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تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۰کد خبر: ۷۴۸۱۵۲۱

دبیر مجمع انجمن های علوم آزما�شگاهی:

۸۵ درصد تجهیزات پزشکی آزما�شگاهی، وارداتی است

صاحب الزمانی گفت: ۸۵ درصد تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی وارداتی است، باید برای ارائه خدمات
مناسب، نظام مراقبت از آزمایشگاه ها در کشور ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه
علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد
صاحب الزمانی دبیر مجمع انجمن های علوم
آزمایشگاهی کشور در نشست خبری، اظهار
کرد: ساالنه ۱۵۰ میلیون نفر به آزمایشگاه ها
مراجعه می کنند و حدود دو میلیارد تست
انجام می شود. باید توجه داشت که

آزمایشگاه های تشخیص طبی نقش مهمی در بیماریابی و تشخیص بیماری ها دارند و ۸۰ درصد
تشخیص طبی بیماری ها با آزمایش صورت می گیرد.

او تصریح کرد: ۸۵ درصد تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی وارداتی است، باید برای ارائه خدمات
مناسب، نظام مراقبت از آزمایشگاه ها در کشور ایجاد شود.

صاحب الزمانی با اشاره به چالش های ارزی نظام آزمایشگاهی کشور گفت: بسیاری از کیت های
آزمایشگاهی وارداتی هستند و تعرفه و تامین این کیت ها وابسته به ارز است و وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی با انجمن های مرتبط با آزمایشگاه ها در این زمینه تعامل برقرار کند.

بیشتر بخوانید

هشدار جدی رئیس سازمان نظام پزشکی به وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس

قیمت بسیاری از کیت های آزمایشگاهی شفاف نیست

او با انتقاد از قیمت گذاری کیت های آزمایشگاهی گفت: قیمت بسیاری از کیت ها مشخص و شفاف
نیست و از طرفی عدم تخصیص ارز موجب می شود که با کمبود و حتی گاهی بحران مواجه شویم.

صاحب الزمانی ادامه داد: باید تعرفه آزمایشگاهی واقعی دیده شود تا درآمد و هزینه آزمایشگاه ها
متناسب باشد و نوسانات نرخ ارز و تحریم ها هم در قیمت کیت و تعرفه خدمات آزمایشگاهی لحاظ

شود.
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او با اشاره به نقش مهم آزمایشگاهیان در تشخیص کرونا ادامه داد: ما فقط می توانیم با کمک
کیت های مولکولی بیماری را شناسایی کنیم و کرونا نقش مهم خدمات آزمایشگاهی را بیش از پیش

نشان داد.

او اظهار کرد: متاسفانه در شرایطی که تحریم هستیم و کمبود ارز داریم باید با برنامه ریزی، تخصیص
ارز صورت گیرد. دارو و تجهیزات پزشکی از اقالم اساسی و حیاتی محسوب می شوند، اما شاهد آن

هستیم که ارز به موقع تخصیص پیدا نمی کند.

دبیر مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور گفت: تخصیص ارز برای ورود و تامین ماده اولیه
کیت های آزمایشگاهی به درستی انجام نمی شود.

انتهای پیام/
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عضو هیات مدیره انجمن متخصصان علوم آزما�شگاهی:

تعرفه خدمات آزما�شگاهی غیر واقعی است

حمزه لو گفت: تعرفه خدمات آزمایشگاهی غیر واقعی است، بحث تعرفه های آزمایشگاهی قدیمی بوده و
اکنون به نرخ ارز وابسته است.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه
علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، غالمرضا
حمزه لو عضو هیات مدیره انجمن متخصصان
علوم آزمایشگاهی در نشست خبری با تاکید
براینکه تامین منابع برای آزمایشگاه مهم است،
اظهار کرد: هر گونه اختالل در این امر عواقب
جبران ناپذیری برای نظام سالمت دارد و

می تواند سالمت مردم به را به خطر بیندازد.

عضو هیات مدیره انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی با بیان اینکه تعرفه خدمات آزمایشگاهی غیر
واقعی است، بیان کرد: بحث تعرفه های آزمایشگاهی قدیمی و تاریخی بوده و به نرخ ارز وابسته
است. بسیاری از مواد اولیه کیت های ما از خارج وارد می شود و اگر در زمینه تخصیص ارز برای

کیت های آزمایشگاهی اقدام الزم انجام نشود با بحران مواجه می شویم.

حمزه لو با اشاره به فعالیت های استارتاپ ها در حوزه آزمایشگاهی تصریح کرد: ورود استارتاپ ها به
فضای مجازی مشکالت بسیاری را برای آزمایشگاه ها بوجود آورده است، این کسب و کار ها مجوز
فعالیت خود را از ورات صمت می گیرند، ولی در حوزه سالمت فعالیت می کنند و تعریف حیطه کاری

آن ها بسیار مهم است.

