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کد خبر 5016224

سالمت 

در نشست خبری عنوان شد؛

شرا�ط بحرانی آزما�شگاه های پزشکی/آثار نوسانات ارزی

عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، گفت: کسب و کارهای مجازی، مشکالتی را برای آزمایشگاه ها و مردم به وجود آورده
اند.

 در محل انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی برگزار شد، افزود: حوزه کاری به گزارش خبرنگار مهر، غالمرضا حمزه لو، روز شنبه در نشست خبری که
آزمایشگاه ها بسیار پیچده است و مشابه سایر خدمات سالمت نیست.

وی با اشاره به اهمیت تامین منابع برای تهیه کیت و تجهیزات آزمایشگاهی، گفت: هر گونه اختالل در این روند، تاثیرات جبران ناپذیری برای مردم و نظام
سالمت به دنبال دارد.

حمزه لو به مشکالت تعرفه ای آزمایشگاه های تشخیص پزشکی اشاره کرد و افزود: تعرفه های آزمایشگاهی هیچ وقت بر اساس واقعیت ها تعیین نمی
شود و بر اساس منابع و اعتبارات بیمه ها است.

وی با اعالم اینکه تامین مواد اولیه آزمایشگاه ها وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد، ادامه داد: نوسانات ارزی در کشور باعث شده تا آزمایشگاه های
تشخیص طبی به شرایط بحرانی برسند. 

حمزه لو، کمبود کیت و تجهیزات آزمایشگاهی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ورود کسب و کارهای مجازی به این حرفه، مشکالتی را برای آزمایشگاه ها و
مردم به وجود آورده است.
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دبیر مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور:

قیمت کیت آزما�شگاهی در وزارت بهداشت متولی ندارد

دبیر مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور، نسبت به بی اعتنایی مسئوالن وزارت بهداشت به دادن پاسخ مناسب به مسائل و مشکالت آزمایشگاه های
تشخیص پزشکی، گالیه و انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه ۱۵ شهریور ۹۹، چهار نفر از نمایندگان جامعه آزمایشگاهی کشور، در نشست خبری که در محل انجمن دکترای علوم
آزمایشگاهی برگزار شد، به ارائه نقطه نظرات خود در زمینه مسائل و مشکالت آزمایشگاهیان پرداختند.

محمد صاحب الزمانی دبیر مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور، گفت: آزمایش های پزشکی یکی از ابزارهای مهم تشخیص بیماری ها هستند، به
طوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد تشخیص بیماری ها با انجام آزمایش صورت می گیرد.

وی با انتقاد از نحوه مدیریت آزمایشگاه های تشخیص طبی در کشور، افزود: متاسفانه باید به این موضوع اذعان داشت که آیین نامه ها و دستورالعمل
های مربوط به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در ایران، یک طرفه و بدون مشورت با مدیران فنی آزمایشگاه ها تدوین و تهیه می شود. در حالی که ۹۵
درصد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی متشکل از انجمن های پاتولوژی، آسیب شناسی و علوم آزمایشگاهی هستند که در قالب مجمع انجمن های علوم

آزمایشگاهی فعالیت دارند.

صاحب الزمانی ادامه داد: ما نسبت به نحوه تدوین و تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های آزمایشگاهی در کشور، حرف داریم. زیرا، معتقدیم که آیین
نامه ها و دستورالعمل های مربوطه باید با مشورت اهالی آزمایشگاهی تهیه شود.

وی در ادامه به موضوع کیت و تجهیزات آزمایشگاهی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای مهم آزمایشگاه ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه با این مشکل مواجه
هستیم که یا کیت کمیاب است و یا اینکه نرخ آن مدام در حال افزایش است.

صاحب الزمانی با انتقاد از اینکه تعیین نرخ کیت آزمایشگاهی در وزارت بهداشت متولی ندارد، ادامه داد: حدود ۸ ماه است که نسبت به نظارت قیمت
کیت در وزارت بهداشت مشکل داریم و دوستان در وزارتخانه پاسخگو نیستند.

وی افزود: اخیراً نیز کیت آزمایشگاهی کمیاب شده و همین مسئله، مردم و آزمایشگاه ها را با مشکل مواجه ساخته است.

دبیر مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور، گفت: مکاتبات زیادی با وزیر، معاون درمان وزارت بهداشت و مسئوالن سازمان غذا و دارو برای دریافت
پاسخ مناسب انجام داده ایم که هیچ عکس العملی نشان نداده اند.
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نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران هشدار داد؛

جمع آوری نمونه های آزما�شگاهی با موتورسیکلت

نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، نسبت به وقوع فاجعه در تشخیص آزمایش های پزشکی به دلیل دخالت استارتاپ ها و کسب و کارهای مجازی،
هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید کرمی، روز شنبه در نشست خبری که در محل انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی برگزار شد، افزود: مهم ترین معضل در
سیاستگذاری های تعرفه ای، ندیدن واقعیت های اقتصادی در تعیین تعرفه های حوزه سالمت است. 

