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دوپرسش از آزمایشگاه مرجع سالمت

دکتر عباس افراه

بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

کار  محل  که  است  شده  برپا  رشت  در  آزمایشگاهی 

برای  موافقت  است  گفتنی  است.  تهران   در  آن  موسس 

بر  مبنی  کارش،  از محل  ای   نامه  داشتن  او  بودن  موسس 

از  استعالم  است.  اداری  غیر  زمان  در  او  کار  به  نیاز  عدم 

آزمایشگاه مرجع سالمت هم  الزامی نبودن حضور نامبرده  

در شهر محل تاسیس را نشان می دهد. با توجه به آیین نامه 

تاسیس آزمایشگاه ها، دو پرسش در این باره مطرح می شود:

نباشد، پس  نیاز به حضور موسس در آزمایشگاه  1-اگر 

اداری  غیر  زمان  در  نیاز  عدم  گواهی  به  نیازی  چه  دیگر 

است؟

2- با فاصله ی 350 کیلومتر، موسس چگونه می تواند 

به وظایفش که در فصل چهارم آیین نامه تاسیس آزمایشگاه  

آمده است، برسد؟

از  بودن  دور  با  که  موسسس  های  خویشکاری  میان  در 

آزمایشگاه، ناسازگار است، می توان به موردهای زیر اشاره کرد:

پاسخگویی در برابر مراجع قانونی در همه موارد به جز 

فصل  در  و  بوده  آزمایشگاه  مسوول  عهده   به  که  مواردی 

هفتم ذکر شده است- اجرا و نظارت بر حفظ  شئون اخالق 

پزشکی و مقررات کشور- کنترل و نظارت بر حسن اجرای 

مصوب-همکاری  های  تعرفه  رعایت  و  مقررات  ضوابط، 

وزارت  نمایندگان  بازرسی  برای  الزم  تسهیالت   ایجاد  و 

ترتیب  از  اطمینان  -کسب  آزمایشگاه  فعالیت  زمان  در 

عمل دادن از  توصیه ها ودستورات وزارت درجهت  حسن 

انجام امور آزمایشگاها- تهیه و تامین وسایل، تجهیزات و 

فراورده های تشخیصی آزمایشگاه.

آزمایشگاه مرجع سالمت  ریاست محترم  از  بدین روی 

می خواهیم نسبت به پرسش های های باال پاسخی روشن 

به همکاران بدهند. 

در پایان نیز یکی از درخواست های همکاران  که بارها 

گفته  شده ولی هنوز به آن توجهی نشده است، باز هم بازگو 

ای  فاصله  اقل   حد  آزمایشگاه،  تاسیس  برای   کنیم:   می 

اجباری با آزمایشگاه های دیگر تعیین شود. این کار دست 

جا  یک  در  ها  آزمایشگاه  که  این  یکی  دارد:  حسن  دو  کم 

انباشته نمی شوند ودر همه جای شهرها پرا کنده می شوند. 

دیگر این که  حق همکاران دیگر که آزمایشگاه دارند، تباه 

نمی شود.

                     سرآغاز


