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هشتمین کنگره بین المللی و 
سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت 

خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران 
دوم تا پنجم اردیبهشت در مرکز همایش 

رازی تهران برگزار شد.

رییس کل ســازمان نظام پزشــکی 
کشور در مراسم افتتاحیه هشتمین کنگره 
بین المللی و ســیزدهمین کنگره کشوری 
ارتقــا کیفیــت خدمات آزمایشــگاهی 
تشخیص پزشــکی ایران گفت: »اقتصاد 
آزمایشــگاه ها با بحران مواجه اســت و 
تعرفه های آزمایشــگاهی شیب ناعادالنه 
غیرمنطقی داشــته که در صدد هســتیم 
در بسته تعرفه  ســال ۹۴ تعرفه خدمات 
پاراکلنیک پزشکی هسته ای رادیولوژی و 
ارزشگذاری  کتاب  وارد  را  آزمایشگاه ها 
نسبی خدمات ســامت کنیم. هم اکنون 
 آزمایشــگاهی پرچــم داران ارتقا کیفیت 
خدمات در نظام سامت هستند، لذابحث 
کیفیت و افزایش آن در حوزه بهداشــت 
و درمان از مســائل مهم و اســتراتژیک 
است که پیچیده و چند وجهی است.وی 
با بیان این که کیفیت برای آزمایشــگاه 
یک هویت و موجودیت تلقی می شــود 
و اصالت یک آزمایشــگاه به کیفیت آن 
بــاز می گردد.گفت:»زمانی که از کیفیت 
خدمات نام برده می شود تمام فرایندهای 
برون داد که در جواب آزمایش مشــاهده 
می شود از زمان گرفتن نمونه و آنالیز آن 
در آزمایشــگاه مورد توجه و دقت نظر 
همکاران آزمایشگاهی قرار گرفته است.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشــاره به این که عاوه بر آموزش و 
تجمیع نیروی انســانی نیازمند توسعه و 
تعالی تکنیک های آزمایشــگاهی هستیم، 
گفــت: »دو مقوله مدیریت زمان و حفظ 
کیفیت و اصالت همــواره باید به عنوان 
یــک اصل در ارایه خدمــات درمانی به 
عموم مردم مورد توجه قرار گیرد.«زالی 
درادامه گفت: »امروزه نقش آزمایشگاه ها 
در نظام ســامت بیش از گذشته نیازمند 
توجه اســت، و بالغ بر ۷۰ تا ۷۵ درصد 
تشــخیص ها در حوزه پزشــکی بدون 
استناد به پاســخ آزمایشگاه ممکن نبوده 
و مولفه راهبردی در رسیدن به تشخیص 

قطعی و برنامه های درمانی است.از سوی 
دیگــر تغییراتی که در نظام ســامت به 
طور مســتمر اتفاق می افتــد برای آینده 
آزمایشــگاه ها سرنوشت متفاوتی را رغم 
می زند چرا که با ســالمند تر شدن جامعه 
بیماری ها تحول  انواع  و پیچیده شــدن 
عظیمی در نحوه کار آزمایشگاه ها ایجاد 

شده است.«
دراداره اقتصادی آزمایشگاه ها با 

چالش جدی مواجهیم 
حــال  در  شــد:  آور  یــاد  زالــی 
بحران  بــا  آزمایشــگاه ها  حاضراقتصاد 
مواجه اســت و تعرفه های آزمایشگاهی 
شــیب ناعادالنــه غیرمنطقــی دارد لذا 
در صدد هســتیم در بســته تعرفه  سال 
پزشــکی  پاراکلنیک  تعرفه خدمات   ۹۴
هســته ای رادیولوژی و آزمایشکاه ها را 
وارد کتاب ارزشــگذاری نسبی خدمات 
ســامت کنیم وامیدواریم که تعرفه سال 
۹۴ با رشــد مناسبی تعیین شده و غفلت 

سال های گذشته را برطرف کند.
 ۱۲ درصد ایرانی ها به دیابت نهفته 

مبتال هستند...
محمد رضــا بختیــاری دبیر علمی 
هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین 
ارتقاء کیفیت خدمات  کنگره کشــوری 
ایران،  پزشکی  تشــخیص  آزمایشگاهی 
گفــت: ۱۰ تــا ۱۲ جمعیت کشــورمان 
مبتا به دیابت نهفته هســتند. لذا بررسی 
بیمــاری دیابــت از جملــه محورهای 
مهــم کنگره امســال انتخاب شــده که 
به دلیل شــیوع بــاال از اهمیــت باالیی 
 برخــوردار اســت. آمارهــا نیزنشــان 
می دهد کــه ۹ درصد جمعیــت ایران 
به دیابت آشــکار و ۱۰ تا ۱۲ درصد به 
دیابت نهفته مبتا هســتند. آزمایشگاه ها 
در کشــف بیماران مبتا به دیابت برای 
نخســتین بار نقش مهمی ایفا می کنند.
دیابت از جمله بیماری هایی اســت که 

