
 اردیبهشت 97 2
   شماره 148

دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

در خبرها آمده بود که نخستین آزمایشگاه جامع 
کشور با همکاری مشترک ایران و ترکیه در کرج 
به بهره برداری رسید. از یکی از همکاران برجسته 
در کرج در این باره پرسش شد. او گفت که این 
گزارش مربوط به دوسال پیش است. آقای دکتر 
هاشمی)پاتولوژیست( نیز در استخدام آن شرکت 

ترکیه ای درآمده است. 
او افزود  این شرکت به وعده های خود پایبند 
نو  جای  به  را  دوم  دست  های  دستگاه  و  نبود 
مفیدی  کار  ادامه  به  امیدی  هیچ  و  است  آورده 
وجود ندارد. اما با تماس با یکی از اعضای نظام 
پزشکی، او گزارش ناهمسانی در اختیارخبرنگار 
و  ضد  خبرهای  پایه   بر  گفت،  او  گذاشت.  ما 
دکتر  با  رسید،  می  البرز  استان  از  که  نقیضی 
نامبرده  گفته است  تماسی گرفته شد و  سمیعی 
البرز در حال پیشرفت سریع و خوب   که پروژه 
روز  پزشکی،  نظام  عضو  این  روی  بدین  است. 
تا شاید   اردیبهشت به کرج رفته بود  دوشنبه 24 
راستی آزمایی این پدیده ی نا میمون را مشخص 
کند. با هماهنگی با کلینیک امام رضا)ع( کرج، که 
با  ما  همکار  رفت.  است  مستقر  آن  در  مد  کانی 
وجودی که از پیش هماهنگ کرده بود، بیش از 45 
دقیقه  درپشت در دفتر آزمایشگاه منتظر بود! فضای  
آزمایشگاه که از سوی دانشگاه اختصاص داد بود، 
لومینسانس و سیسمکس   اتواالنایزر، کمی  دارای 
الکتروفورز، کواگلومتر و سدیمان چیده شده بود. 

بخش مولوکولی و فلوسایتومتر هنوز راه نیفتاده. با 
300 بیمار آغاز کرده و از بیرون بیمار می پذیرند. 
جز  ترک  بیوشیمیست  یک  و  ترک  مترجم  یک 
بر  فاتحین  رسم  به  هم  ترکیه  بیرق  بود.  مدیران 
سهامدار  که  مترجم)  آن  بود.رفتار  میزش  روی 
هم است( با مسول فنی ایرانی بسیار اهانت آمیز 
بود. وظیفه تهیه ی مسوول فنی با دانشگاه است و 
اصلی  دفتر  که  است  گفتنی  همچنین.  حقوقشان 
است.  انزلی  آزاد  منطقه ی  در  ای  ترکیه  شرکت 
درآمد نقد بیماران همزمان آزمایش داده می شود 
و مطالبات بیمه پس از دو ماه یا دو ماه ونیم  داده 
می شود. در پاسخ به پرسش یکی از پاتولوژیست 
می  کجا  از  را  پولش  که  وزارتخانه:  از  ما  مطرح 
یک  نزدیک  آزمایشگاه  مطالبات  که  چرا  آورید، 
سال است نداده اید؟ معاون وزارتخانه گفته است: 
این طرح وزارتخانه ای است و نه دانشگاه! این 
پاتولوژیست فرهیخته  به خبرنگار ما چنین افزود: 
چرا با وجود صدها آزمایشگاه فوق تخصصی که 
مایل هستند با شرایط آن شرکت ترکی کار کنند، 
ناکرده،  خدای  آیا  کند؟  نمی  موافت  وزارتخانه 
پشت پرده زد و بندی در کار است؟ البته نگارنده 
این سخن که مسوول این ماهنامه است، هیچگونه 
گیرم،  نمی  برعهده  را  آخر  فراز  این  مسوولیت 
تنها امیدوارم مسووالن پاسخ شایسته ای برای آن 

داشته باشند.

آزمایشگاه جامع با پرچم ترکیه!

سرآغـاز


