
شهریور94
5شماره 116

مهندس محموداصالنی

مدیرگروهجنینشناسیپژوهشگاهابنسینا:
تعیینجنسیتجنینباروشIVFانجاممیشود

جنین شناســی  گــروه  مدیر 
گفت:  ابن ســینا،  پژوهشــگاه  
با روش  جنین  تعیین جنسیت 
IVF انجــام می شــود. در این 

برخی  بررسی  بر  روش عالوه 
رایج،  کروموزمی  اختــالالت 
تعیین جنســیت نیــز صورت 
می گیرد و جنین به رحم مادر 

انتقال می یابد.
پاسخ  در  شیرازی،  ابوالفضل 
به ســؤال یکی از شــهروندان 
درمورد امکان تعیین جنســیت 
اظهار  والدین،  توســط  جنین 
داشــت: افرادی که به صورت 
طبیعــی یا غیــر طبیعی امکان 
باروری دارند، جهت تشخیص 

 IVF جنســیت بایــد از روش
اســتفاده کننــد. در این روش 
نمونه برداری  یا دو سلول  یک 
 PGD روش  بــا  و  می شــود 
النه گزینی(،  از  قبل  )تشخیص 
برخی  بررســی  بــر  عــالوه 
اختــالالت کروموزمــی رایج 
تعیین جنســیت نیــز صورت 
می گیرد و جنین به رحم مادر 

انتقال می یابد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه 
شــهرکرد دربــاره خطــرات 
احتمالی این روش برای جنین، 
دست ورزی   IVF روش  گفت: 
اضافی است. در این روش یک 
یا دو سلول با نیدلی مخصوص 

در مراحل اولیه تقسیم سلولی 
برداشته می شود و چون تعداد 
ســلول ها در این مرحله کم تر 
است و باید ارتباط منسجم تری 
بین آن ها وجود داشــته باشد، 

این  گفت  نمی تــوان  بنابراین 
روش مانند روش طبیعی است.

       رویدادها وگزارش ها

رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با 
واکســن از ورود واکسن تزریقی فلج اطفال 
در برنامه واکسیناسیون ایران و تولید واکسن 
خوراکــی آن در کشــور خبــر داد و گفت: 
کــودکان بــاالی ۴ ماه نیاز بــه دریافت این 
واکســن ندارند و برای کــودکان ۴ ماهه نیز 

تزریق آن رایگان است. 
محســن زهرایی با بیان ایــن مطلب اظهار 
کرد: ساالنه یک و نیم میلیون کودک در ایران 
متولد می شوند که در سن ۴ ماهگی در کنار 
سایر واکسن ها واکسن تزریقی فلج اطفال نیز 

دریافت خواهند کرد.
وی با اشــاره به اینکه بیمــاری فلج اطفال 
در ســال 2015 میالدی به جز در دو کشور 
افغانستان و پاکستان در هیچ کشور دیگر دنیا 
مشاهده نشده اســت، اظهار داشت: با توجه 
بــه همجواری ایران با این کشــورها و تردد 
زیاد اتباع آن ها به ایران به توصیه ســازمان 

بهداشت جهانی و کمیته کشوری ایمن سازی 
مقرر شده است واکسن خوراکی فلج اطفال 

نیز همچنان مورد بهره برداری قرار گیرد.
زهرایی ادامه داد: مصرف واکســن تزریقی 
فلــج اطفال ســابقه طوالنی در کشــورهای 
توســعه یافته دارد ولی گرانقیمت است و در 
دنیا با محدودیت مواجه است که خوشبختانه 
با حمایت دولت و به خصوص وزیر بهداشت 
و همچنین تامین منابع مالی این میزان واکسن 
ساالنه از کشور هلند وارد ایران شده است و 

به مصرف خواهد رسید.
   رییس اداره بیماری های قابل پیشــگیری 
با واکســن افزود: نوع این واکسن نیز مورد 
تایید سازمان بهداشت جهانی بوده و فرآیند 
خرید آن از طریق ســازمان یونیســف انجام 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه همزمــان با ورود و 
تزریق این واکسن کار تولید واکسن تزریقی 

فلــج اطفال 
در کشور نیز 
شــده  آغاز 
است، گفت: 
تولید  برنامه 
این  داخلی 

واکسن با کمک مؤسســات داخلی همچون 
انستیتوپاستور و موسســه تحقیقات واکسن 
و سرم رازی با مشــارکت سازمان بهداشت 
جهانی در دست اقدام است و درصدد هستیم 
این واکســن تزریقی را نه تنها برای رفع نیاز 
داخلی بلکه برای تامین نیاز سایر کشورهای 

منطقه تولید کنیم.
زهرایی در خاتمه خاطرنشان کرد: کودکان 
باالی ۴ ماه نیاز به دریافت این واکسن ندارند 
و برای کودکان ۴ ماهه نیز در سراســر کشور 

به صورت رایگان تزریق خواهد شد.

