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 بسمه تعالی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 رئیس محترم مجلس شورای اسالمی ایران

 رئیس محترم قوه قضائیه 

 وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  سازمان نظام پزشکی محترم رئیس کل

رفاه اجتماعی تعاون، کار و وزیر محترم  

ریاست جمهوری اسالمی ایرانمحترم اول  معاون  

 وزیر محترم کشور

  کشور سازمان برنامه و بودجهریاست محترم 

 بازرسی مقام معظم رهبری ویژه دفتررئیس محترم 

 رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

  محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمیریاست 

 با سالم و احترام

های علمی آزمایشگاهی تشخیص طبی کشور جهت استحضار و پیوست بیانیه اضطراری و فوری مجمع انجمنبه 

    گردد.گونه اقدام مقتضی و تدبیر ایفاد میهر
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 بسمه تعالی

 آزمایشگاهی کشور علوم هایبیانیه جلسه اضطراری مجمع انجمن

، متخصصین های علمی آسیب شناسیهای تشخیص طبی کشور شامل انجمنمجمع سه گانه آزمایشگاه

های آزمایشگاهی و دکترای علوم آزمایشگاهی که بیش از نود درصد مسئولین فنی و موسسین آزمایشگاه

          هایبا حضور اعضای هیئت مدیره انجمن ای اضطراریگردند در جلسهدولتی و خصوصی را شامل می

 الت پیش رو از قبیلسه گانه و نمایندگان آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشکی با توجه به مشک

ری و ها و نگهداو افزایش چند صد درصدی قیمت کیت ، حذف ارز ترجیحیدستمزدها %75افزایش 

، افزایش پرداختی از جیب بیماران هاتعرفهها در برابر افزایش بسیار کمتر سرویس تجهیزات و سایر هزینه

قرار داده است از  هابرابر آزمایشگاه ، وضعیت بسیار بغرنج درهادیرکرد قابل مالحظه پرداختی بیمهو 

 از هفتاد درصد بیشهای تشخیص طبی در زنجیره تشخیص و درمان وظیفه تایید ی که آزمایشگاهآنجای

از زنجیره فوق در روند تشخیص و  هاو کنار گذاشته شدن آزمایشگاه تضعیفها را به عهده دارند تشخیص

عث تعطیلی مراکز فوق و بیکاری تعداد زیادی از همکاران بلکه با ؛پیگیری درمان به موقع خواهد شد

و منجر به کاهش دسترسی مردم به خدمات تشخیصی  د شدنخواهپرسنل کارشناسان و  ،مسئول فنی

 . گرددمی

کیت و ملزومات مصرفی قت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی به حوزه است در اسرع وضروری لذا 

م ای بر مبنای تورهشتک و اصالح نرخ جزء فنی و حرفه، اصالح تعرفه بخش آزمایشگاه با حذف آزمایشگاه

 یرداختپسهم بت سن با افزایش نااهش سهم پرداختی بیمارحقوق پرسنلی و ک%75می و افزایش اعال

الزم به های آتی به موقع اقدامات ن به پرداخت بدهی معوقه و پرداختگر و الزام ایشاهای بیمهسازمان

در را یربط ذن اجل مسئوالراری موجود لزوم دخالت و اقدام فوری و عبدیهی است وضعیت اضط .آیدعمل 

 . طلبدخیص و پروسه درمان بیماران را میهای بعدی در تشبحرانبروز جهت پیشگیری از 
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