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این کنگره ســه روزه شــامل بخش های متنــوع از جمله پانل های 
تخصصی آزمایشــگاه و بالین، ســخنرانی های کلیدی، مقاالت مرتبط، 
کارگاه های آموزشــی و پانل های مدیریت و امور آموزشــی رشته های 
علوم آزمایشــگاهی، همچنین برپایی نمایشگاه مواد و تجهیزات پزشکی 

و آزمایشگاهی بود. 
 یازده شــرکت کننــده خارجی در این همایــش آخرین اطالعات و 
یافتــه های علمی را در اختیار مخاطبــان این حوزه قرار دادند. پنل های 
اصلی در این کنگره با حضور یک مهمان خارجی، یک دانشمند ایرانی و 
چندین متخصص بالینی و آزمایشگاهی برگزار شد. همچنین یک نشست 
تخصصی نیز با عنوان آزمایشــگاه مرجع سالمت و همچنین با چالش ها 
و فرصت های تحول ســالمت به مخاطبان ارائه شد. شایان ذکر است که 

هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین 
و اولین همایش ویروس شناسی بالینی از 
23 لغایت 25 بهمن ماه 1393 در مرکز 

سالن همایش رازی، دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران برگزار شد که با ریاست دکتر 

علی اکبر والیتی و با حضور دبیر علمی 
کنگره دکتر سید محمد جزایری وبا حضور 
دبیر اجرایی کنگره دکتر مهدی نوروزی 

همراه بود.

گــروه های هــدف در این کنگره 
شــامل: متخصصان میکروب شناسی، 
ویروس شناسی، پاتولوژی، متخصصان 
علوم آزمایشگاهی، متخصصان عفونی 

و.... بود. 

سیده مرجان مجابی
کارشناس ارشد میکروبیولوژی ، ارائه دهنده مقاله در این کنگره

گزارشی از برگزاری هفتمین کنگره
 بین المللی آزمایشگاه و بالین
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»آموزش« از جمله مهم ترین بخش های کنگره امسال بود. در این بخش 
به ســواالت پزشکان پاسخ داده شــد و همچنین تفسیر پاسخ آزمایش از 
دیگر مباحث علمی بود که در این کنگره به آن توجه شــده بود و نتایج 

آزمایش ها و تفسیر آزمایش ها با تشخیص پزشکان بررسی شد.
 همزمان دومین ســمپوزیوم کارشناســان آزمایشــگاه و دانشجویان 
کارشناســی علوم بــا بخش های ارائــه مقاالت، کارگاه هــای علمی و 
آموزشــی، پانل های بررســی چالش هــای صنفی، علمی و آموزشــی 
کارشناسان آزمایشگاه و تقدیر ویژه از کارشناسان برتر برگزار شد. فلسفه 
برگزاری این کنگره ایجاد پیوند جدی تر میان آزمایشگاهیان و بالین است 

تا مشکالت در این زمینه حل شود.
اولین روز از کنگره شامل افتتاحیه هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه 
و بالین با حضور مهمانان خارجی، اســاتید، دانشجویان، کارشناسان برتر 
آزمایشگاهی و شــرکت های فعال در عرصه تجهیزات بود و در آخرین 
روز کنگره مراســم اختتامیه و تجلیل از طرح های برگزیده آزمایشگاهی 

برگزار شد.
محورهــای اصلی این همایش برپایه بیماری های عفونی )با تاکید بر 

بیماری های ویروسی( از آزمایشگاه تا بالین به شرح ذیل است:
  چالــش هــای بالیــن و آزمایشــگاه در عفونت ها بــه ویژه 

بیماری های ویروسی
 جایگاه روش های مولکولی در تشخیص بیماری های عفونی

مدیریت و راهبردها در آزمایشگاه های تشخیص طبی  
 آموزش، پژوهش، تحقیق و تولید در عرصه آزمایشگاهی

اخالق پزشکی در آزمایشگاه و بالین  
عفونت های فرصت طلب در پیوند مغز استخوان: چالش ها و   

راهکارها
چالــش های تشــخیصی در مدیریت بیمــاران مزمن مبتال به   

B هپاتیت
عفونت های فرصت طلب در پیوند اعضا: چالش ها و راهکارها  

مشکالت تشخیصی- درمانی درعفونت های تنفسی  
Blood Safety درعفونت های منتقله از راه خون  

چالش های تشخیصی درعفونت های اطفال  
چالش های موجود درتعیین حساسیت ومقاومت های میکروبی  

عفونت های نوپدید و بازپدید ازتشخیص تا بالین  
HIV ازتشخیص تا بالین  


