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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

نزدیک به دو ماه از سال گذشته و هنوز تعرفه های آزمایشگاهی 
تصویب نشده است. این نابسامانی در حالی است که آزمایشگاه داران 
در سایه ی همه گیری ویروس کرونا، از اسفند  سال گذشته  هیچگونه 
سودی نداشته اند و افزایش حقوق کارکنان و همه ی افزایش های 
دیگر برآمده از تورم فراگیر در کشور )بدون افزایش تعرفه(، باعث شده 
است که بسیاری از همکاران  توان پرداخت حقوق و مزایای پایان سال 
کارکنان،  وام های بانک ها و بدهی شرکت ها را نداشته باشند. بدین روی 
 همکاران ما در سراسر کشور که از  وزارت بهداشت نومید شدند و  
و  انجمن ها  بزرگان  دامن   به  دست  طومار،  امضای  و  نوشتن  با 
سازمان نظام  پزشکی شدند. در این میان  و در نیمه ی اردیبهشت،   
تعرفه نامه ای از سوی هیات وزیران اعالم شد که به راستی مایه ی 
شگفتی همکاران شد. زیرا افزایش اعالمی با هیچ یک از واقعیت های 
اقتصادی روز، همخوانی نداشت.  افزایش را باید بر پایه ی عینیت های 
اقتصادی در ساختار )سیستم سرمایه داری( موجود تعیین کرد. برخی 
از مسووالن پایه ی نرخ  بخش خصوصی  امسال را  با  تعرفه های 
دولتی سال گذشته می سنجند و از چند برابر بودن  بخش خصوصی 
با دولتی سخن می رانند. در این باره باید گفت،  درمان و تشخیص در 
بخش دولتی همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته ی دیگر باید  رایگان  
و یا دست کم به اندازه ی توانایی پایین ترین الیه های اجتماعی باشد. 
در ایران،  با  اجباری شدن استاندارد سازی های گوناگون جهانی 
بهترین  همتراز  مراکز  این  خصوصی،   بخش  آزمایشگاه های   در 
با  که  دولتی  بخش های  در  ولی   اند.  شده  جهان  آزمایشگاه های 
آموزش آمیخته است،  آزمون و خطا مجاز است. بهر روی،  امروزه  
است.   خصوصی  بخش  روی  تشخیص  بار  سنگینی   بیشترین 

در این باره  همکاران در مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور،   
در یک نامه  مخالفت خود را  نسبت به تعرفه های پزشکی ابالغی از 

سوی هیات وزیران، نشان دادند. در این نامه آمده است:    
   "به دنبال اعالم تعرفه های جدید خدمات سالمت و عدم اعمال 
نظرات کارشناسی مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی و سازمان 
نظام پزشکی در تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی، متاسفانه بار دیگر 
شاهد نادیده گرفتن واقعیت های اقتصادی و اجتماعی در تعیین قیمت 
خدمات آزمایشگاهی هستیم.  معتقدیم عدم تجدیدنظر جدی در 
تعرفه های ابالغی، نه تنها موجب تخریب زیرساخت ها و ظرفیت های 
آزمایشگاهی کشور خواهد شد و قسمت اعظم بخش خصوصی را از 
چرخه خدمت رسانی حذف و محروم خواهد نمود بلکه در کیفیت 
و دسترسی به خدمات آزمایشگاهی برای مردم نیز آسیب جدی وارد 
خواهد کرد و بدیهی است که ترمیم چنین آسیبی نیازمند گذر زمان 
بوده و تحمیل هزینه بسیار زیاد بر نظام سالمت و اقتصاد کشور را 
در پی خواهد داشت. در پایان مجمع انجمن علوم آزمایشگاهی به 
نمایندگی از قاطبه جامعه آزمایشگاهیان کشور ضمن اعتراض شدید 
به تعرفه های ابالغی اخیر، حمایت کامل خود را از متن بیانیه رئیس 
کل سازمان نظام پزشکی اعالم داشته و آمادگی خود را برای اجرای 
تصمیمات کارشناسی آن سازمان اعالم می نماید. همچنین از آنجایی 
که اعالم برآورد هزینه واقعی آزمایشات خواسته تمامی همکاران بوده 
و طی طوماری این درخواست را اعالم نموده اند، نظر کارشناسی 
انجمن ها در خصوص هزینه تمام شده آزمایشات برآورد گردیده که 

متعاقباً به اطالع ذی نفعان و سیاستگذاران خواهد رسید."
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چالش کشمکش های فرسایشی تعرفه های پزشکی


