
در نشست خبری انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران عنوان شد

  یاسر مختاری
همزمان با تصمیم ستاد ملی کرونا در رابطه با بر 
افزایش تست های کرونا در کشور اخباری نیز مبنی بر 
پیشنهاد انجام تست کووید19 در کشور منتشر شد، 
این تصمیم  اعتراض جامعه آزمایشگاهی کشور را 
در پی داشت. بر همین اساس انجمن علمی دکترای 
علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یک نشست 
خبری را برای بیان دالیل اعتراض خود برگزار کرد 

و نسبت به تبعات منفی آن هشدار داد.

آزمایشگاه های کشور با خطر ورشکستگی 
روبه رو هستند

به گزارش خبرنگار سپید، محمد صاحب الزمانی، 
عضو هیئت مدیره انجمن علمی دکترای علوم 
نشست  در  ایران  طبی  تشخیص  آزمایشگاهی 
خبری روز شنبه 9 اسفندماه این انجمن با بیان 
اینکه ساالنه بالغ بر سه میلیارد تست آزمایشگاهی 
در کشور انجام می شود، گفت: »حدود 153 میلیون 
نفر به آزمایشگاه ها جهت انجام امور تشخیصی 
خود مراجعه می کنند و بار مراجعه به این مراکز 
چیزی حدود 1.8 درصداست و به طور متوسط 
هر شهروند در طول سال دو بار مراجعه به مراکز 

آزمایشگاهی دارد.«
روش های  با  بیماری ها  درصد   70« افزود:  وی 
تشخیص آزمایشگاهی کنترل می شوند بنابراین 
آزمایشگاه یک موسسه مهم تشخیصی و تخصصی 

در دنیا محسوب می شود.«
صاحب الزمانی در ادامه با اشاره به فعالیت 6 هزار 
آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور یادآور شد: »از 

این تعداد آزمایشگاه 3 هزار و 500 آزمایشگاه مربوط 
به بخش خصوصی هستند و 80 درصد مراجعان 
سرپایی در آزمایشگاه های بخش خصوصی خدمات 
خود را دریافت می کنند. ضمن اینکه پرسنل هر 
دو بخش دولتی و خصوصی زحمات زیادی را 
در جهت ارائه سرویس مناسب به مراجعان خود 

متحمل می شوند.«
عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
تشخیص طبی ایران در ادامه این نشست به مشکالت 
جامعه آزمایشگاهی کشور پرداخت و گفت: »عدم 
تناسب بین هزینه و درآمد، این مراکز را با مشکل 
مواجه کرده و اگر شرایط به همین روال ادامه یابد، 
بسیاری از این مراکز با خطر ورشکستگی روبه رو 
می شوند.« صاحب الزمانی با بیان اینکه تعرفه، نبض 
آزمایشگاه های تشخیص طبی است، تصریح کرد: 
»تعرفه های آزمایشگاهی با میزان واقعی خود فاصله 
دارند چرا که سرانه سالمت شهروندی در کشور ما 
بسیار پایین است و متناسب با سبد خانوار تعیین 

نمی شود.«
وی ادامه داد: »آزمایشگاه وابسته به مواد و تجهیزات 

مصرفی است باید درتعیین تعرفه های آزمایشگاهی 
قیمت تمام شده خدمات لحاظ شود و در سال 1400 
نیز شاهد رشد جزء فنی و حرفه ای متناسب با تورم 

و افزایش حقوق و دستمزد باشیم.«

چالش های اجرای نسخه الکترونیک برای 
آزمایشگاه ها

نرگس سالجقه، نایب رئیس انجمن دکترای علوم 
ادامه این  ایران در  آزمایشگاهی تشخیص طبی 
نشست به موضوع اجرای نسخه الکترونیک که از 
اول اسفندماه از سوی سازمان تأمین اجتماعی آغاز 
شده است پرداخت و گفت: »نسخه الکترونیک از 
جمله کارهای مثبتی است که باید انجام می شد اما 
نیاز به زیرساخت های الزم دارد که این زیرساخت ها 
فراهم نیست و اجرای یکباره آن مشکالتی را برای 

آزمایشگاه ها ایجاد می کند.«
وی افزود: »آزمایشگاه ها از قدیم االیام مجهز به 

سیستم های کامپیوتری برای پذیرش بیمار بودند لذا 
آنها آمادگی استفاده از نسخ الکترونیک را دارند اما 
آزمایشگاه خود نمی تواند بیمار پذیرش کند بلکه 
بیمار از سوی پزشک معالج به این مراکز ارجاع 

می شود و ایراداتی به آن وارد است.«
سالجقه بیان کرد: »بسیاری از همکاران پزشک 
در سنین باال بوده که یا ارتباطی با سازمان تأمین 
اجتماعی نداشته و یا آشنایی با سیستم های کامپیوتری 
ندارند و تا زمانی که پزشک درخواست آزمایش 
را به مراکز آزمایشگاهی ارجاع ندهد، اخالل در 

پذیرش خواهیم داشت.«
سالجقه با بیان اینکه 300 کد آزمایشگاهی وجود 
دارد که ورود آن به سیستم الکترونیکی مشکالت 
زیادی ایجاد می کند، گفت: »پزشک نمی تواند همه 
این کدها را حفظ کند لذا معطلی برای وارد کردن 
تست ها طبق این کدها، یکی دیگر از پیامدهای 
نسخه الکترونیک بدون توجه به زیرساخت ها است. 
بسیاری از این کدها دارای عدد یکسان بوده در 
حالی که باید نوع تست کامال مشخص شود و 
اینکار سردرگمی بیمار را به همراه خواهد داشت.«
نایب رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
ایران یادآور شد: »ایجاد پرونده  تشخیص طبی 
سالمت و ارسال نسخه و تغییرات حاصله هزینه بر 
بوده و باید مشخص شود که این هزینه ها از سوی 
چه کسی یا چه کسانی تامین می شود ؟ بر همین 
اساس باید هزینه ها مشخص و زیرساخت ها آماده 
می شد تا مراکز پاراکلینیکی در اجرای این طرح 

متحمل ضرر نشوند.«
ادامه در صفحه 18 

تبعات منفی تست کووید19 
در مطب ها و دندان پزشکی ها

شماره 1882 1017 اسفند 1399

صاحب الزمانی: عدم تناسب 
بین هزینه و درآمد، این مراکز 
را با مشکل مواجه کرده و اگر 

شرایط به همین روال ادامه 
یابد، بسیاری از این مراکز با خطر 

ورشکستگی روبه رو می شوند

سالجقه: ایجاد پرونده سالمت و 
ارسال نسخه و تغییرات حاصله 

هزینه بر بوده و باید مشخص شود 
که این هزینه ها از سوی چه کسی 

یا چه کسانی تامین می شود ؟  بر 
همین اساس باید هزینه ها مشخص 
و زیرساخت ها آماده می شد تا مراکز 

پاراکلینیکی در اجرای این طرح، 
متحمل ضرر نشوند


