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  بسمه تعالی

   یدکتر روحان يمحضر مبارك جناب آقا

   رانیا یاسالم يمحترم جمهور است یر

  ، کمیعل سالم

   .دیتمام سختی ها ، مرارت ها وتلخی ها سپري گرد با 1398رساند ، سال  یاحتراما به استحضار م      

در  خصوص   يا  دهیزمایشگاههاي تشخیص طبی کشور را دچار مشکالت عدآما ،    زیعز   رانیظالمانه بر ا  يها  میارزي و تحر  نوسانات
   .نمود یو ملزومات مصرف  تیک ،یدکیقطعات  تجهیزات و نیتأم

زمایشگاهها را آتعرفه ها  ،  یواقع شیو عدم افزا  يو انرژ یپرسنل يها نهیهز شیبر موارد فوق ، تورم حاکم بر جامعه ، افزا عالوه
   .قرار گرفتند  یلیدر شرف تعط  يادیو تعداد ز  لیتعط  شگاههایآزما  یبرخ  1398که در سال    ییدرتنگناي شدید اقتصادي قرار داد، تا جا

  . اعیاد شعبانیه شروع کردیم طراوت بهار و نام خداوند مهربان و را با 1399 سال

را   هموطنان ، ما و  یشگاهی، آزما  يشهداي کادر پزشکی ، پرستار  زحمت افتادن هموطنان و  در  بیماري واگیر ویروس کرونا و  تلخی
 حفاظت فردي مثل ماسک ، دستکش ، الکل  و لیکمبود وسا رغمیکشور عل انیشگاهیمدت ،  آزما نیدر هم کنیداغدار نمود ل

درکنار ملت عزیز بوده و هستند   تالش نموده و   يبیماران عزیز به طور شبانه روز   هب  یپوشش مناسب  نسبت به ارائه خدمات تخصص
به دفعات مکرر  اسالمی قرار گرفتیم و يو باعث افتخار است که درروزنیمه شعبان مورد حمایت  معنوي رهبري معظم نظام جمهور

   .نیز برخوردار شدیم یتشکر حضرتعال از تقدیر و

 به روان پاك و دهد مایشگاههاي تشخیص طبی را پوشش میآز درصد  95زمایشگاهی کشور که بیش از آانجمنهاي علوم  مجمع
بندد که تا  با خداي خود پیمان می فرستد و زمایشگاهی درود میآ پرستاري و جامعه پزشکی و بوم و مطهر شهداي این مرز و

   .دهد دامهت خود اخدم خرین نفس درکنار ملت عزیز ایران به تالش وآ

است،  دهیموکول گرد يگریکرونا به زمان د روسیوبیماري ناشی از  لیمراسم به دل يکشور که برگزار انیشگاهیآستانه روز آزما در
  :گردد یم میکشور تقد یشگاهیاز مطالبات جامعه آزما یبخش

بسوي تعرفه  يزمایشگاهی قدمی جدآتعرفه تستهاي  يو بخصوص در زمان طرح تحول نظام سالمت ، برا 1393ازسال  - ١
ویژه اعضاء محترم دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت ه وزارت بهداشت ب ولین محترم ئواقعی برداشته نشده است  لذا ازمس

ه تعیین تعرف  ،  نسبت به تنظیم و فرارو  گفت و  پیش  التتوجه به مشک  نماییم با  ن درخواست میآبخصوص دبیر محترم  
 .ماده هرگونه همکاري را خواهد داشتآدر این راستا مجمع  واقعی گامهاي اساسی بردارند و
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آزمایشگاه مرجع سالمت و مدیران اداره امور آزمایشگاههاي   رکلیضمن تشکر از زحمات مد  یشگاهیعلوم آزما  يمجمع انجمنها - ٢
نامه و دستورالعمل بدون اخذ نظریه  نیکشور اعالم می دارد تنظیم و تدوین هرگونه ضوابط ، آئ یعلوم پزشک يدانشگاهها

  .الزم را  نخواهد داشت یکارشناس وانهنبوده و پشت ستهیکارشناسی این مجمع ، شا

نیروهاي مسلح استدعا دارد نسبت به پرداخت معوقات مطالبات   بیمه سالمت و  زحمات سازمان تامین اجتماعی و  ضمن تشکر از - ٣
 .سریع مبذول دارند زمایشگاههاي تشخیص طبی اقدامات الزم وآ

خواهد بود  معنادار و ریفراگ یاقدام یمشکوك به کرونا ، زمان مارانیب یابی یمنیو ا صیتشخ طهیالزم در ح شاتیآزما انجام - ٤
 يشگاههایاز تمام آزما یندگیمجمع به نما نیاستفاده گردد فلذا ا یدولت ی وخصوص يشگاههایآزما یتمام لیکه از پتانس
  . دیمان یکامل خود را اعالم م یکشور آمادگ
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                                                                             رونوشت :

 جناب آقاي دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ·

   شریعتمداري  وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعیجناب آقاي دکتر   ·

 ور  جناب آقاي دکتر ساالري مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی کش ·

  جناب آقاي دکتر سمیعی مدیر کل محترم آزمایشگاه مرجع سالمت   ·

 دبیر شورایعالی بیمه سالمت    سید سجاد رضوي  ردکتجناب آقاي   ·

 درمان سازمان تامین اجتماعی   محترممعاون    جناب آقاي دکتر منوچهري ·

 بیمه سالمت ایران جناب آقاي مهندس موهبتی مدیر عامل   ·

 فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور   محترم  معاون  محمد جهانگیريجناب آقاي دکتر ·

 کشور ریزي  برنامه  جناب آقاي دکتر پور اصغري معاونت محترم امور اجتماعی مدیریت و   ·

 بیمه خدمات درمانی نیروهاي مسلح  جناب آقاي دکترنوروزي مدیر عامل محترم ·

 ي اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره)بهداشت و درمان و امور بیمه هامحترم  قربانی سرپرست  جناب آقاي دکتر ·

 


