سرآغـاز
دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

چالش نیازمندی های حفاظتی از کووید 19 -
کرونا ویروس همچنان پابرجاست و آزمایشگاه های
بالینی در خط نخست تشخیص بیماری کووید19-
است .بر همه روشن است که برای پیشگیری از آلودگی
کارکنان و مردم ،باید از پروتکل وزارت بهداشت
پیروی کرد .برای انجام پروتکل هر روز به شمار
بیماران ،نیاز به دستکش هست .دست کم به شمار
کارمندان هم هر روز دو ماسک ،یک گان و یک شیلد
نیز کمینه ی نیاز است .چالش بزرگ آزمایشگاه داران
خصوصی ،در دسترس نبودن کاالهای ضروری به
تعداد کافی برای چنین پروتکلی است.
پیش از پاندمی ،تا بهمن ماه سال گذشته ،ما به اندازه ی
نیاز از بازار دستکش ساخت یک کشور خارجی
می خریدیم .پس از ترکتازی این ویروس تاجدار ،بر
پایه دستور دولت ،خرید دستکش های خارجی ممنوع
و قاچاق به شمار می آید و باید از دستکش ساخت
ایران استفاده کنیم .به دنبال خرید دستکش ایرانی
هر جا می رویم ،یافت نمی شود .در داروخانه ها تنها
به هر کسی یک جفت دستکش می دهند .نیاز روزانه ی
آزمایشگاه ،متوسط به باال دستکم روزانه دویست عدد
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است .به ناگزیر پناه بردیم به آگهی های کانال های
مجازی .گفتنی است ،چنین فروشنده هایی تنها
به گونه ی نقد و حضوری می فروشند .برای یک بسته ی
50تایی ،بجای  32000تومان قیمت آن 72000 ،تومان
درخواست می کنند .ما که هم گیج شدیم و هم کنجکاو،
به دنبال چرایی داستان رفتیم .دریافتیم که طبق دستور
دولت ،شرکت ایرانی تولید کننده دستکش موظف است
فرآورده های خود را تنها به چهار توزیع کننده بفروشد.
ما با تماس به این چهار شرکت ،تنها یک پاسخ شنیدیم:
ما مجاز هستیم که به بیمارستان ها و داروخانه های دولتی
بفروشیم!.
بهر روی ،ما هنوز با این چالش بزرگ روبرو هستیم؛:
از یک سو برپایه ی دستور دولت ،ما نباید جنس
قاچاق بخریم و از سویی دیگر ،ما برای پیشگیری
از آلودگی کارکنان و مراجعان به آزمایشگاه ،نیاز به
تجهیزات حفاظتی داریم که شرکت سازنده و چهار
شرکت پخش کننده ،به بخش خصوصی نمی فروشند.
به راستی خویشکاری وزارتخانه است که چاره ای در
این باره بیاندیشد.

