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رییس کل سازمان نظام پزشکی در هجدهمین همایش ساالنه پاتولوژی عنوان کرد:

تعرفه های آزمایشگاهی غیرواقعی است

                                همایش
مهندس نیلوفر حسن

 هجدهمین کنگره پاتولوژی 15 تا 17 
دی ماه در سالن همایش های رازی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران به همت انجمن آسیب 

شناسی ایران با مدیریت اجرایی دکتر 
حسین دارآفرین و دبیر علمی آن دکتر آزیتا 

نیکو برگزار شد.
انجمن پاتولوژی برگزارکننده ی این 

همایش بود و دکتر ناصر کمالیان ریس 
انجمن علمی آسیب شنایی ایران این 

رشته را جامع ترین و پرمحتواترین رشته ی 
تخصصی پزشکی دانسته است که با 

به کارگیری اصول و نکات مطالب کاربردی 
علوم پایه پزشکی و شناخت علوم 

رشته های بالینی در گستره خدمات تشخیصی 
درمانی آموزش و پژوهش، جوابگو و مفسر 

کلیه مسائل تخصصی و فوق تخصصی پزشکی 
دیگر است.

قصدمان شروع یک ارتباط علمی با 
دنیا بوده است

این  اجرایی  دبیر  دارآفرین  حسین  دکتر 
کنگره ی  برگزاری  اهداف  درباره  کنگره 
خاطرنشان  امسال  پاتولوژی  بین المللی 

با  امسال  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
اجرایی،  و  علمی  متصدیان  تالش 
را  کنگره  توانستیم  بار  اولین  برای 
و  برگزارکنیم  بین المللی  به صورت 
علمی  ارتباط  یک  شروع  قصدمان 
با دنیا بوده است. با توجه به ماهیت 

علمی  همایش  برگزاری  پاتولوژی،  رشته 
آسیب شناسی می تواند در ایجاد تعامل بهتر 
در این رشته کمک کننده باشد. ما در انجمن 
تالش  تمام  سال  طول  در  آسیب شناسی 
خود را برای حفظ و حفاظت از ارزش های 
دانش پاتولوژی انجام می دهیم اما مهم ترین 
همایش  همین  کشور  آزمایشگاهی  رویداد 
حداکثر  آن  برگزاری  در  بنابراین  است؛ 
توان خود را به کار می گیریم. وی در ادامه 
افزود: برگزاری همایش بین المللی می تواند 

موجبات  تبادل نظر،  امکان  ایجاد  با 
با  و  آورد  فراهم  را  علم  گسترش 
این مراودات علمی، امکان گسترش 
بیشتر  ایران  در  فلوشیت  رشته های 
درنهایت  دانش  ارتقاء  با  و  می شود 
مردم عزیز کشورمان منتفع خواهند 
ارائه ی  نحوه ی  در  امسال  بود. 
سعی  سمینار،  اسالید  برنامه های 
کشورهای  استاندارهای  به  که  شد 

پیشرفته نزدیک شویم.

آزمایشگاه ها در ورطه ورشکستگی اند
دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام 
آزمایشگاه های  اگر  گفت:  ایران  پزشکی 
اداره شوند،  به همین روال  تشخیص طبی 

به ورطه ورشکستگی خواهند افتاد.
دکتر علیرضا زالی در هجدهمین همایش 
اولین  و  آزمایشگاه  طب  و  شناسی  آسیب 
طب  و  شناسی  آسیب  المللی  بین  همایش 
آزمایشگاه اظهار کرد: رشته پاتولوژی از یک 
تواند  می  که  است  برخوردار  نوین  شالوده 
تحوالت عرصه سالمت را پذیرا باشد.
وی با اعالم اینکه نگاه ما به رشته 
جهانی  روز  شرایط  با  باید  پاتولوژی 
همخوانی داشته باشد، افزود: متاسفانه 
پیشرفت های رشته پاتولوژی در کشور 
پیشرفت های  با  متناظر  و  متناسب 