بااعالمتولیدواکسنخوراکیفلجاطفالدرکشورعنوانشد

واکسنتزریقیفلجاطفالبهواکسیناسیونایراناضافهشد
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درآستانهبرپاییکنگرهفناوریهاینوینآزمایشگاهیمطرحشد

ارائهشیوههاینوینتشخیصی
درحوزهخدماتآزمایشگاهی

کمبــود نیروی انســانی و مجهز 
تشخیص  آزمایشــگاه های  نبودن 
به  دولتی  بیمارســتان های  طبــی 
تجهیزات نوین آزمایشگاهی، سبب 
افت توان این مراکز شــده که در 
نتیجه این امر، بیماران به خارج از 
بیمارستان و آزمایشگاه های بخش 

خصوصی ارجاع می شوند. 
استاد  نژاد  دکترعبدالفتاح صراف 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر 
علمی ســومین کنگره فناوری های 
نویــن آزمایشــگاهی در آســتانه 
فناوری های  کنگره  سومین  برپایی 
نوین آزمایشگاهی گفت:  هم اینک 
آزمایشــگاه های تشخیص طبی در 
بخش خصوصی نســبت به بخش 
دولتی بســیار فعال تر بوده و قادر 
متنوع تری  آزمایش هــای  انجام  به 

هستند.
وی با اشــاره به این که یکی از 
اهــداف برگزاری ســومین کنگره 
آزمایشــگاهی،  نوین  فناوری های 
ارائه شیوه های نوین تشخیصی در 
حوزه خدمات آزمایشگاهی است، 
آزمایش های  برخــی  انجام  گفت: 
تشــخیصی شــامل بیماری هــای 
عفونــی، غربالگــری نــوزادان و 
در  جنین  اختــالالت  تشــخیص 
زمان بارداری با فناوری های نوین 

گره خورده است.
وی ادامــه داد: یکــی از اهداف 
برپایی این کنگره آشــنایی هرچه 
کشور  آزمایشگاهیان  جامعه  بیشتر 
با فناوری های نوین آزمایشــگاهی 
اســت و در صورت توســعه این 
فناوری ها نه تنها از ارســال برخی 
نمونه ها که هم اینک برای تشخیص 
به خارج کشــور فرستاده می شود، 
دلیل  به  بلکه  جلوگیری می کنــد، 
تا  کشور  پزشــکی  باالی  پتانسیل 
چند ســال آینده، ایــران می تواند 
به عنــوان یک آزمایشــگاه مرجع 
)رفرانس( در منطقه معرفی شــود 
برای  آزمایشــگاهی  نمونه های  تا 
تشخیص طبی به ایران ارجاع شود.
به گفته دبیر علمی سومین کنگره 
از  آزمایشگاهی  نوین  فناوری های 
فناوری های  نوین  جمله شیوه های 
تشــخیص  آزمایشــگاهی،  نوین 
برخی بدخیمی ها از قبیل سرطان و 
احتمال ابتالی افراد به بیماری های 
کلیوی، ســال ها پیــش از ظهور و 
که  بیماری هاست  این  عالئم  بروز 
این امر نقش مؤثری در پیشگیری 
از ابتال به ایــن بیماری ها، افزایش 
عمــر افــراد و در نتیجــه کاهش 

هزینه های درمانی خواهد داشت.
کنگره  ســومین  اســت،  گفتنی 
فناوری های نوین آزمایشــگاهی با 
رویکرد پزشکی آینده نگر 12 تا 1۴ 
مهرماه امسال در مرکز همایش های 

رازی تهران برگزار می شود.

