سرآغـاز

دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

بهاران خجسته باد
همراه با آغاز سال نو ،گزارش های داغ نومید کننده
شتابان سرازیر شد .ارز ملی چنان رو به سراشیبی است
که همه ی مردم را شگفت زده کرده است .در این
میان آزمایشگاهیان نخستین صنف پزشکی هستند که
سروکارشان به گونهی مستقیم با ارزهای بیگانه است،
دچار چالش بزرگی شده اند .شاید بتوان گفت هیچ
صنفی در ایران در این باره این چنین آسیب پذیر نیست.
گفتنی است سال گذشته از سوی وزارتخانه ،به جای
افزایش تعرفه های آزمایشگاهی ،بیشتر آنها را کاهش
دادند .سال نو هم از روز نخست ماه فروردین که
کما بیش یک نیمه اش هم تعطیل بود ،آزمایشگاه ها
ناگزیر به پرداخت افزایش های سال نو دستمزد کارکنان
شدند .افزون براین ،افزایش بی رویهی بهای مواد
آزمایش ها هم می تواند آزمایشگاه ها را به زانو در آورد.
هم اکنون از سوی برخی از شرکت ها ،بهای
جنس هایی که با ارز پارسال خریداری شده است،
به بهانه افزایش بهای ارز ،نزدیک به دوبرابرشده است.
این پدیده در زمانی است که بنا بر دستور وزارتخانه،
نباید بهای کاالهای که از پیش وارد شده است ،افزایش
یابد .با یک حساب سرانگشتی می توان گفت که برای
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رهایی از این بن بست ،باید هر چه زودتر دستکم
افزایشی 25درصدی در تعرفهی بیشترآزمایش ها انجام
شود .سازمان های بیمه گر اصلی که دیر کرد 9ماهه ای
در پرداخت بدهی های خود دارند ،جا دارد برای
پیشگیری از ورشکسته شدن بسیاری از آزمایشگاه ها،
حساب های دستکم شش ماه ازسال گذشته را یکجا
پرداخت کنند.
به گفته ی دکتر فرید کرمی نایب رییس انجمن
آسیب شناسی ایران":آزمایشگاه های دولتی در
حال حاضر با مشکل اصلی تاخیر پرداخت های
بیمه ای هستند و به جرات می توان گفت که صددرصد
آزمایشگاه های دولتی و 80درصد آزمایشگاه های
خصوصی در آستانه ی ورشکستگی بوده و با
مشکالت مالی جدی مواجه اند .وی گفت حیات
آزمایشگاه در بخش دولتی وابسته به پرداخت بیمه ای
است و دیر کرد پرداخت های بیمه ها ،مشکالت این
بخش را دو چندان کرده است".
در پایان امیدوارم که امسال به وارون بهارش،
سالی نکو باشد.