عضو هیات مدیره انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی گفت: این استارتاپ ها خدمات آزمایشگاهی
را راهی برای کسب درآمد می دانند و در واقع میان آزمایشگاه و بیمار واسطه گری می کنند و با انحصار
ارجاع بیمار به آزمایشگاه خواسته های خود را به همکاران ما تحمیل می کنند این در حالی است که

آزمایش باید با دستور پزشک تجویز شود و خطر تقاضای القایی وجود دارد.

بانک مرکزی درباره ارز تجهیزات آزمایشگاهی، شفاف سازی نمی کند

در ادامه کمال الدین باقری، عضو هیات مدیره انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی
ایران گفت: واردات کیت های آزمایشگاهی از کشور های اروپایی انجام می شود براین اساس نیاز به ارز
دولتی داریم تا بتوانیم خدمات مطلوب به مردم ارائه دهیم. بانک مرکزی درباره ارز تجهیزات و
کیت های آزمایشگاهی تع�ن تکلیف و شفاف سازی نمی کند. از ابتدای سال تاکنون ارز به تجهیزات

آزمایشگاهی و کیت ها تخصیص پیدا نکرد.
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باقری ادامه داد: باید ساز و کار ارز کیت و تجهیزات آزمایشگاهی شفاف شود و اعالم کنند که ارز آزاد یا
دولتی است و برخی شرکت ها با اعتبار خود بدون انتقال ارز کیت وارد کرده اند.

او افزود: تعرفه تست کرونا در بخش خصوصی حدود ۶۰۰ و در برخش دولتی ۲۳۰ هزار � است و
علت تفاوت قیمت هزینه تمام شده برای آزمایشگاه هاست و اینکه در برخی آزمایشگاه ها هزینه
پا�ن تر از تعرفه تع�ن شده بوده به این دلیل است که آزمایشگاه هزینه تمام شده را با تعداد باالی

بیمار جبران می کند.

حمزه لو گفت: افزایش قیمت کیت ها در تعرفه های دولتی و بیمه ها باید لحاظ شود تا فشاری به مردم
وارد نشود و در ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب نیز مشکلی نباشد.

فعالیت غیر مجاز اپلیکیشن های آزمایش کرونا در فضای مجازی

در ادامه این نشست فرید کرمی، نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران اظهار کرد: کسب و
کار های مجازی در قالب استارتاپ ها با اپلیکیشن های بدون مجوز اقدام به تبلیغات برای انجام
تست های آزمایشگاهی به ویژه تست کرونا می کنند و این شرکت ها به عنوان واسطه نمونه های

آزمایشگاهی را جمع و به آزمایشگاه ها ارسال می کنند.

کرمی بیان کرد: افرادی در این استارتاپ ها فعالیت می کنند با مراجعه به منازل از افراد تست کرونا
می گیرند، بسیاری از این آزمایش ها به دست افراد غیر متخصص و به شکل نادرست انجام می شود.
برای مثال فرد به جای آنکه از حلق و بینی تست بگیرد، نمونه را از زبان فرد بر می دارد که به دنبال آن
نتیجه آزمایش منفی خواهد بود و باید در این زمینه اطالع رسانی انجام شود تا مردم جانشان را به

خطر نیندارند. درخواست داریم که مردم گول تبلیغات فریبنده تست کرونا در منزل را نخورند.

نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران بیان کرد: متاسفانه تعرفه آزمایش کووید ۱۹ غیر واقعی است
و آزمایشگاه ها مجبور هستند بیش از تعرفه تع�ن شده هزینه دریافت می کنند.

او با بیان اینکه سیاست گذاری تع�ن تعرفه های آزمایشگاهی درست نیست، گفت: باید افزایش
تعرفه های آزمایش ها یکسان نباشد، برای مثال در جامعه شیوع دیابت و تیروئید باالست و شورای
عالی بیمه به آزمایش های دیابت و تیروئید و تشخیص سرطان اهمیت ویژه بدهد تا تشخیص به
سرعت صورت گیرد و فرد گرفتار عوارض نشود، اما پوشش بیمه  آزمایش های تیروئید و دیابت در

کشور مثل آزمایش های کم اهمیت تر است.

نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران ادامه داد: شورای عالی بیمه بدون توجه به میزان شیوع یا
وزن بیماری پوشش بیمه ای و تعرفه ها را تع�ن می کنند و به طور کلی تست های آزمایشگاهی یکسان
دیده می شود. وقتی سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پا�ن نگه داشته می شود، سهم پرداختی
مردم افزایش پیدا می کند و وقتی هزینه و درآمد با هم تطابق نداشته باشد، کیفیت خدمات کاهش
پیدا می کند، پیشنهاد می دهیم که برخی آزمایش ها از تعهد بیمه خارج شوند و پوشش آزمایش های

مهم مانند دیابت و تیروئید افزایش پیدا کند.

کرمی گفت: ۸۰ درصد تشخیص بیماری ها به کمک خدمات آزمایشگاهی صورت می گیرد و
دستگاه های مورد استفاده  های تک و وابسته به ارز هستند. ما از ابتدای سال تاکنون هر ماه افزایش
قیمت کیت ها و دستگاه های دولتی را داشتیم و تاکنون ارز دولتی به کیت ها تخصیص پیدا نکرده

است.
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