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کد خبر 5364969

سالمت 

در نشست خبری مطرح شد؛

سرانه سالمت باید اول�یت دولت باشد/ مشکالت آزمایشگاه های تشخیص طبی
اعضای هیات مدیره انجمن دکترای عل�م آزمایشگاه� تشخیص طبی، در نشست خبری به مهم ترین مسائل و مشکالت نظام سالمت کش�ر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست خبری که روز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ در محل انجمن دکترای عل�م آزمایشگاه� تشخیص طبی ایران برگزار شد، محمد
صاحب الزمان� عض� هیأت مدیره انجمن عل�م آزمایشگاه� کش�ر با اشاره به درآمد ناخالص مل� در ایران، گفت: اکن�ن سرانه سالمت کش�ر حدود ۸ درصد

است و در سال های اخیر این سرانه نسبت به سایر سرانه های اقتصادی، اجتماع� و…، خ�ب دیده نشده است.

وی اظهار داشت: در کش�رهای همسایه سرانه سالمت حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد و کش�رهای در حال ت�سعه حدود ۲۵ درصد است، از دولت م� خ�اهیم در این
زمینه راهکار اساس� اتخاذ کند.

به گفته صاحب الزمان�، سرانه سالمت ارتباط مستقیم� با درآمد ناخالص مل� دارد و انتظار م� رود سیاست گذاران ت�جه بیشتری به افزایش سرانه سالمت،
ت�یین نرخ واقع� آزمایشگاه ها کنند.

دبیر مجمع انجمن عل�م آزمایشگاه� خاطرنشان کرد: ۸۰ تا ۹۰ درصد تجهیزات آزمایشگاه� به م�اد اولیه و کیت های واردات� وابسته است و نیاز به ارز
حمایت� داریم.

صاحب الزمان� اظهار داشت: باید بحث نظارت بر تجهیزات پزشک� کیت ها و قیمت های خدمات آزمایشگاه� بر عهده آزمایشگاه مرجع سالمت باشد و در
زمینه تصمیم گیرها در این ح�زه از نظرات کارشناس� انجمن های مرتبط نیز استفاده ش�د.

همچنین غالمرضا حمزه ل� مسئ�ل بخش کنترل کیفیت خارج� انجمن طبی افزود: آزمایشگاه ها خدمات تشخیص�، درمان و پیشگیری را به مردم ارائه
م� دهند و عدم ت�جه در هزینه های این قیمت ها با حذف ارز، م�جب م� ش�د مردم ت�ان پرداخت هزینه های این خدمات را نداشته باشند و باید سیاست

گذاران ت�جه خاص� به این م�ض�ع داشته باشند.

وی اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد ت�رفه های آزمایشگاه� ت�سط مردم پرداخت م� ش�د و اگر این ت�رفه ها با پوشش بیمه ای نباشد بار مال� برای مردم
ایجاد م� کند.

حمزه ل� تصریح کرد: در همه گیری کرونا بار مراجعات مردم به آزمایشگاه ها بسیار کاهش یافت و با افزایش هزینه ها، مردم هزینه درمان را کم کرده اند و
این باعث م� ش�د سالمت جامعه به خطر بیافتد.

عض� هیأت مدیره انجمن دکترای عل�م آزمایشگاه� تشخیص طبی ایران تصریح کرد: مراکز آزمایشگاه� و رادیول�ژی وابسته به نرخ ارز هستند و ساختار این
مراکز نسبت به خدمات درمان� متفاوت است و نیاز به ت�جه اساس� دارد.

به گفته حمزه ل�، اکن�ن در تهیه کیت های آزمایشگاه� محدودیت تامین داریم که م� ت�اند آزمایشگاه ها را در ارائه خدمت به مردم دچار مشکل کند.

وی تاکید کرد: آزمایشگاه ها ساختار پیچیده دارند و باید تجهیزات و کیت ها در این مراکز هم�اره م�رد مصرف قرار گیرند تا مردم در ارائه خدمت دچار مشکل
نش�ند.

در ادامه باقری عض� هیت مدیره انجمن طبی ایران گفت: ۵,۵۰۰ میلیارد ت�مان کسر بودجه با حدف ارز ۴۲۰۰ ت�مان� به وج�د م� آید و این هزینه مطمنان
فشار مستقیم به ت�رفه های آزمایشگاه� وارد م� کند.

وی افزود: وقت� ت�رفه ها باال رود حدود ۳۰۰ درصد هزینه های آزمایشگاه� افزوده م� ش�د و این ت�رم مستقیم به مردم فشار خ�اهد آورد.

باقری همچنین بیان کرد: حذف ارز دولت� ت�رم را به بخش درمان اضافه م� کند و اولین مشکل آن کمبود کیت آزمایشگاه� خ�اهد بود.

عل� شیرین عض� هیأت مدیره انجمن نیز در ادامه نشست خبری گفت: با افزایش م�اد مصرف� آزمایشگاه ها دسترس� مردم به دریافت این خدمات مشکل
م� ش�د، در حال� که بیماری های مزمن در کش�ر زیاد است و باید افراد مبتال به این بیماری ها به ط�ر مرتب تست های خاص را انجام دهند تا دچار ع�ارض

و از کار افتادگ� نش�ند.
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وی تصریح کرد: از زمان� که تحریم ها اعمال شده است، مشکالت زیادی در تهیه تجهیزات و م�اد مصرف� آزمایشگاه ها به وج�د آمد.