جهانی نیست.
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بحث  در  اینکه  اعالم  با  زالی 
پاتولوژیست  دستیاران  آموزش 
تصریح  داشت،  توجه  آینده  به  باید 
باید  جوان  های  پاتولوژیست  کرد: 
خصلت های اجتماعی و حرفه ای را 
که  باشند  داشته  خود  با  ای  گونه  به 

تاثیرگذاری خودش را ثابت کند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با 
تاکید بر این مطلب که باید در هنگام تصمیم 
گیری برای پاتولوژیست ها و آزمایشگاه ها 
حرفه  این  اصلی  صاحبان  فنی  نظرات  از 
نیز استفاده شود، افزود: چنانچه قرار است 
وزارت  یا  پزشکی  نظام  در  ای  بخشنامه 
بهداشت و یا همچنین بیمه ها با محوریت 
پاتولوژی و آزمایشگاه ها به تصویب برسد، 
حرفه  این  صاحب  افراد  نظرات  از  باید 
بخشنامه های  تهیه  روند  در  و  کرد  استفاده 
نظرات  تاثیرگذاری  حوزه  این  به  مربوط 

آن ها را شاهد بود.
به  ها  پاتولوژیست  از  ادامه  در  زالی 
موارد  از  بسیاری  در  امین  مشاوران  عنوان 
مبتالبه مسائل آزمایشگاهی نام برد و گفت: 
تشخیص  های  آزمایشگاه  بقای  متاسفانه 
ای  گونه  به  است  شده  تزلزل  دچار  طبی 
که اگر با همین مدل اداره شوند، به ورطه 

ورشکستگی سقوط خواهد کرد.
وی با انتقاد از غیرواقعی بودن تعرفه های 
آزمایشگاهی  دوستان  افزود:  آزمایشگاهی 
تاریخ تلخ سال ۹۱ را که شاهد انجامد رشد 
تعرفه های آزمایشگاهی بودیم به یاد دارند.
های  تعرفه  اصالح  روند  بر  زالی 

گفت:  و  کرد  تاکید  آزمایشگاهی 
های  واقعیت  با  موجود  های  تعرفه 

اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
از  بسیاری  اینکه حیات  اعالم  با  وی 
آزمایشگاه های تشخیص طبی بر اساس 
حمایت های بیمه ای است، گفت: مردم 
توان پرداخت هزینه های آزمایشگاهی را 
ندارند و از همین رو الزم است بیمه ها 

از تعرفه های آزمایشگاهی حمایت کنند.
اقتصادی  مسائل  اینکه  بر  تاکید  با  زالی 
آزمایشگاه ها باید حل شود، افزود: متاسفانه 
بر  جو نگرانی و دلزدگی و همچنین یاس 

آزمایشگاه های کشور حاکم است.
بیشتر  حاضر  حال  در  زالی  گفته  به 
دارای  خصوصی  بخش  های  آزمایشگاه 
مطالبات معوق از بیمه ها هستند که باعث 
شده آنها دچار استقراض و مشکالت مالی 

عدیده ای شوند.
*****

پاتولوژی  کنگره  هجدهمین  علمی  دبیر 
پوست  بیمارستان  درماتوپاتولوژیست  و 
رازی نیز گفت: افزایش توانمندی همکاران 
مدیریتی  نقش  تبیین  و  نتایج  تفسیر  در 
محورهای  رئوس  از  بالینی  آزمایشگاه  در 

همایش امسال است.
بر  عالوه  مقاالت  داوری  در  امسال 
ازنظر  مقاالت  تمامی  داور،  سه  اعمال نظر 
شد  بررسی  نیز  )کپی برداری(  پلیریسم 
آن  پیگیری  و  داوری  نتایج  اعالم  درنتیجه 
مسئوالن  و  دبیرخانه  همکاران  همت  به 
مربوطه با سرت و دقت بیشتری انجام شد. 
از مجموعه 230 مقاله دریافتی بیش از نیمی 
و  سالن  کمبود  به  توجه  با  و  شد  پذیرفته 
زمان تنها 7 مقاله به صورت سخنرانی ارائه 

