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دکتر عباس افراه
 بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

یکی از کارهای ماهنامه ی تشخیص آزمایشگاهی، 
پرداختن به چالش های آزمایشگاهی و پزشکی است  
که نگارنده  در هر شماره باید به آن بپردازد. در این 
بار  این  اما  فراوان است.  نوشتن  برای  زمینه، جستار 
هنگامی که آهنگ نوشتن کردم، گزارش بسیار ناگوار 
فروافتادن هواپیمای مسافربری در سمیرم  را شنیدم.   
امسال که تا یک ماه دیگر به پایان می رسد،  یکی 
از سال های ویژه بود.  در این خشک سال ترین سال 
چندین دهه ی گذشته، از هرسو ناگوارترین رویدادها 
هواپیمای  امروز  گرفت.  باریدن  مردم  سر  روی 
مسافربری با شصت و پنج نفر در سمیرم فرو افتاد و 
همه ی سرنشینان جان باختند. چندی پیش زلزله ای 
هولناک بخش هایی از استان های کرمانشاه و ایالم  
را لرزاند و زیان های جانی و مالی بسیاری به همراه 
آورد. با همه کمک های مردمی،  هم اکنون بسیاری 
از هم میهنان در استان کرمانشاه، در زمستان  همچنان 
خردساالن  و  نوزادان  بسا  وچه  هستند  خانمان  بی 
از دست  را  این سرما  جان خود  پناه در  بی  نازنین 
می دهند. پیش از این نیز کشتی سانچی در اقیانوس 
آتش گرفت و خاکستر شد و  سی ودو نفرسرنشین  
آن جان باختند. به گفته متخصصان، آلودگی هوا در 
شهرها، جان هزاران نفررا گرفت. هوای چندین شهر 
آلوده  چنان  استان خوزستان  ویژه شهرهای  به  ایران 

است که شاید در تاریخ بی مانند باشد.   

افزایش  کشور،   ارز  ارزش  در  کاهش  بیشترین 
از  بسیاری  باختن  مال  فقر،   خط  ی  آستانه 
سپرده گزاران در چند بانک و ده ها ناروایی  دیگر،  
پایه  است.   کرده  بسیار سست  را  بیشترمردم   توان 
و مایه ی این گرفتاری های جانفرسا، بیشتر ناکارایی 
این  با  است.  فنی  استانداردهای  نبودن  و  مدیریت 
همه  چالش  همگانی فراگیر، شاید این بار، بازنمود 
نباشد. بسیاری  چالش های صنفی، چندان جلوه گر 
در  تورم  و  ها  هزینه  افزایش  با  جوان  همکاران  از 
آزمایشگاه و کاهش تعرفه های آزمایشگاهی، نگران 
ارز سرمایه علمی و  نداشتن درآمدی شایسته و هم 
مالی خود هستند و براستی هم  حق دارند که نگران 
باشند. افزون بر این بیشتر پزشکان و پیراپزشکان که 
کارشان پایش بهداشت و تندرستی مردم است، نگران 
پدیده های گونه گون دیگری نیز هستند که جان بیشتر 
مردم را درخطر بدخیمی های جانستان می اندازد. در 
برای  ها  پارازیت  بردن  بکار  به:  توان  می  باره   این 
برنامه های ماهواره ای، افزایش بی اندازه ی آلودگی 
هوای شهرها و نبودن پایش درست و استاندارد برای 
کس  همه  اکنون  کرد.  اشاره  غذایی  واردات  برخی 
ی  پایه  نخستین  ایمنی،  استانداردهای  که  داند  می 

بهداشت و تندرستی به شمار می آید. 
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