درنهمینهمایشسراسریانجمنخونوسرطانکودکانعنوانشد:

سرطانخونومغز
شایعترینسرطانهادربینکودکان

رئیس بیمارستان فوق تخصصی 
محک گفت: آلودگی هوا، سبک 
زندگــی، ژنتیــک، آالینده ها و 
از عوامل  پارازیت ها را می توان 

مؤثر در بروز سرطان ها دانست اما هیچ  یک را 
نمی توان به  عنوان علت قطعی بروز ســرطان 

نام برد.
عظیــم مهــرور در این همایش با اشــاره به 
فعالیت هــای بیمارســتان محک گفــت: این 
بیمارستان در سال 1386 راه اندازی شد و دارای 
صد تخت برای ارائه خدمــات در حوزه های 
تخصصــی و فوق تخصصی به کودکان مبتالبه 
سرطان است که در حال حاضر 8۴ تخت فعال 

دارد.
وی ادامه داد: بر اســاس اساسنامه بیمارستان 
محک بیماران مبتالبه ســرطان را تا 16 سالگی 
پوشــش می دهــد و همچنین ارائــه خدمات 
درمانــی و انجام درمان های حمایتی مناســب 
عالوه بــر درمان های دارویی بــرای کودکان 
مبتالبه ســرطان از جمله فعالیت هایی است که 

در این موسسه صورت می پذیرد.
رئیس بیمارســتان فــوق تخصصی محک با 
اشاره به پرهزینه بودن درمان بیماران سرطانی، 
گفت: خوشبختانه در این موسسه توانسته ایم با 
بهره از کمک های مادی و معنوی خیرین بسیار 
از هزینه های کودکان سرطانی را تأمین و مسیر 

درمان بیماران را هموار کنیم.
مهرور گفت: بیشترین آمار سرطان در کودکان 
مربوط به ســرطان های خون و مغز اســت که 
آلودگی هوا، سبک زندگی، ژنتیک، آالینده ها، 
پارازیت هــا را می توان از عوامل مؤثر در بروز 
آن ها دانســت اما هیچ یک را نمی توان به عنوان 

علت قطعی بروز سرطان نام برد.
نهمین همایش سراســری انجمــن خون و 
ســرطان کودکان ایران و همایــش بین المللی 
چالش ها در هماتولوژی و انکولوژی کودکان 
از  25 تا 27 شــهریور ماه در بیمارستان محک 

برگزار شد.
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علــی ماهر معاون فنــی و برنامه ریزی 
معاونــت درمــان، گفــت: در اداره کل 
آزمایشگاه مرجع ســالمت، پیش نویس 
منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های 
تشخیص پزشکی توسط کمیته مشورتی 
آزمایشــگاه مرجع ســالمت و با استفاده 
از متون اســالمی، پزشــکی و اخالقی و 
اســتفاده از نظر همه ذی نفعــان تهیه و 
پس از تصویب در شورای سیاستگذاری 
وزارت بهداشت از سوی وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی وقت ابالغ شده 

است.
وی افزود: در این منشــور به مواردی 
از قبیل  دریافت خدمات آزمایشــگاهی 
به نحو شایســته برای مراجعان براساس 
اصول تعریف شده، در اختیار قرار دادن 
اطالعات بــه نحو مطلــوب و به میزان 

کافی به مراجعان، محترم شــمردن حق 
انتخــاب و تصمیم گیری آزادانه مراجعان 
در دریافت خدمات آزمایشــگاهی، ارائه 
خدمات آزمایشگاهی مبتنی بر احترام به 
حریم خصوصی مراجعین و رعایت اصل 
رازداری و امانتداری همچنین دسترســی 
به نظام کارآمد رســیدگی به شکایات و 
پیشنهادات توســط مراجعین تاکید شده 

است.
ماهر با بیان این که نویس منشور حقوق 
مراجعان به آزمایشــگاه های تشــخیص 
پزشکی با امضاء وزیر بهداشت وقت در 
22 مهر ســال 91 به تمامی دانشگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشکی کشور ارسال 
شده اســت، گفت: در این راستا ساالنه 
دو بار پانل هــای اخالق در کنگره های 

آزمایشگاهی برگزار می شود.

فنی  معــاون 
ریزی  برنامه  و 
درمان  معاونت 
گفت:  همچنین 
پوســتر منشور 

آزمایشــگاه های  بــه  مراجعان  حقــوق 
تشخیص پزشــکی با همکاری انجمن ها 
منتشــر و در ســطح تمامی آزمایشگاه ها 
جهت نصــب در محل تــردد مراجعان 

توزیع شده است.
بــه گفته ماهر اختیار صــدور و تمدید 
پروانه تاسیس و مسوول فنی آزمایشگاه ها 
به دانشــگاه ها جهت کاهش مراجعات 
متقاضیان تفویض شــده اســت و پایگاه 
اینترنتی نیز جهت اطالع رسانی قوانین و 
آئین نامه ها و الزامات و ... راه اندازی و 

قابل دسترس است.