 60 نیز  دانشجویی  بخش  در  امسال  شد. 
درصد از ۱00 مقاله دریافتی پذیرفته شد 
و با مدیریت خود دانشجویان در همایش 
ایجاد  بخش  این  اصلی  هدف  شد.  ارائه 
زمینه حضور موفق و آتی جوانان در نقش 

کلیدی تر است که امیدوارم محقق شود.

********
حضور  با  کنگره  این  جانبی  نمایشگاه 
پویش  نیما  ازجمله  زیادی  شرکت های 
سهند،  دژ  سینا  تشخیص،  مبنا  آریا  طب، 
ابزار  طب،  فرما  طب،  تکاپو  طب،  وندا 
تجهیز  سامان  زمان،  طب  پیشتاز  پارسه، 
پیشرفته،  پزشکی  تجهیزات  مهر،  نانو  نور، 
پرند،  ره آورد  خادم،  طب  پویا  آزما،  پارس 
عالمه رایانه صنعت، آرمان نوین شفا، پادتن 
بافت  تشخیص  نوترون،  دارو  شیما  دانش، 
سالمت،  اندیش  بهار  طب،  چابک  آراژن، 
کار،  دانش پژوه  ژن،  مبنا  جم،  سیستم  ارائه 
تشخیص  ارائه  تشخیص،  پیشرو  مدلینک، 
آسیا،  طب  اسکان  ترخیص،  ارامیس  افق، 
آزمایشگاهی،  فن آوری  پارت،  تجهیز  وستا 
نوین  آزما،  هوشمند  آریا  همگام،  ایرانیان 
گستر امروز، آریا فرد آزما، هوشمند فن آور، 
فرادید پرداز پارس، دانش کار، آزماشناسان 
آراد، سپهر آنالیز، نگین گستر، پارسیان طب 
زمان، پادینه تشخیص ایرانیان، اکبریه، پرنیان 
طب، تجهیزات الکتریکی پیشرفته، فراز طب 
تشخیص، آرمان تشخیص طب، پنتا، رویان 
تشخیص آزما، پارت ایمن طب برگزار شد.

*****
 دراین میان با برخی ازاین شرکت ها 

گپ و گفتی داشتیم که در ادامه می خوانیم:

شرکت نانومهر
محمد کوهستانی مدیر عامل شرکت 
این  های  فعالیت  درخصوص  نانومهر  
گروهی  اولین  نانومهر   گفت:  شرکت 
سال   ۱4 حدود  از  ایران  در  که  است 
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پیش  در زمینه ی  غربالگری سالمت جنین 
و سندرم داون به صورت علمی کار کرده 
است و ماحصل آن رایج شدن این آزمایش 
در تمام ایران و برگزاری ۱۱ دوره آموزشی 
توسط مدرسان دانشگاه کویین مری لندن، 
طی  در  ایرانی  مادران  مدین  سازی  بومی 
کنگره  این  است.  شده  انجام  ها  سال  این 
از جنبه های علمی و دید و بازدید و تبادل 
بیشتر  برایمان  آزمایشگاهی  و   اطالعات 

حائز اهمیت بوده است. 
آنالیز  افزار  نرم  گفت:  ادامه  در  وی 
آنتی مولرین هورمون را که نقش به سزایی 
درآنالیز  این هورمون دارد به انضمام دیگر 
 Anshlabs پارامترها که توسط کمپانی بزرگ
امریکا ارایه شده را به عنوان رایگان برشمرد 
در  رایگان  صورت  به  نانومهر  شرکت  که 

اختیار آزمایشگاهیان قرار داده است.
وی در پایان از همکاران در این نشریه 
و  آزمایشگاهند  حوزه  مسایل  پیگیر  که 
همچنین از برگزارکنندگان کنگره پاتولوژی 

امسال قدردانی کرد. 