اولین نمایشگاه ایران مدلب همزمان با سیزدهمین کنگره 
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی برگزارشد

مهندس محمود اصالنی- افسانه غفاری
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 می تواند عــوارض متعــددی را روی 
ارگان های مختلف بــدن ایجاد کند که 
یکی از این ارگان های مهم، کلیه ها هستند 
و این عارضه با عنــوان »کلیه نفروپاتی 
دیابتی« مطرح می شــود. تشخیص اولیه 
این مشــکل با آزمایشگاه تشخیص طبی 
است، انجمن نفرولوژی آمریکا دو تست 
را به عنوان بهترین تست عنوان کرده که 
اندازه گیری کراتینه خون که دراین تست 

توجه به سن بیمار بسیار مهم است.
مراقب جواب آزمایشتان باشید!

محمد تقی خانی دبیر علمی هشتمین 
کنگــره بین المللی و ســیزدهمین کنگره 
کشــوری درباره یکــی از معضاتی که 
مردم و بیماران در رابطه با تشخیص های 
آزمایشــگاهی گایه های بسیاری دارند، 
اظهار داشت: متأسفانه این مشکل واقعیت 
دارد و نمی توانیم این اشــکال را نادیده 
بگیریم، به هر حال دستگاه ها و تجهیزات 
آزمایشگاه ها باید به روز شود و نیروهای 
فعــال در این حوزه نیز کارآمدی الزم را 
داشته باشــند.البته طبیعی است که نتایج 
آزمایشــگاه ها با یکدیگر متفاوت نباشد 
ولی ما نیز ســعی می کنیم با اشــراف بر 
این مشکل این مساله را برطرف کنیم، اما 
نباید این تفاوت بسیار فاحش باشد. در 
هر صورت خطای آزمایشگاه ها از طرف 
نظام پزشکی رســیدگی می شود و جرائم 
این خطا نیز از لغو پروانه، پرداخت دیه و 
جریمه تعریف شده است ولی باید بدانیم 
که یک میزان خظای تعریف شده همیشه 
پذیرفته شده اســت ولی اگر آزمایشگاه 
باعــث زیان بیمار شــود به این مســاله 
رسیدگی خواهد شــد. ولی باید بدانیم 
که خطا در آزمایشــگاه ها همانند حرف 
پزشکی وجود دارد ولی این خطا بسیار 
کم تر اســت ولی پرونده های پزشــکی 
قانونــی در این باره برای رســیدگی به 
می پذیرد  صورت  آزمایشگاه ها  تخلفات 
اما تشخیص خطای آزمایشگاه ها توسط 
باید  عــوام امکان پذیر نیســت و حتما 
کارشناســان امر این کار را انجام دهند. 

یکــی از این گروه ها نیز خود پزشــکان 
هســتند که می توانند تشــخیص خطای 

آزمایشگاه ها را متوجه شوند.
*******

آزمایشگاه و بیماری های مزمن کلیه، 
و  ودیابت،آزمایشگاه   آزمایشــگاه 
عفونت های بیمارســتانی، آزمایشگاه و 
محیط زیست، آزمایشگاه، حال و آینده، 
 آســیب شناسی نظام و محتوای آموزشی 
رشــته هــای مرتبــط بــا آزمایشــگاه 
ارجــاع  پزشــکی،   تشــخیص 
 نمونه های آزمایشــگاهی: فرصت ها و 
 چالش ها و ایمونولوژی سرطان و تومور، 
 بدخیمی های برخاسته از دستگاه ایمنی، 
آزمایشــگاهی:  علــوم  هــای  پژوهش 
بالینــی، ســرولوژی  و   ایمونولــوژی 
آزمایشــگاهی:  علــوم  هــای  پژوهش 
هــای  پژوهــش  بالینــی،  بیوشــیمی 
دیابــت،  آزمایشــگاهی:   علــوم 
آزمایشــگاهی: علــوم  هــای   پژوهش 
های بالینی،پژوهش  شناســی   میکروب 
هماتولــوژی،  آزمایشــگاهی:  علــوم   
هــای  آزمایــش  هــای  چالــش 
عملکردتیروئید،چالــش هــای پژوهش 
اخــاق:  و  حقــوق  آزمایشــگاه،   در 
کیفــری،  و  مدنــی  هــای  مســوولیت 
تشــخیص  در  نویــن  هــای   روش 
 بیماری های متابولیــک ارثی، غربالگری 
ناهنجــاری هــای جنیــن در مــادران 
بــاردار: دابل، تریپــل، کوادروپل مارکر 
در  فنــاوری  مدیریت  ســونوگرافی،  و 
پزشــکی ونقش  آزمایشــگاه تشخیص 
منابع انسانی در اعتبار بخشی و مدیریت 
آزمایشــگاه ازمحورهای هشتمین کنگره 
بین المللی و ســیزدهمین کنگره کشوری 
ارتقــا کیفیــت خدمات آزمایشــگاهی 

