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 علی شیرین، دیگر عضو هیئت مدیره انجمن دکترای 
علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران نیز در این 
نشست با اشاره به اهمیت آزمایشگاه ها در تشخیص 
و ارائه راهکارهای درمانی اظهار کرد: »شنیده ها 
حاکی از آن است که تست کرونا در مطب ها و 
دندانپزشکی ها انجام خواهد شد و اگر صحت د اشته 
باشد باید به تبعات چنین اقدامی اندیشید، چون برای 
انجام نمونه گیری و آزمایش، باید همه امکانات و 

تجهیزات الزم فراهم باشد.«
وی با بیان اینکه مطب ها از پشتوانه الزم برای انجام 
تست و نمونه گیری برخوردار نیستند، افزود: »مهارت 
در نمونه گیری، فضای ایمن، توانایی بی خطرسازی 
پسماند عفونی، صالحیت قانونی انجام آزمایش، 
کنترل کیفی ، تجمع مراجعین در فضای محدود، 
نظارت فنی دانشگاه های علوم پزشکی بر فرآیند 
انجام آزمایش، بهره برداری کالن از نتایج انجام 
آزمایش برای کنترل بیماری کووید 19 و زمان انتظار 
برای انجام تست و پاسخ گویی از جمله مواردی 
است که در انجام آزمایش سریع کرونا در مطب ها 
و مراکز دندانپزشکی باید مورد توجه قرار گیرد.«

وی با بیان اینکه سی تی اسکن روش تشخیصی 
نیست و فقط شدت حمله به ریه را مشخص می کند، 
گفت: »آنچه مسلم است، آزمایشگاه های تشخیص 
طبی کشور مهارت نمونه گیری و انجام تست های 
میکروبی را دارند. اما، سوال من از مسئوالن وزارت 
بهداشت این است که چه مطبی تا کنون تست را 

بر اساس ویژگی های مذکور انجام داده است؟«
شیرین با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی 
در افزایش تست ها بهره  برد، تصریح کرد : »وقتی ما 
سیستم ارجاع داریم، چرا نباید از پتانسیل آزمایشگاه ها 
به نحو مطلوب استفاده کرد؟ بیش از 5 هزار آزمایشگاه 
تشخیص طبی در کشور داریم که 2 هزار و 600 
آزمایشگاه مربوط به بخش خصوصی است. اینکه 
چرا تا کنون فقط ۳60 آزمایشگاه کشور درگیر 

تشخیص تست کرونا شده اند جای سوال دارد.«
شیرین با اشاره به این که در کنار هر مطب حتمًا 
یک آزمایشگاه وجود دارد، گفت : »چرا نمی خواهیم 
از ظرفیت آزمایشگاه ها بیشتر استفاده کنیم؟ تست 
نباید  آنتی ژن در مطب شدنی نیست و  سریع 
اجازه چنین کاری در مطب ها و دندانپزشکی ها را 
بدهیم، تجمع بیماران در مطب ها برای انجام تست، 

می تواند خطرناک باشد و باعث شیوع بیماری و 
انتقال ویروس شود.«

وی یادآور شد: »یکی از مسائل مهم در رعایت 
نکات ایمنی و بهداشتی، استفاده از اتوکالو در 
بی خطر سازی وسایل مصرفی است که این کار 
در آزمایشگاه ها و مراکز درمانی کشور امکان پذیر 
است. اما مطب ها چنین شرایطی ندارند. برای انجام 
تست می بایست فضای ایمن نمونه گیری فراهم باشد. 
چگونه می خواهیم در مطب ها از مردم تست بگیریم؟«

نمونهگیریدرشرایطنامناسبسالمت
جامعهراتهدیدمیکند

 سید قاسم مصطفوی دبیر انجمن دکترای علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران نیز در این نشست 
خبری با بیان اینکه جامعه آزمایشگاهی کشور به 
نمونه گیری در جاهایی که شرایط مناسب را نداشته 
باشند، معترض است، گفت: »انجام نمونه گیری و 

آزمایش کرونا دستورالعمل خاص خود را داشته 
و با مخاطراتی همراه است که سالمت جامعه را 

تهدید می کند.«
وی با تأکید بر اینکه سالمت مردم در انجام تست ها 
و آزمایش ها باید در اولویت نخست قرار داشته 
باشد، گفت: »در آزمایشگاه ها شرایط الزم برای 
این  کار فراهم است زیرا پرسنل فنی از تخصص 

و آموزش های الزم در این زمینه برخوردارند.«
وی همچنین به شرایط نامناسب استارتاپ ها برای 
انجام فرایندهای آزمایشگاهی پرداخت و گفت: 
»نمونه گیری باید در شرایط آزمایشگاهی و با رعایت 
اصول ایمنی و در زمان الزم انجام شود که این شرایط 
برای استارتاپ ها فراهم نبوده و نمونه گیری توسط 

افراد فاقد صالحیت انجام می شود.«
مصطفوی در ادامه با اشاره به جهش قیمت تجهیزات 
و اقالم آزمایشگاهی اظهار کرد: »در مقابل، تعرفه ها 
با این شرایط همخوانی نداشته و آزمایشگاه ها را 
با مشکالت بسیاری مواجه کرده است و در واقع 
هزینه ها بسیار بیشتر از درآمد آزمایشگاه ها شده 

است.«

مشکالتعدمتخصیصارزدولتیبه
آزمایشگاهها

کمال الدین باقری، عضو دیگر هیئت مدیره انجمن 
دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران نیز 
با اشاره به قیمت باالی مواد مصرفی و تجهیزات 
آزمایشگاهی و متاثر بودن آنها از نوسات ارزی گفت: 
»بسیاری از تولید کننده ها به دلیل قیمت باالی ارز 
و عدم تخصیص ارز دولتی یا تعطیل شده و یا با 

ظرفیت 50 درصد فعالیت می کنند.«
وی افزود: »عمال هر 6ماه یکبار ارز به شرکت های 
تولید کننده تعلق می گیرد و با توجه به این که 
آزمایشگاه ها برای ادامه حیات خود نیاز به مواد 
مصرفی و تجهیزات پیشرفته دارند، الزم است وزارت 
بهداشت با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت 
تمهیداتی را در این زمینه اندیشیده و زمینه گردش 

اقتصادی را برای آزمایشگاه ها فراهم کند.«
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شیرین: شنیده ها حاکی از آن 
است که تست کرونا در مطب ها و 
دندانپزشکی ها انجام خواهد شد 
و اگر صحت د اشته باشد باید به 

تبعات چنین اقدامی اندیشید، 
چون برای انجام نمونه گیری و 
آزمایش، باید همه امکانات و 

تجهیزات الزم فراهم باشد

باقری: عمال هر 6 ماه یک بار ارز 
به شرکت های تولید کننده تعلق 

می گیرد و با توجه به این که 
آزمایشگاه ها برای ادامه حیات خود 

نیاز به مواد مصرفی و تجهیزات 
پیشرفته دارند، الزم است 

وزارت بهداشت با هماهنگی بانک 
مرکزی و وزارت صمت تمهیداتی 

را در این زمینه اندیشیده و 
زمینه گردش اقتصادی را برای 

آزمایشگاه ها فراهم کند

مصطفوی: جامعه آزمایشگاهی 
کشور به نمونه گیری در جاهایی 

که شرایط مناسب را نداشته 
باشند، معترض است، انجام 
نمونه گیری و آزمایش کرونا 

دستورالعمل خاص خود را داشته 
و با مخاطراتی همراه است که 
سالمت جامعه را تهدید می کند