اســتادیارگروه آموزشــی علــوم دامی 
دانشــکده کشاورزی دانشــگاه فردوسی 
گفــت: مکمل هــای پروبیوتیــک  دامی 
موجود در بــازار وارداتی اســت، حال 
نخســتین ترکیب پروبیوتیکی به صورت 
بومی و از منشــأ مرغ گوشتی تهیه شده 
اســت و در صورت حمایت مســووالن 

واردات پروبیوتیک متوقف می شود. 
هیات  مجیــدزاده  هروی عضــو  رضا 
علمی دانشــگاه فردوسی مشــهد اظهار 
کرد: برای درمان بیماری های میکروبی در 
دســتگاه گوارش طیور به طور معمول از 
آنتی بیوتیک ها استفاده می شود که به دلیل 
عوارضی مانند ســرطان زا بــودن و باقی 
ماندن اثرات آن در الشه طیور زیاد مورد 

استقبال قرار نمی  گیرد.
وی در ادامه با اشاره به پروبیوتیک ارائه 
شده در این طرح افزود: مکمل میکروبی 

مفیدی که در این طرح ارائه شــده دارای 
خاصیــت ضــد باکتری هــای پاتوژن و 
غیر مفید اســت که به صورت پودر تهیه 
و در داخل جیره غذایی مرغ های گوشتی 

قرار داده می شود.
مجیدزاده  هروی، با اشاره به نوآوری های 
موجود در این طرح تصریح کرد: در این 
طرح ســویه های مختلف میکروبی تست 
شــدند و در   نهایت به دو سویه میکروبی 
دســت یافتیم که اثرات ضد باکتری های 
پاتوژن را داشتند و مشخصًا روی ایکوالی 
و سالمولنا که عفونت های روده ای را در 

مرغ ایجاد می کنند تأثیر گذارند. 
وی افزود: با انجام فرآوری بر روی این 
دوسویه ها آنها را برای قابل استفاده شدن 
در خوراک طیور آمــاده کردیم تا بتوانیم 
بیماری های روده ای و دستگاه گوارش را 
در طیور کاهــش بدهیم که در طرح های 

آزمایشــی کــه در مزرعه انجــام گرفته 
کارایی ایــن ترکیب در عمــل به اثبات 

رسیده است.
باکتری های بیماری زا در طیور به 

انسان منتقل می شود
فردوسی  دانشــگاه  علمی  هیئت  عضو 
مشــهد در ادامــه گفــت: باکتری هــای 
بیماری زا در طیور سبب آلودگی الشه ای 
که به دست مردم می رسد، می شوند و در 
صورتی که گوشت به خوبی پخته نشود 

این آلودگی به انسان منتقل خواهد شد.
پروبیوتیک های  گفت:  مجیدزاده هروی، 
موجود در بــازار وارداتی اســت و این 
نخســتین ترکیب پروبیوتیکی در صنعت 
طیور است که به صورت بومی و از منشأ 
دســتگاه گوارش مرغ گوشتی تهیه شده 
است که مصرف آن برای طیور آلودگی و 
تغییرات ژنتیکی به همراه نخواهد داشت.

ازسویمعاونفنیوبرنامهریزیمعاونتدرمانتشریحشد؛
حقوقمراجعانبهآزمایشگاههایتشخیصپزشکی

وارداتپروبیوتیکمیتواندمتوقفشودولیبهیکشرط...
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دومینکنگرهبینالمللي
سرطانهايدستگاهگوارش
درتهرانبرگزارميشود

بیستوششمینکنگرهسالیانه
انستیتوکانسرایراندرتهران

برگزارميشود

دومینکنگرهبینالملليایدز،زنانوکودکانبرگزارميشود

دومین کنگره بین المللي ســرطان هاي 
دستگاه گوارش به همت مرکز تحقیقات 
سرطان و با مشارکت دانشگاه هاي علوم 
پزشکي سراسر کشور 22 تا 2۴ مهر 9۴ 