تشخیص پزشکی ایران بود.
******

از ویژگی های مهم کنگره امســال، 
تشــکیل کمیته IVD بودکــه همزمان با 
برگزاری کنگره ارتقــاء، انجمن دکترای 
علوم ازمایشــگاهی به ایــن اتفاق جامه 

عمل می پوشــاند. تشــکیل ایــن کمیته 
با چهــار هدف عمده شــکل گرفت و 

هدف نهایی آن ارائــه خدمات بهینه در 
آزمایشــگاه های  کیفیت  ارتقــاء  جهت 
کشــور بود. اولین هدف، ارتقاء کیفیت 
و  تجهیــزات  در  کیفیــت  پایــش   و 
کیت هابــود و این کمیته بررســی کرد 



کدام یک از شــرکت ها این کیفیت 
 را دارنــد و دومیــن هــدف کاهش 
عبارتــی  بــه  بــود،  هــا  قیمــت 
رقابتــی  فضــای  یــک  ایجــاد 
 ســالم کــه بتــوان قیمــت را برای 
داد.  کاهــش  هــا  آزمایشــگاه 
ســومین هــدف امــکان ارزیابــی 
و  تجهیــزات  علمــی  و   صحیــح 
تکنولوژی های موجود و روز دنیابود.

از ویژگی های دیگــر کنگره امکان 
ترجمــه همزمان همه ی نشســت های 
کنگره به دو زبان انگلیســی و فارسی 
بود که شــرکت کننــدگان خارجی هم 
بتواننداستفاده کنند. همچنین در کنگره 
امسال برنامه جامعی برای سوپروایزرها 
که مدیران داخلی و میانی آزمایشگاه ها 

هستند برگزار شد.
میهمان های خارجی از کشــورهای 
انگلســتان،  کانادا، آلمان، هلند، ترکیه، 
آمریــکا، ژاپن، لبنــان، ایتالیــا، چین، 

لهستان، بلژیک و اردن بودند.

ایران مدلب، نمایشگاهی مستقل
امســال هم زمان با برگزاری کنگره 
عاوه بر  آزمایشــگاهی  کیفیــت  ارتقا 
نمایشــگاه جانبی که هر سال هم زمان 
با کنگره در ســالن همایش های رازی 
برگزار می شود، اولین بار نمایشگاهی با 
عنوان ایران مد لب در ســایت ورزش 
 برج میــاد برگزار شــد کــه انجمن 
مواد  و  تجهیــزات  کننــدگان  تأمیــن 
آزمایشــگاهی حامی و برگــزار کننده 
اصلــی ایــن رویداد بــود. در حقیقت 
کنندگان  تأمین  انجمن  اعضای  بیشــتر 
در نمایشــگاه غرفــه دار بودند. برای 
آگاهــی از انگیزه و اهــداف برگزاری 
 این نمایشــگاه گپ و گفتی را با دکتر 
سلمان زاده رییس انجمن تامین کنندگان 
همچنین  و  آزمایشــگاهی  تجهیــزات 
رییس برگزاری نمایشــگاه ایران مدلب 

داشتیم که در ادامه می خوانید :
رئیــس انجمــن تامیــن کنندگان 
تجهیزات آزمایشــگاهی در پاســخ به 
اهــداف و انگیــزه های نمایشــگاهی 
مجزا از نمایشــگاه جانبی کنگره ارتقا 