شرکت پیشتاز طب
شرکت  فروش  مدیر  ارمکان  حسین 
پیشتاز طب در گفتگو با خبرنگار ماهنامه ی 
تشخیص آزمایشگاهی با ابراز خوشحالی از 
رتبه بندی  فراخوانی  در  نمره  بهترین  کسب 
شرکت های تجهیزات پزشکی گفت: شرکت 
دانش بنیان ما در امر تولید و صادرات بیش 
اصلی  دسته ی  االیزا،4  کیت  از70عنوان 
آزمایشگاهی  پرمصرف  بیوشیمی  کیت های 
کیت  به صورت   Dویتامین وهمچنین 
عدم  وضعیت  به  توجه  با  امروزه  که  االیزا 

دسترسی به آفتاب مسبب بیماری های دیگر 
شده است فعالیت مستمر داشته است. او در 
ادامه افزود: ما از تولیدکنندگان برتر حوزه ی 
کیت های پزشکی هستیم و محصول ما باقیمتی 
بسیار ارزان تر از نوع خارجی موجود در بازار 
این موضوع  به  با توجه  به فروش می رسد، 
ملی  تولید  از  بیشتری  حمایت  درخواست 
قانون گذاران  صحبت های  شدن  عملیاتی  و 
این حوزه را در این باب دارم. در نمایشگاه 
پاتولوژی بحث حضور ما برای رفع مشکالت 

آزمایشگاهی بسیار پررنگ باید دیده شود.

شرکت فرتاش داد
دکتر مصطفوی مدیر بخش علمی شرکت 
ماهنامه  خبرنگار  با  گفتگو  در  داد  فرتاش 
این شرکت گفت:  با محصوالت  رابطه  در 
سابقه ی  سال   25 با  هم اکنون  شرکت  این 

در  که  فعالیتی  درخشان 
حوزه ی تجهیزات آزمایشگاهی 
داشته است توانسته هرساله در 
داخلی  نمایشگاه های  تمام 
فن آوری های  خارجی  و 
عمل آورده  به  حضور  مربوطه 
را  خود  برتر  محصوالت  و 
یک بارمصرف  لوازم  شامل  که 
 ،FL medical آزمایشگاهی   
  ،omega سرولوژی  کیت های 
میکروسکوپی  سیستم های 
دیسپنسرهای  و  سمپلر  انواع   ،Motic

 fedegari اتوکالو  سیستم های  برندآلمان،  
ارائه  بازار  به  را  است    ... و  سوئیس 
آزمایشگاه  توانسته  این،  بر  عالوه  دهد. 
فعالیت  مجوز  با  معتبر  کالیبراسیون 
کند  کسب  را  کشور  استاندارد  اداره ی 
به  خوبی  خدمات  هم  زمینه  این  در  و 
افزود:  ادامه  در  ایشان  دهد.  ارائه  جامعه 
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هدف  پاتولوژی  نمایشگاه  هجدهمین  در 
سیستم  مورد  در  صحبت  و  رونمایی  ما 

نوین slide scaning microscopy  است. 
این سیستم در خارج از کشور مدت هاست 
امر  در  تنها  ما  شرکت  و  می شود  استفاده 
آزمایشگاه های  در  آن  راه اندازی  و  ارائه 
سیستم  این  چراکه  می کند  فعالیت  کشور 
پزشکی  مشاوره  و  اطالعات  ارائه ی  امکان 
بدون نیاز به حضور فیزیکی پاتولوژیست را 
از طریق سرور اصلی به کامپیوترهای شاخه 
برای دیدن دانشجویان ممکن ساخته است. 

و  امسال  نمایشگاه  مصطفوی   
از آن را خوب قلمداد  کرد  استقبال 
اقتصادی  به رشد وضعیت  امیدوار  و 

آزمایشگاهی کشور بود.