وی ادامه داد: اصوال نگاه شورای عالی بیمه به تست های آزمایشگاهی، یکسان است. در حالی که نظام سالمت کارآمد، به بیماری های مهم بیشتر
اهمیت می دهد تا هزینه های سالمت کاهش یابد.

کرمی، تشخیص زودهنگام بیماری هایی همچون دیابت، سرطان ها، تیروئید و...، را در کاهش هزینه های سالمت جامعه بسیار موثر دانست و گفت:
شورای عالی بیمه بدون در نظر گرفتن وزن بیماری ها، تعرفه ها را با صندوق خودشان متناسب می کنند. در واقع به دنبال این هستند که سهم بیمه ها

از پرداخت تعرفه پایین بیاید و سهم مردم از پرداخت ها باال برود.

وی افزود: چنین سیاستی باعث خواهد شد تا کیفیت آزمایش های پزشکی در کل کاهش یابد. پیشنهاد جدی ما این است که این سیاست شورای عالی
بیمه نسبت به تعرفه های یکسان تست های آزمایشگاهی مورد بازنگری قرار گیرد.

کرمی گفت: بنده معتقدم برخی آزمایش های پزشکی از تعهد بیمه ها خارج شود و پول آنها برای بیماری های مهم هزینه شود.

وی در ادامه نسبت به دخالت کسب و کارهای مجازی و استارتاپ ها در جابجایی نمونه های آزمایشگاهی انتقاد کرد و افزود: درخواست آزمایش توسط
پزشک برای بیمار، نوعی مشاوره پزشکی تلقی می شود. در حالی که شاهد هستیم یک نفر با موتورسیکلت به دم خانه ها می رود و نمونه های

آزمایشگاهی بیماران را به یک مرکز می برد و آنجا این نمونه ها را به آزمایشگاه هایی می دهند که هزینه کمتری بابت تشخیص آنها دریافت کنند. 

کرمی گفت: متاسفانه بعضی از همکاران ما با این مراکز همکاری می کنند و همین مسئله می تواند منجر به بروز فاجعه ای در تشخیص آزمایش های
پزشکی شود. 

وی ادامه داد: شاید یک آزمایشگاه مجوز انجام آزمایش در محل را داشته باشد، اما کسب و کارهای مجازی در این عرصه مجوز فعالیت ندارند و نمی
توانند نمونه های آزمایشگاهی را جمع آوری و در اختیار آزمایشگاه ها قرار دهند. 
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۱۵ شهریور ۱۳۹۹،  ۱۶:۰۸

کد خبر 5016201

سالمت 

در نشست خبری عنوان شد؛

قیمت کیت های آزما�شگاهی هر ماه افزا�ش می �ابد

عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، نسبت به افزایش قیمت کیت های آزمایشگاهی در کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین باقری، روز شنبه در نشست خبری که در محل انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی برگزار شد، با اعالم اینکه ۷۰ درصد
تشخیص طبی به وسیله آزمایش های پزشکی صورت می گیرد، گفت: رشته علوم آزمایشگاهی به شدت وابسته به ارز است. زیرا، کیت و تجهیزات

آزمایشگاهی می بایست با ارز تامین شود. 

وی افزود: تورم کشور باعث افزایش قیمت ها می شود و از همین رو، از ابتدای سال هر ماه شاهد افزایش قیمت کیت های آزمایشگاهی هستیم.

باقری گفت: تخصیص ارز دولتی به کیت های آزمایشگاهی با مشکل مواجه شده و از اسفند ۹۸ تا کنون، به شرکت های تجهیزات پزشکی برای واردات
کیت، ارز دولتی نداده اند.

وی ادامه داد: در صورتی که این روند تغییر نکند، با کمبود کیت آزمایشگاهی مواجه خواهیم شد.

بهداشت /

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

با جلد کتاب تاپ رول، از کتاب هایتان به خوبی محافظت کنید

خرید لوازم خانگی زیر قیمت کل بازار فقط در زنبیل
"گرانترین" خانه زعفرانیه را در "اینپین" بیابید «+قیمت»

لیست رشته های بدون کنکور سال 99 اعالم شد
سازمان سنجش: رشته علوم ورزشی بدون کنکور شد

بیش از ۱۳۰۰۰ لوازم یدکی خودرو در ماشین نو با قیمت روز

پیشنھاد توسطمطالب مشابه
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