در هتل المپیک برگزار خواهد شد. 
کارگاه هاي فــوق تخصصي جراحي، 
رادیوتراپي-  رادیولــوژي،  پاتولــوژي، 
آنکولــوژي، بــراي افزایــش دانش و 
مهارت شرکت کنندگان و  انتقال آخرین 
اطالعات علمي در زمینه هاي جراحي، 
پاتولوژي، مولکوالر بیولوژي و رادیوتراپي آنکولوژي، مبتني بر 
شواهد در ایران و جهان و نهایي کردن راهکارهاي پیشنهادي 

ازجمله اهداف اختصاصي کنگره است. 
محورهاي کنگره شــامل؛ اپیدمیولوژي سرطان هاي دستگاه 
گوارش، تیولوژي، ریســک فاکتورها، پیشــگیري و تشخیص 
زودرس، بیولوژي مولکولي و ژنتیک، تازه هاي تشــخیص و 
مرحله بندي، تازه هاي درماني و اقدامات جراحي کم تهاجمي 

تغذیه و  سرطان دستگاه گوارش و بارداري است. 
 عالقه مندان براي کســب اطالعات بیشــتر مــي توانند به 

سایت www.iranigcc.ir  مراجعه کنند. 

بیســت و ششــمین کنگره 
سالیانه انســتیتو کانسر ایران 
بــا محوریــت » چالش هاي 
پیشگیري، تشخیص و درمان 
برگزار  سرطان هاي شــایع« 

مي شود.
به همت  این کنگره سالیانه 
مرکــز تحقیقــات ســرطان 

انستیتو کانســر ایران و با مشارکت انستیتو کانسر 
دانشــگاه علوم پزشــکي تهران، »همــراه با آیین 
گرامیداشت اساتید پیشکسوت و تجلیل از استاد 
دکتر کمال الدین دهشــیري«، ۴ تا 6 آذرماه 9۴ در 
تاالر امام مجتمع بیمارســتاني امام خمیني برگزار 

خواهد شد.
عالقه مندان براي کسب اطالعات بیشتر مي توانند 
  www.crc.tums.ac.ir بــه آدرس ســایت 

مراجعه کنند.

کنگــره  دومیــن 
زنان  ایــدز،  المللي  بین 
و کودکان توســط مرکز 
تحقیقــات ایدز شــیراز 
معاونت  همــکاري  با  و 
دانشــگاه  بهداشــتي 
علوم پزشــکي شیراز، با 
مشــارکت دانشگاه هاي 
علوم پزشــکي سراســر 
کشــور با توجه به روند رو به رشــد شــیوع 
HIV/ AIDS در گروه زنــان وکودکان و تبعات 

گســترده بهداشتي، اجتماعي آن، در کشورهاي 
منطقه EMRO و کشور ایران، 25 تا 27 آذر ماه 

9۴ در شیراز برگزار خواهد شد.

ایــن دوره از ســمینار نیز ماننــد دوره قبلي 
مورد اســتقبال خوب ســازمان هاي جهاني از 
 جمله UNAIDS و UNODC قرار گرفته اســت، 
به گونه اي که این ســازمان ها آمادگي خود را 
براي برگزاري هرچه بهتر این سمینار در جهت 
حمایت هاي مادي و معنــوي اعالم کرده اند. 
محورهاي این ســمینار؛ آسیب هاي اجتماعي، 
)حاشــیه نشــین ها، زنان تن فروش، کودکان 
خیاباني و بي سرپرست یا بد سرپرست، کاهش 
آسیب، انگ و تبعیض، چتر حمایت اجتماعي(، 
زنان، )اســتراتژي PMTCT، بهداشــت باروري 
و زنان، ســالمت خانواده: رفتارهاي جنســي 
ســالم، تغذیه(، کودکان،) چالش هاي بهداشتي 
 ،HIV درماني کودکان آلوده، کــودکان متأثر از

راهکارهــاي کاهش مــوارد HIV در کودکان، 
چالش هاي تشخیص زودرس HIV در کودکان، 
 ،)HIV حمایت هــاي همــه جانبه از کــودکان
ارتقاي سالمت،) مداخالت موثر در بیماریابي 
بــه هنگام، مداخالت ارتقاء ســالمت در افراد 
ســالم داراي رفتــار پرخطــر، حمایت طلبي 
رســانه اي، ترویج و ارتقاء رفتار هاي سالم در 
جامعه و تحقیقات نوین در تشخیص و درمان 

HIV است. 

عالقــه منــدان بــراي کســب اطالعــات 
بیشــتر مي توانند با تلفکــس:07137386272 

داخلي: 117 تماس حاصل کنند.
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