شرکت وستا تجهیز پارت
وستا  شرکت  مدیرفروش  رضایی 
ماهنامه  با  گفتگو  در  پارت  تجهیز 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هم اکنون 
نمایشگاه  اسپانسر  پیاپی  سه ساله  ما 
دو   هم زمانی  امسال  اما  بودیم؛  پاتولوژی 
نمایشگاه تجهیزات پزشکی و نشست های 
تعویق  به  اصفهان و همچنین  گوناگون در 
بررسی  و  تأمل  جای  آن  یک ماهه  افتادن 
دارد و از متصدیان باید علت را جویا بود. 
پاتولوژیست  غیر  بازدیدکننده ی  امسال  ما 
فکر  باز  مسائل،  باوجوداین  و  داشتیم  هم 
و  مدعوین  استقبال  از  انتظارمان  می کنم 

خریداران برآورده شد. وی درباره ی 
توضیح  شرکت   این  محصوالت 
  Awareness برندهای  که  داد 
برای  اسپانیا   genomica آمریکا، 
و  است  شناخته شده  پاتولوژیست ها 
نمایشگاه،  در  حضور  از  هدفمان  ما 
مراکز  با  چهره  به  چهره  مالقات 
است.  پزشکی  تجهیزات  با  مرتبط 
ارائه  و  مشکالت  کردن  برطرف 
خدمات پس از فروش، ایجاد راه ارتباطی 
سعی  که  است  چیزهایی  بیشتر  و  بهتر 
رسالت  به  مربوط  آنچه  با  مطابق  می کنیم 
شرکتمان می شود به سطح ایده آل برسانیم. 
اگر بخواهیم محصول  افزود:  ادامه  وی در 
امسال  را  تجهیز  وستا  شرکت  قابل توجه 
االیزا  باید دستگاه  نمایشگاه بشناسانیم؛  در 
آمریکا    Awareness کمپانی  جدید  ریدر 
کنار  در  بگویم  را   chromate 4300 مدل 
که  لومینسانس   کمی  فناوری   lumate آن 
یک سیستم open است و تمرکز ما بیشتر 
این  معرفی  ورکشاپ  برگزاری  برروی 

محصول دراین کنگره بود.

شرکت پارس آزما
در  آزما  پارس  شرکت  فروش  مدیر 
گفتگو با ماهنامه درخصوص محصوالت و 
تمامی  یادآورشد:  شرکت  این  های  فعالیت 
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محصوالت ما دارای دو ایزو است و به غیراز 
دستگاه های فور و سانتریفیوژ در حال گرفتن 
تاییدیه برای 8 محصول دیگرمان و ثبت در 
سایت آی مد هستیم. محصول جدیدی که 
امسال خواهان اطالع رسانی بیشتر در موردش 
بودیم دیونایزر و هود المینار و سیستم های 
با  بود.  بانک خون   برای مصارف  آالرم دار 
توجه به موقعیت مکانی خوبی که برای غرفه 
خیلی  امسال  نمایشگاه  اما  داشت  وجود  ما 

خلوت تر بود.

شرکت فن آوری آزمایشگاهی
شرکت فن آوری آزمایشگاهی نیز باسابقه ی 
زیمنس،  کمپانی  واردات  امر  در  ساله   26
امسال سال دومی است که درزمینه تجهیزات 
آزمایشگاهی فعالیت خود را شروع کرده است. 
ارائه ی  ازنظر  را  شرکت  این  آقایی  مهندس 
که  خواند  بهترین  فروشش  از  پس  خدمات 
از این نظر درواقع بهترین کمپانی نماینده ی 
زیمنس آمریکا  در خاورمیانه و آفریقای شمالی 
نمایشگاه  این  در خصوص  است. وی  شده 
گفت: در فیلد آزمایشگاهی سه کنگره ی ارتقای 
و  آزمایشگاهی  نوین  های  فن آوری  کیفیت، 
پاتولوژی خیلی مهم هستند و بنده امسال را از 
سال پیش بهتر می بینم و استقبال بهتری صورت 
گرفت. اما درهرصورت شرایط به گونه ای است 
طلب های  و  بیمه  اداره ی  پرداخت  عدم  که 
هنگفت شرکت ها از مراکز درمانی بر اوضاع 
گذاشته  بدی  تأثیر  بازار،  رونق  و  اقتصادی 
است. ما در دومین سال کاری خود بسیاری از 
دستگاه های خود را به مشتری رایگان می دهیم 
و انتظارمان فقط خرید لوازم مصرفی مربوط به 
آن است که با این روند به مشکل برمی خوریم 
و امیدواریم از طریق پوشش های خبری این 

