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 رویدادها و گزارش ها

 آزمایشگاه مرجع سالمت اعالم كرد:

گزارشی ازبرگزاری هفتمین كنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

 دیربــاز، هنگامــی کــه چینــی هــا خواســتند بــا آرامــش وبــه دور از گزنــد دشــمنان 

زندگــی کننــد، دیــوار شــگفت انگیــز چیــن را ســاختند.

دکتر آرش دریاکاردبیرتحریریه ماهنامه " تشخیص آزمایشگاهی" شد

             سخن مدیر مسوول

بی گمان فرهیختگان پیشکســوت ســتون های فرهنگ هر کشور هستند. تا چند سال 
پیش چاپخانه ها و ناشــران ، در زمینه ی گســترش فرهنگ نقش سرنوشــت سازی 

داشتند.

دکتر هاشــمی گفت: مردان می توانند با انجام آزمایش ساده پس از 45 سال، سرطان 
پروستات که شایع ترین سرطان بدون عالمت در بین مردان است، را شناسایی کنند.

از اوايل سال 1381 با حضور و مشارکت نزديک به ده انجمن علمی علوم پايه پزشکی و 
آزمايشگاهی ايده تشکيل جامعه علمی آزمايشگاهيان ايران مطرح شد.

جدیدترین نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های آزمایشگاهی توسط آزمابشگاه مرجع 
سالمت اعالم شد. این لیست شامل نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های آزمایشگاهی 

مربوط به زمستان 93 و فروردین 94 است.
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)The Polycythemia Vera ( پلی سیتمی ورا

 پیوند سر انسان

مروری برانواع میکروسکوپ ها

( The Yellow Mark) عالمت زرد

  (Mistake proofing(یا خطا ناپذیر سازی ( Poka-yoke( پوكایوكه

 روایی ناروایی

پلی سیتمی  polycythaemiaیک بیماری خونی میلوپرولیفراتیو است که در 
آن مغز استخوان بیش از اندازه مورد نیاز گلبول قرمز ساخته می شود.

شاید سر بریدن های ددمنشانه ی داعشی ها، این اندیشه و شجاعت در دل والدیمیر 
اســپیریدونو، مهندس کلمپیوتر سی ساله ی روســی انداخت که داوطلب پیوند سر 

خود در یک بدن دیگرشود.

 این نوشــتار به گونه ی فشــرده و تخصصی به سندرم ژیلبرت، که یک نارسایی در
 ژنتیکی مزمن است و نه بیماری ژنتیکی ، می پردازیم.

میكروســكوپ یكی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در همه ی آزمایشگاه ها است. در اینجا 
 انواع آن مورد بحث و بررســی قرار گرفته و همه نوع میكروســكوپ به تفصیل معرفی 

می شود.

اشــتباه در آزمایشــگاه ها به دالیل مختلفي اتفاق مي افتد ولي اغلب آنها قابل 
جلوگیري است.

ایمیلی از یک همکار فرهیخته رســید که سرگذشــت خود و برخی داوطلبان 
را بازگو کرده است. این ایمیل همراه با چند پیوست است که در پی می آید.


