دکتر عباس افراه

سرآغاز

بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

برنامه ریزی برای آزمایشگاه ها
تنها با پشتوانه ی پذیرش همگانی انجمن های آزمایشگاهی پذیرفتنی است

سخنان تازه ی معاونت محترم درمان وزارتخانه
در باره درجه بندی آزمایشگاه ها ،با بازتاب گسترده ای
روبرو بود .این سخنان در باره درجه بندی آزمایشگاه ها،
در هیچ جایی از جهان انجام نشده است و بی گمان
برخواسته ازپندارهای غیر کارشناسانه ی مشاوران وی
است .دیگر اینکه این سرور گرامی با پذیرفتن آمدن
شرکت ترکیه ای به استان البرز ،ناخواسته گامی بسوی
فروپاشاندن چهارچوپ ملی آزمایشگاهی را برداشته
است .شاید با این کار دستاوردهای چندین ساله ی
دانش آزمایشگاهی کشور را رو به تباهی ببرد .در
این باره ،آقای دکتر فاطمی ،رییس انجمن متخصصین
آزمایشگاه بالینی ایران می گوید :مگا لبها بحث داغ
روز است .برخی از مسووالن تصمیم گرفته اند که
اداره آزمایشگاه های دولتی را به شرکت های خارجی
واگذار کند .در نگاه اول اطالعات پزشکی جامعه
ایرانی یک موضوع امنیتی برای کشور است .عاقالنه
نیست امنیت کشور را به دست خارجی دهند .گذاشتن
نمونه های بیولوژیک و اطالعات در اختیار بیگانگان
خطر دسترسی به مشخصات ژنتیکی نسلمان را در پی
دارد که به شدت نگران این مساله هستیم .از طرف
دیگر ایران از نظر نیروی انسانی متخصص در منطقه
در شرایط عالی است ،بنابراین با داشتن پتانسیل انسانی
که در اختیار داریم ،واگذاری خدمات آزمایشگاه به
خارجیان توهین به نیرو ی فعال در این رشته و باعث
فرار مغزها است.
استاندارد سازی آزمایشگاه پیش از اینکه در دیگر
مراکز درمانی و بیمارستانی آغاز شود ،از سوی متخصصان
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آزمایشگاه پیشنهاد و اجرایی شد .در سال 1385
بازرس های آموزش دیده انجمن ها با کارشناس وزارت
بهداشت از سراسر ایران و با مدیریت دانشگاه شهید
بهشتی از همه ی آزمایشگاه ها بیمارستان های دولتی و
خصوصی در تهران بزرگ ،ممیزی استاندارد سازی در
سه روز انجام شده ونتیجه های آن به مسووالن گزارش
شد .این استانداردسازی نخستین گام موثر برای ارتقای
کیفیت بود .با تغییر مسووالن وزارت درمان ،این روند
متوقف شد واین پرسش برای انجمن ها باقی ماند که
چرا طرح متوقف شد؟! در این باره نامبرده برنامه ریزی
گذشته را موفق دانسته و از تغییر رویه وزارت بهداشت
اظهار شگفتی می نماید.
رییس انجمن متخصصین آزمایشگاهی بالینی
ایران گفت :انجمن ها بیشتر به دنبال باال بردن کیفیت
آزمایشگاه هستند .آنان در سال های پیش و با شرکت در
کالس های متعدد ،بیشترین تالش برای استاندارد سازی
آزمایشگاه ها را مبذول داشتند .در سال  90برای تمدید
پروانه ها ،از بازرسی هایی که وزارت بهداشت از روند
برنامه استاندارد سازی از آزمایشگاه خصوصی داشته
است؛ گویای موفقیت بیش از %90آزمایشگاه های
خصوصی در این زمینه است.
دکتر فاطمی می افزاید که انجمن ها دارای توان کافی
برای حل هر چالشی در سطح کشور است .از این توان
استفاده نشده واین پیامدهای ناروا که به تصمیم های
شتابزده انجامیده ،معلول آن است.

