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عبور جامعه آزمایشگاهی از جامعه آزمایشگاهی

تا دیر نشده جوانه بزن
دوستان  و همکاران ارجمند

تعرفه های طرح  همان طور که مستحضرید درسال 1393 
و  دولت  جدید  های  سیاست  با  و  شد  ابالغ  سالمت  تحول 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمامی مراکز درمانی 
و متخصصین رشته های گوناگون ملزم به رعایت تعرفه های 

اعالمی شدند.
های  تعرفه  اعالم  علیرغم  آزمایشگاه  رشته  بین  این  در 
مصوب، در بخش خصوصی مجاز به تغییر تعرفه نشد این در 
حالی است که تمامی رشته های علوم پزشکی در بخش های 
آن  مزایای  از  و  کردند  اصالح  را  تعرفه  و خصوصی   دولتی  
بهره مند شدند اما آزمایشگاه به ویژه در بخش خصوصی به  
دلیل عدم صدور مجوز تغییر تعرفه بخش خصوصی و افزایش 

تعرفه بخش دولتی دچار افت شدید درآمد نقدی شد.
در سال 1394 مسئله فوق به مشکالت دیگر آزمایشگاه از 
جمله باالرفتن قیمت مواد و کیت های آزمایشگاهی، باالرفتن 
حقوق و دستمزد کارمندان، افزایش قیمت دستگاه ها و تعمیرات 
آنها و افزایش هزینه های آب و برق و غیره اضافه شد تا جایی 
که بسیاری از آزمایشگاه ها در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند. 
بسیاری از دوستان شاید به راحتی بتوانند آزمایشگاه های همکاری 

را نام ببرند که در چند وقت اخیر تعطیل شده اند. اما چرا ؟
• به 	 توان  می  رشته  این  با  رابطه  در  چرا 

راحتی اجازه تغییر تعرفه بخش خصوصی را نداد؟
• توان 	 می  رشته  این  خصوص  در  چرا 

تعرفه هر سال را در اواخر بهار یا تابستان اعالم 
نمود؟

• چرا نظارتی جدی بر قیمت کیت ها و 	
مواد مصرفی آزمایشگاهی وافزایش بی رویه آنها 

نیست؟
• پزشکی 	 تجهیزات  های  شرکت   چرا 

که  قیمتی  هر  به  خودرا  های  دستگاه  توانند   می 
می خواهند به آزمایشگاه ها بفروشند؟

• چرا شرکت های نمایندگی هر هزینه ای 	
به  ملزم  آزمایشگاه  بخواهند  دستگاه  تعمیر  بابت 

پرداخت است؟
• دستگاه 	 تعمیر  مبلغ  بابت  شرکتی  به  شما  اگر  چرا 

اعتراض داشته باشید آن دستگاه تعمیر نمی شود و شما با هر 
مشکلی که مواجه شوید خود مسئول آن هستید و هیچگونه 

حمایتی از شما نخواهد شد؟و بسیاری چراهای دیگر
این رشته از جایگاه درست و  پاسخ شاید این باشد ظاهراً 
مطلوبی در سیستم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برخوردار نیست و تنها به طور موردی و موقعیتی از این رشته 

صحبت به میان می آید.
 اما آیا تمام مشکالت این جایگاه به عدم آشنایی سیستم از 

این رشته بر می گردد؟ مسلمًا خیر
نظرات،  و  آراء  تشتت  آزمایشگاهی،  های  انجمن  تعدد 
تقابل و تخاصم گروه های آزمایشگاهی با یکدیگر کار را به 
مشکالت  به  عنوان  هیچ  به  مسئوالن  که  است  رسانده  جایی 
کنند  نمی  نگاه  عنوان مشکل جدی  به  بخش  این  در  موجود 
زیرا  نگاه می شود  بهانه جویی جدید  به صورت یک  تنها  و 
مطمئن هستند تمام مطالبات صنفی بر حق این رشته در کوران 
مشکالت درون صنفی محو می شود و اگر هم مطلب را تایید 
نکنید دوستان و همکاران حتما با اینجانب موافقند که تاکنون 

مشکالت عمده این رشته حل نشده است.
وضعیت  ادامه  از  پیشگیری  جهت  رسد  می  نظر  به  لذا 
و  اتحاد  با  آزمایشگاهی  های  انجمن  آزمایشگاه،  بد  اقتصادی 
کشور  آزمایشگاهیان  جامعه  قالب  در  منطقی  و  کامل  همدلی 
هر چه زودتر به داد خود رسیده و مطالبات قانونی و بر حق 
آزمایشگاه ها را پیگیری کنند. پیشنهاد دیگر اینجانب این است 
که مانند اداره کل امور داروئی وزارت بهداشت که با تاسیس 
سازمان غذا و دارو توانست استقالل خودرا پیدا کرده و  بیش 
به  نسبت  نیز  ما  نماید،  منسجم  را  خود  کاری  امور  پیش  از 
همچون  تا  گماریم  همت  آزمایشگاهی  امور  سازمان  تشکیل 
جوانه ای زیبا در موقعیتی مستقل و توانا بتوانیم بیش از پیش 

آینده این رشته را تعالی بخشیم. 
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تعرفه ها
سرانجام  تعرفه های امسال آزمایش ها، پس از  پیرایش 
ناروا ی آن  از هفت خوان گذشت. ولی در این باره ی 
از  برخی  سو  یک  از  است.  نیافته  پایان  ها  چالش  هنوز 
شرکت های بیمه بازهم  در خواست  تخفیف می کنند. 
غیرت  سر  ها  انجمن  بار  نخستین  برای  دیگر  سویی  از 

نشان  و  ارزانفروش  خود خط  اندامان  برای  و  اند  آمده 
کشیده اند. برای گریز از درازگویی  بخشنامه های وابسته 
ی  اعتراض  نامه  زیر  در  همچنین  ایم.  کرده  چاپ  را 
آسیب شناسان  را در باره ی هنجار شکنی در رشته ی 

آزمایشگاه بالینی به چاپ رساندیم.
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