خاطرنشان کرد : 
یکــی  می دانیــد  همان طورکــه 

دادن  نشــان  شــرکت ها  اهــداف  از 
 محصوالت و دستاوردها به مشتریان و 
بازدید کننده ها است که زمینة کاری ما 
مواد و دستگاه های آزمایشگاهی است 
که هر سال سعی می کنیم در رویدادهای 
آزمایشــگاهی شــرکت کنیم و ارتباط 
خودرا با آزمایشــگاهیان حفظ کنیم. ما 
در طول ســال نمایشــگاه های مختلفی 
را داریــم که یا نمایشــگاه کشــوری 
اســت همانند ایران هلث و دسته دوم 
نمایشگاه های جنبی کنگره هاست که در 
آن ها شــرکت ها حضور یافته کاالهای 
خــود را در معرض نمایش می گذارند. 
درعین  حال می توانند به طور مســتقیم 
بــا مصرف کننــدگان محصــوالت و 
تجهیزات آزمایشگاهی در ارتباط باشند 
ودســتاوردهای جدید خود را به آن ها 
معرفی کنند. شرکت ها همواره در کنار 
کنگره ها بوده اند کــه یکی از کنگره ها، 
کنگره ارتقای کیفیت اســت که سال ها 
در حال برگزاری اســت و شــرکت ها 
همیشــه حضور پیدا کردند. امسال هم 
قصد شرکت در این نمایشگاه را داشتیم 
امــا به دلیل اختاف نظری که در بحث 
قیمت هــا بود شــرکت ها عضو انجمن 
مایــل بودند قیمت ها پایین تــر بیاید با 
توجه به این که به نتیجه ای نرســیدند 
تصمیم گرفتیم تا در ســالن برج میاد 
که نزدیک به ساالنه همایش های رازی 
اســت به طور مستقل شرکت کنیم. این 
رویداد، فرصت خوبی بود که با دوستان 
آزمایشــگاهی ارتباط برقرار کنیم و در 
حقیقــت ما این نمایشــگاه را با هزینه 
بســیار کمتــری برگزار کردیــم تا در 
عوض قیمت کاالی خود را با تخفیف 
ویژه در اختیار مشــتری قرار دهیم و تا 
ایــن لحظه تمامی شــرکت های حاضر 
در نمایشــگاه ابراز رضایت داشتند. از 
تمامی آزمایشــگاه ها کمال قدردانی را 
داریم که از این نمایشگاه بازدید کردند. 

البته می تــوان گفت که بیش از 
۹۰% از بازدیدکنندگان مشتریان 
ثابت ما هستند. ما از هر شرایط 
و فرصتــی اســتفاده می کنیــم 
تا در نمایشــگاه حضــور یابیم 
ولی ســعی می کنیم در شرایطی 
قرارگیریــم که هزینه های ما باال 
نرود. زمانی که هزینه های ما باال 
می رود مجبوریــم محصوالت خود را 
با قیمت باالتری بفروشــیم بخصوص 
در امســال کــه بــا اقتصــاد مقاومتی 
روبرو هســتیم و بحث بر این است که 
محصوالت را با قیمت منطقی بفروشیم. 
ما وظیفه داریــم این قیمت ها را کنترل 
کنیم ضمن این کــه فضایی را که قرار 
بود کنگره ارتقــای کیفیت در اختیارما 
قرار دهد فضای مناسبی نبود درحالی که 
ما در اینجا فضای مناســب تری را مهیا 
کردیم. در مجموع ما این نمایشــگاه را 
رویداد مثبتی می بینیم چرا که هدف ما 
ارتباط بهتر و بیشــتر با مصرف کنندگان 
اســت و می خواهیم کاالی خود را در 
اختیار آن ها قرار دهیم. ما نسبت به این 
رویداد خوش بین هستیم و برگزاری آن 
را مثبــت ارزیابی می کنیم. وی در ادامه 
در پاسخ به این سؤال که در سال آینده 
هم انجمــن برنامه ای دراین خصوص 
دارد گفــت: چنانچه اعضــای انجمن 
تمایل داشــته باشند ســال آینده هم به 
برگزاری نمایشــگاه اقدام خواهیم کرد 
ولی ما دوست داریم تا با دوستان خود 
در انجمن های تخصصی تعامل سازنده 
داشته باشــیم همان طور که با برخی از 
آن هــا تعامل خوبی داریــم که انجمن 
است  آزمایشــگاهی  علوم  متخصصین 
و در مهرماه کنگــره فناوری های نوین 
آزمایشــگاهی را برگزار می کنیم. سعی 
ما بر این اســت تعامات خــود را با 
انجمن ها بیشتر کنیم، در عین حال منافع 
نیز مورد  مشــتریان و مصرف کنندگان 
توجه ماست. وی در پایان از مطبوعات 
از جمله ماهنامه تشــخیص  تخصصی 
آزمایشگاهی که همیشه نقش ارزنده ای 
را در اطاع رســانی ویژه و شفافیت و 
اخبار، محصوالت  روشنگری در زمینه 

و دیگر موارد را داشته قدردانی کرد .


