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                       روایی و ناروایی

 به کجا چنین شتابان؟

از آن هنگام که زمام امور آزمایشگاه ها در وزارت 
از  آرامش  افتاد،  درمان  معاونت  دست  به  بهداشت 
در  که  تازه  مدیران  است.  بربسته  رخ  ها  آزمایشگاه 
کار خود سرآمدند، شوربختانه با ویژگی های رشته ی 
که  زمان  آن  بخیر  یادش  آشنایند.  کمتر  آزمایشگاه 
آزمایشگاه ها جز مدیریت چهار گانه بود، ویژگی های 
تخصص همراه با تعهد انقالبی نمایان بود. آن زمان 
سخن از خودکفایی می شد و این زمان واژه ی"برند" 
مسوول  همواره  زمان  آن  است.  مسووالن  زبان  ورد 
آزمایشگاه های کشور در دسترس بود و وقتش ویژه 
بود برای کارهای آزمایشگاه های کشور، در این زمان 
مدیران که بی گمان وقتشان برای رسیدن به همه ی 
خود  که  همکارانی  و  مسووالنی  از  است،  کم  امور 
هستند  بیگانه  های  شرکت  کار  کهنه  نمایندگان  از 
بهره مند می شوند. بدینروی همیشه  باید چشم به راه 

یک رویداد ناروا بود.
کوچکترین  که  ناروا  خبر  دو  گذشته  ماه  در 
کور سوی روشنی در افق آینده کشورندارد، گزارش 
شد. یکی سخن مندرآوردی و نسنجیده ی درجه بندی 
آزمایشگاه از سوی یک مسوول بلندپایه گزارش شد. 
باشد،  داشته  فرنودی  می تواند  ها  هتل  بندی  درجه 
ولی در باره ی آزمایشگاه ها هیچ معنی ندارد. برای 
نمونه  تعریف آزمایشگاه درجه دو یا سه چه می تواند 
باشد؟ آیا نتیجه ی آزمایش ها کمتردرست است؟ اگر 

چنین باشد باید آن آزمایشگاه از بن برچیده شود. 
بهر روی این پدیده در هیچ جای جهان همانندی 
این  هست.  آزمایشگاه  گونه  سه  درآمریکا،  ندارد. 
سه گونه آزمایشگاه تنها از نظر شمار و گونه گونی 

آزمایش ها با هم یکسان نیستند. 
برای نمونه آزمایشگاه های سطح نخست، که بیشتر 

افتاده  دور  مرکزهای  یا  و  کوچک  درمانگاه های  در 
انجام  را  پیچیده  های  آزمایش  توانند  نمی  هستند، 
دهند. در اینجا آن آزمایشگاه های کوچک، داغ درجه 
دو وسه بر پیشانی ندارند وپاسخ های آزمایش های 

آن باید همانند آزمایشگاه های بزرگ دقیق باشد.
 گزارش دیگر نیز بنیان افکن است. این روزها که 
دوستان از دیرپرداخت مطالبات گالیه سخن بر زبان 
آورند، مسوولی بلند پایه با یک واکنش همسان دولت 
پیشین، بجای اندیشیدن به چاره ی کار، پروانه بستن 
دهد.  می  تولیدگر  وغیر  دالل  ها  خارجی  با  پیمان 
شگفتا در سرزمین" استان البرز" که براستی شایسته 
فرنام “ایران کوچک” است، با شرکت های ترکیه ای 
آن  شود.  می  برپا  مگالب  مولدند،  غیر  و  دالل  که  
ها و صدها  ده  پرداخت  نداند  مسوول گرامی شاید 
هم  "کارانه"  نام  به  پزشک   یک  به  تومان  میلیون 
چند  سرمایه  با  آزمایشگاه  یک  درآمد  با  ترازاست 
میلیاردی و با سی تا صد پرسنل، که بیشتر سرمایه با 

وام  با بهره باال فراهم می شد.  
با  است  خواهشمند  گرامی  سروران  از  پایان،  در 
پیشکسوتان رایزنی کنند  و تنها سخن  دالالن  شرکت ها 
و یا مسووالنی را که خود نماینده شرکت ها هستند، 
مالک قرار ندهند. آقای دکتر این شرکت ترکیه ای چه 
پذیرفتید.  را  قرارداش  که  ندارد  ایرانی  دارد، که هیچ 
از شرکت های خارجی  دانید که برخی  آیا شما می 
تولید کننده )آمریکایی، آلمانی وژاپنی( به شرط خرید 
کیت ها، دستگاه ها  را به رایگان می دهند؟ خواهشمند 
است تا برداشت تحریم ها دست نگه دارید. از آنجایی 
که شما را فرهیحته می دانیم، بهتراست به آینده کشور 

بیاندیشید و ازناروایی های گذشته درس بگیرید.
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