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   نیاز آزمایشگاه ها به تخصص  ها و فوق تخصص ها 

دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

تخصص های پزشکی روز به روز باریک تر می شود و 
رویکرد پزشکی هم به سوی Subspeciality یا زیر تخصصی 
)که در ایران برای قشنگی به آن می گویند فوق تخصصی( 
است. آزمایشگاه هم به نام یک رشته ی پزشکی بی گمان 
در  باشد.  پدیده  این  از  بافته  جدا  ای  تافته  تواند،  نمی 
های  رشته  باید  تشریحی،  و  بالینی  شناسی  آسیب  کنار 
در  پزشکی  آزمایشگاه  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
مسوولیت آزمایشگاه ها پویا باشند. چندی است که در روند 
گزینش مسووالن آزمایشگاه ها، نابسامانی دیده می شود. در 
این باره سرو صداهایی از سوی تکرشته ها و پاتولوژیست ها 
نادیده  را  ها  تکرشته  ها، وجود  بلند است. پاتولوژست 
بینند.  آموزش می  تنها شایسته ی  را  آنان  و  می گیرند 
فراموش  را  ای  تکرشته  وجودی  فلسفه  ها  تکرشته 
کرده اند و درخواست “پلی” شدن و یا مسوولیت کامل 
آزمایشگاه را دارند. البته رییس انجمن متخصصان آسیب 
داده  درخواست  این  برای حل  شایسته  شناسی، طرحی 

است که به راستی منطقی است.
 به هر روی، دعوای اصلی بیشتر سر اندازه ی درآمد 
است. در سایه ی پدیده ثروت ساالری که فرهنگی فراگیر 
شده است، بسیاری از اندام های گروه های پزشکی هم 
های  روش  با  و  کرده  فراموش  را  خویش  خویشکاری 

گوناگون، حتا رانت خواری و باز بینی در آیین نامه ها، 
تنها در اندیشه ی بالندگی مالی خود هستند. 

در این راستا ورازتخانه هم بستر سازی است مناسب برای 
فراهم شدن این پدیده. روزی بر خالف همه ی آیین نامه ها، 
کسانی  به  را  شناسی  آسیب  های  نمونه  پذیرش  پروانه 
می دهد که حتا یک واحد آسیب شناسی هم نگذرانده اند. 
مولکولی  ژنتیک  به  کاریوتایپ  کار  پروانه  دیگر  روزی 
روز  هم  گوناگون  های  کژروی  و  ها  دهد. خالف  می 
به روز روامند می شود. درروز روشن متخصص زنان 
بیماران  از  را  سنتز  آمنیو  های  نمونه  آزمایش  هزینه ی 
می گیرد و پس از کسر سهم خود، آن را به آزمایشگاهی 
در تهران می فرستد، یعنی پزشک با آزمایشگاه ژنتیک 
در تهران )نام پزشک و آزمایشگاه فعال محفوط است( 
این در حالی است که در آن شهر،  قرارداد ویژه دارد، 
چند خیابان آن ورتر مطب ایشان، آزمایشگاه ژنتیکی هم 

وجود دارد.
 افسوس هیچ نهادی نیست که از سهم خواری پزشکان 
پیشگیری کند. گرچه تازه گی ها در نظام پزشکی کمیته ی 
کاری  هیچ  اندرز  و  پند  با  ولی  است،  برپاشده  اخالقی 

درست نمی شود.
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