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روز پانزدهم  مرداد، در سالن همایش های کتابخانه ملی با حضور 
شور انگیز بیش از 600 متخصص آسیب شناسی و برخی از مسووالن 
دلسوز، به  بررسی چالش های رشته پاتولوژی پرداخته شد.  پس از 
انقالب فرهنگی و یکی شدن آموزش پزشکی و درمان، و سیاسی شدن 
همه پست های کلیدی،  دولت ها  بی پروا  به  ساختار شکنی های 

ناروا  پرداخته اند. ارزش این نشست در این است که همکاران بار دیگر 
در برابر این پدیده به واخواهی برخاسته اند.  در این  جا بخش هایی 
از سخنان دو همکار فرهیخته و  همچنین بیانیه ی پایان نشست برای 

خوانندگان بازنویسی می شود. 

 دکتر کرمی رییس انجمن آسیب شناسی ایران 
 چالش هایی که در دوسال گذشته برای رشته آسیب شناسی رخ داد 
در سال های گذشته بی سابقه بوده. صالح بر این بود که برای تجدید 
میثاق با همکاران و اطمینان خاطر به دستیاران و جوانان جلسه تشکیل 
بدهیم و کسانی که ناخواسته به این رشته ضربه می زنند بدانند که چه 
چیزی را خراب می کنند. نکته قابل توجهی است که چرا در این دوره 
از طرف  وزارت بهداشت انقدر به رشته های علوم پایه توجه شده و 
وزارت بهداشت به دنبال اشتغال آنها است. در حالی که وظیفه وزارت 
با توجه به بیمار که گیرنده خدمت  بهداشت اشتغال زایی نیست، )و 
است(، موظف است بهترین خدمت را برای بیمار در نظر داشته باشد. 
آزمایشگاه حق بیمار است و وزرات بهداشت باید بداند بهترین الگو 
برای اداره آزمایشگاه چیست؟  امروزه رتبه های برتر پزشکی، پاتولوژی 
می خوانند و جای افتخار است. رشته های پزشکی که قرار است در 
پاتولوژی در  تبدیل شوند،   منطقه  به مرجعیت علمی در  سال 1404 

سال 1394 به مرجعیت علمی رسیده، و در منطقه تنها رقیب ما ترکیه 
است. اما در دوسال گذشته وزارت خانه تالش کرد که دوره تخصص 
علوم آزمایشگاهی از مقطع PhD راه اندازی شود و مجوز غیرقانونی 
برای آن صادر شد. اصوال دانش آموختگان PhD که برای پژوهش و 
تولید علم تریبت شده اند، بدون گذراندن دوره های علمی وارد حیطه 
بالینی می شوند. رشته های علوم پایه پزشکی با درج لغت بالینی وارد 
بورد علوم  بهداشت  پایه وزارت  اند و درگروه علوم  این حوزه شده 
در  تغییر  چون  است.  غیرقانونی  تماما  که  شده  تشکیل  آزمایشگاهی 
کوریکولوم در صورتی که تداخل با رشته دیگری داشته باشد باید با آن 
رشته هماهنگ باشد. نسل جوان اگر خود را منفک از بزرگان واستادان 
استادان  فعالیت  مدیون  ما  امروز  جایگاه  بدانند ضربه خواهند خورد. 

است. باید با همین شور در انتخابات شرکت کنیم. 

دکتر زالی رییس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
بخش پنهان تلخ این جلسه فصل مشترک نگرانی های همکاران درسراسر 
کشور است. امیدوارم نشست امروز بخشی از مشکالت جامعه پاتولوژی 
این  فراسوی  برای مشکالت  با کمک هم  برای  بتوانیم  و  کند  را حل 
نیاز به وحدت رویه و همگامی  امر  این  برای  اما  جامعه تالش کنیم. 
حمایت پیشکسوتان بیش از هر زمان دیگری است و استفاده از ظرفیت 
نسل جوان و فعاالن است. نقش پاتولوژی در سالمت کشور و عرصه 
جهانی آنقدر خطیر است که گفتنش نیاز به تکرار ندارد. درذهن سایر 
اطبا این گونه متبادر است که پاتولوژی یکی از علمی ترین رشته های 
طب است و شالوده بسیاری از تشخیص ها و روش های نوین درمان 
و طراحی پروتکل های درمانی برپایه علم پاتولوژی است و اینجاست 
به  پاتولوژِیست و  امروز دوستان  نمایان می شود.  این رشته  که نقش 
خصوص نسل جوان نگران این هستند و این نگاه عمیق و مترقی باید 
نهادینه شود. همه کسانی که مرتبط با بحث پاتولوژی و جایگاه علمی 
این رشته هستند، باید نگاهی نوین در بخش آموزش و ارائه خدمات به 

پاتولوژی داشته و همچنین توجه ویژه داشته باشند. 

در حال حاضر کشور ما در بحث پاتولوژی جایگاه ممتازی دارد که 
بخش بسیار آن به دست متبحر شما همکاران خوب است. اگر به عنوان 
یک هدفیابی اولیه سال 1404  را در نظر بگیریم، در مورد پاتولوژی 
به افق مورد نظر رسیدیم با یک فاصله ده ساله. این یک ادعا نیست 
و جایگاه فعلی کشور بر کسی پوشیده نیست. در حال حاضر 1600 
 ) ایران  کنند. )در  فعالیت می  پاتولوژیست در کسوت آسیب شناسی 
پاتولوژیست وجود دارد، در  نفر یک  به نسبت جمعیت هر  50000 
فرانسه این عدد 80000 است. بنابراین از این نظر نیاز ما جدی نیست. 
اما توزیع نامتناسب وجود دارد و عمده بحث در این خصوص باید به 
صورت آسیب شناسانه بررسی شود. در مناطقی که نیاز به نیرو داریم 
را  پزشکان  انتظار حضور  که  باشد،  فراهم  الزم  های  زیرساخت  باید 

داریم تا از نظر معیشتی و تعرفه ای حمایت شوند. 

                     سرآغاز
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