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سی ام فروردین همواره یادآور دانشمند 
بزرگ حکیم جرجانی است. این روز را 
بدان جهت که با ایام والدت این حکیم 
فرزانه متقارن است روز آزمایشگاهیان 
نام نهادند. دانشمندی که با گذشت 

قرن های متمادی به پاس داشتن 
اثرات ارزشمندی در حوزه آزمایشگاه و 
پزشکی از وی به نیکی یاد کرده و این 

روز را جشن می گیرند.
جرجانی از معدود دانشمندانی است 

که اثرات ارزشمندش به زبان پارسی 
از وی به یادگار مانده است. امسال 
نیز همانند سال های گذشته به همت 

انجمن های سه گانه آزمایشگاه با 
حضور مسئوالن آن ها جشنی در 

عصرروز یکشنبه 30 فروردین 94 
در کتابخانه ملی برگزار شد. اساتید، 
محققان، مسئوالن و دانشجویان در 

این همایش شرکت داشتند.

 دکتــر علیرضــا زالــی رئیــس کل 
ســازمان نظام پزشــکی ایران در مراســم 
روز آزمایشــگاهیان در کتابخانــه ملــی، 
گفت: مشــخص کردن ایــن روز در تقویم 
تنها بــرای ایجاد نمادی بــرای توجه نظام 
 اجتماعی کشــور به آزمایشــگاهیان است.
وی ادامه داد: در خصوص ثبت روز رسمی 
آزمایشــگاه، نامه ای را به ریاست جمهور 
دادیم و امیداست با پیگیری مستمر دوستان، 
 این روز در تقویم رســمی مندرج شــود.
زالی با بیان اینکه امروز بدون عبور از داالن 
درمان  و طرح ریزی  آزمایشگاه، تشخیص 
غیرممکن است، اظهار کرد: اگرچه جامعه 
آزمایشگاهی کشور سرشار از تلخکامی ها، 
مرارت ها و ســختی ها بودند، اما در انجام 
امروز  نکردند.  فروگذاری  رســالت خود 
روزی اســت که باید قدرشناس خدمات 
آنها باشــیم که با وجود همه ســختی ها و 
مشــکالت مختلف، بر این کــه ما امروز 
یک جامعــه پرافتخار در نظام ســالمت 
کشــور باشیم، پافشــاری کردند. بنابراین 

امروز جایگاه آزمایشگاهیان در کشور یک 
 جایگاه استراتژیک در عرصه سالمت است.
رئیــس کل ســازمان نظام پزشــکی ایران 
هم چنین با اشــاره به مشــکالت اقتصادی، 
بیان کرد: در بررســی اجرای طرح هدفمند 
کــردن یارانه ها، آزمایشــگاه رتبه دوم را از 
نظر میزان آسیب پذیری و خسران اقتصادی 

گرفت.
زالی ضمن بیان این این که مجموعه های 
آزمایشگاهی صورت خود را با سیلی سرخ 
نگه داشــته اند، گفت: امــروز اگر نخواهیم 
اقتصادی  اداره  از لفظ ورشکســتگی برای 
آزمایشــگاه ها اســتفاده کنیم، امــا بحران 

اقتصادی در این اداره ها مستولی است.
در  متعــدد  هزینه هــای  بــه  وی 
آزمایشگاه های کشور اشــاره کرد و گفت: 
بخش بســیار زیادی از مشکالت اقتصادی، 
تامین کیت های مصرفی با اصالت و توزیع 
تجهیزات آزمایشگاهی است. گرانی فزاینده 
و روزافــزون و بعضی از ســودجویی ها، 
موسسات آزمایشــگاهی را در تامین اقالم 

مورد نیاز دچار مشکل می کند.
زالی با اشاره به فرآیندهای تعیین تعرفه 
اقالم آزمایشــگاهی در ســال های گذشته 
و بیان این که شــکاف عمیق تعیین تعرفه، 
موسســات آزمایشــگاهی را دچار مشکل 

کرده اســت، افزود: در سال های اخیر رشد 
تعرفه هــای آزمایشــگاهی کم بــوده و به 
جایی رسیده که در یک سال گذشته تعرفه 
آزمایشگاهی تغییر نکرده و رشد تعرفه صفر 

درصد بوده است.
وی بــه تعطیلی آزمایشــگاه ها به دلیل 
مشــکالت اقتصادی اشاره و اظهار کرد: در 
که  آزمایشگاه هایی  درباره  اخیر  ســال های 
دچار مشــکالت اقتصــادی بودند با پدیده 
بســیار نگران کننده ای روبــه رو بودیم. به 
گونــه ای که ما در یک زمانی شــاهد پیک 
تعطیلی آزمایشــگاه ها بودیم. اگرچه امروز 
آزمایشــگاه ها  تعطیلی  پرشــتاب  فرآینــد 
مقداری کمرنگ تر شــده، اما سایه سنگین 

مشکالت اقتصادی کماکان باقی است.
بیــان کــرد: فرآینــد  وی همچنیــن 
شالوده ریزی نوین را به فال نیک می گیریم. 
اقدامات ســال ۹۳ اگرچه کافی نیست، اما 

آن ها را قدمی رو به جلو تلقی می کنیم.
کار  ســختی  خصــوص  در  زالــی 
آزمایشــگاهیان گفت: شاید هیچ قشری در 
جامعه به اندازه آزمایشــگاهیان در معرض 
فرسایش های شغلی  نباشد.  خطرات شغلی 
در عرصه های مختلف نظام سالمت وجود 
دارد، امــا مــا در خدمات آزمایشــگاهی، 
ریسک های شــغلی متعددی داریم. بنابراین 
افراد  تالش هــای  امیدواریم 
در بحث ســختی کار به ثمر 

بنشیند.
از غفلت  راه خروج  وی 
تاریخــی در زمینــه کارهای 
آزمایشــگاهی را انســجام و 
پشــتوانه وحدت دانســته و 
گفت: در کنار همه سختی ها، 
که  کم لطفی هایی  و  مرارت ها 
است،  شده  آزمایشگاهیان  به 
چیزی که آنها را مکدر می کند 
باال بودن تعرفه ها نیست، بلکه 
توجــه ویژه به طور خاص به 
آزمایشــگاه در نظام سالمت 

کشور است.

جشن روز آزمایشگاهیان برگزارشد