مسئله به خوبی حل شود. 

شرکت سامان تجهیز
شرکت  بازرگانی  مدیر  شمیرانی  دکتر 
شرکت  زیرمجموعه  آتیه  تشخیص  ایدآل 

تولیدکننده  نور  تجهیز  سامان 
ایده  برند  با  هورمونی  کیت های 
را  حوزه  این  مشکالت  نیز  آل  
آزمایشگاه  بین  هماهنگی  عدم 
کل  اداره  و  سالمت  مرجع 
تدوین  عدم  و  دانست  تجهیزات 
تأییدیه کاال  و  قوانین  و  ضوابط 

تجهیزات  واردکنندگان  برای 
خواند  مشکلی  را  آزمایشگاهی 
که گریبان گیر اکثر شرکت ها شده 
است و سردرگمی به وجود آورده 
کیفی  و  کمی  ازنظر  ایشان  است. 
کنگره  بازدیدکنندگان  استقبال 
کرد. ارزیابی  خوب  را   امسال 

شرکت آرمان پویش
محمدمهدی تهرانی رزیدنت سال چهارم 
طب  پویش  آرمان  شرکت  در  پاتولوژی 
گفت:   شرکت  این  جدید  محصول  از  نیز 
داخل  که  را  شیشه ای  ها  الم  سیستم  این 
میکروسکوپ قرار دارد اسکن می کند و از 
همین  بعد  می کند.  تهیه  دیجیتال  فایل  آن 
تصاویر تهیه شده را آنالیز کرده و اطالعات 
دیجیتالی شده آن را در اختیار پاتولوژیست 
تشخیص،  فرآیند  به  این  که  می دهد  قرار 
افزود:  ادامه  در  می کند. وی  شایانی  کمک 
ایرانی  پاتولوژیست های  اینکه  به  توجه  با 
با  خارجی  نمایشگاه های   و  مقاالت  در 
این موضوع آشنا هستند و اطالعات کسب 
کردند باعث شد در معرفی این محصول با 
شویم.  مواجه  غرفمان  در  زیادی  استقبال 
و  آزمایش  سال  دو  در  بنده  تحقیقات 
شرکت های  در  مربوطه  بازار  جستجوی 
با شرکت  که  نتیجه رسید  این  به  مختلف، 
امیدوارم  کنم.  همکاری  پویش طب  آرمان 
این چنین  از   استفاده  برای  بودجه  مشکل 

فناوری هایی در ایران برطرف شود.

شرکت پادتن دانش
ارائه دهنده ی  نیز  دانش  پادتن  شرکت 
تحقیقاتی،  تشخیصی-اختصاصی  کیت های 
که  بود  فعالیت  سال  ده  با  بیوشیمی  االیزا، 
در طبقه پایین این نمایشگاه غرفه داشت و 
با دکتر فرزانگان مدیر بازاریابی این شرکت 

گپو گفتی داشتیم. 

شرکت آراد تجهیز 
دیگر  از  نیز  آزما  تجهیز  آراد  شرکت 
شرکت های موفق و باسابقه ی علمی خوب 
غربالگری سالمت جنین بود که مدیرعامل 

آن، نمایشگاه امسال را خوب دانست.


