همایــش
نیلوفر حسن-کارشناس تجهیزات پزشکی

یازدهمین کنگره بین المللی
و شانزدهمین کنگره ملی ارتقای کیفیت آزمایشگاهی برگزارشد

یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین
کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی
تشخیص پزشکی ایران 30 ،فروردین
تا  2اردیبهشت 97در سالن همایش های برج
میالد تهران برگزار شد.
کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی
تشخیص پزشکی ایران امروزه به یکی از
معتبرترین همایش های جامعه پزشکی در سطح
کشور و چه بسا خاورمیانه تبدیل شده است.
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ،برگزار کننده
اصلی این وریداد و عضو رسمی این انجمن
و شاخه آسیا پاسیفیک آن ( )EFLMاست و
امروزه نمایشگاه جانبی آزمایشگاهی کنگره
ارتقای کیفیت ،نقطه عطفی در شکل گیری
سیاست های  IVDکشور شده است و همکاران
آزمایشگاهی ،بسیاری از موارد این سیاست ها را
تدوین و اعمال کرده اند.
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آزمایشگاه و بالین -آنالیز مایعات
بدن ،آزمایشگاه و بالین -ایمنولوژی
بیماری های عفونی (بروسال،
هلیکوباکتر پیلوری و  ،)...آزمایشگاه
و بالین -بارداری پرخطر،آزمایشگاه و
بالین -بلوغ جنسی و رشد،آزمایشگاه
و بالین -بیماری انعقادی :تشخیص و
پایش،آزمایشگاه و بالین -چالش های
تشخیص آزمایشگاهی بیماری های
خود ایمنی بافت همبند ،آزمایشگاه
و بالین -رویکرد آزمایشگاهی سقط
مکرر ،آزمایشگاه و بالین -سپتی سمی
و مننژیت باکتریال و چالش های
آزمایشگاهی آنها ،اخالق و حقوق
در آزمایشگاه تشخیص پزشکی،
ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی:
استانداردسازی و یکسان سازی
گزارش دهی نتایج در آزمایشگاه بالینی،
ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی:
کنترل کیفیت داخلی و کاربردهای
کنترل کیفیت خارجی ،ارتقای کیفیت

مدیریت
آزمایشگاهی،
خدمات
علمی درآزمایشگاه تشخیص پزشکی
(مدیریت منابع انسانی) ،تازه های
تشخیص آزمایشگاهی -انگل شناسی
و قارچ شناسی ،تازه های تشخیص
آزمایشگاهی -ایمونولوژی و سرولوژی،
تازه های تشخیص آزمایشگاهی-
بیوشیمی ،تازه های تشخیص
آزمایشگاهی -میکروب شناسی،
تازه های تشخیص آزمایشگاهی-
آزمایشگاه
جایگاه
هماتولوژی،
تشخیص پزشکی در آینده طرح تحول
نظام سالمت ،رویکرد آزمایشگاهی
در مقاومت های میکروبی،علوم انتقال
خون -چالش های آزمایشگاهی،
مدیریت اقتصاد آزمایشگاه تشخیص
پزشکی (تعرفه و ارزش نسبی خدمات)،
نقش آموزش و پژوهش در ارتقای
کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی
تشخیص پزشک ،نقش روش های
مولکولی و تست های ژنتیک در

تشخیص بیماری ها ازجمله محورهای
کنگره امسال بود.
یازده دوره برگزاری پیاپی این
رویداد به صورت بین المللی و حضور
شخصیت های علمی برجسته از  5قاره
جهان در ادوار مختلف کنگره ،نشانگر
تعامالت و ارتباطات مستحکم بین المللی
دبیرخانه علمی این همایش است.
دکتر سید مهدی بوترابی رئیس کنگره،
دکتر رضا محمدی دبیر علمی و دکتر
علی صادقی تبار دبیر اجرایی یازدهمین
کنگره بین المللی ارتقای کیفیت
خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی
امسال بودند.
بوترابی ،رئیس این کنگره درباره
مهم ترین محورهای کنگره امسال و میزان
استقبال ازآن به خبرنگار ماهنامه تشخیص
آزمایشگاهی گفت  « :در بین موضوعات
انتخاب شده شانزدهمین کنگره ارتقای
کیفیت خدمات ازمایشگاهی در جامعه
پزشکی عالوه بر موضوعات علمی
در زمینه طب آزمایشگاه به مشکالت
صنفی و مدیریتی جامعه ازمایشگاهی
نیز پرداخته ایم .عناوین علمی و مدیریتی
این کنگره  23پنل تخصصی را در این
چهار روز به خود اختصاص داده است.
کلیدی ترین مبحث برای ما پرداختن به
تعرفه های آزمایشگاهی و ارزش های
نسبی بود .یکی دیگر از محورهای علمی،
بحث استانداردسازی در گزارش دهی
آزمایشگاه های خصوصی بود.
از 4کارگاه علمی این کنگره هم
استقبال خوبی شد« .
بوترابی درباره دیدگاه های
علمی خود حول مشکالت
صنفی و مدیریتی آزمایشگاهی
گفت «:صاحبنظران طب
ازمایشگاهی سعی کرده اند که
مشکالت صنفی و مدیریتی
را با راهکارهای علمی و

منطقی حل کنند ،برای تعرفه های
آزمایشگاهی و ارزش های نسبی سراغ
محاسبات و تجزیه و تحلیل های قوی
رفتیم ».
وی در ادامه افزود « :ما کوشیده ایم که
این مشکالت را با نظرات شرکت های تأمین
کننده آزمایشگاهی و نمایندگان اداره کل
تجهیزات پزشکی تحت یک پنل تخصصی
بهاشتراکگذاشتهومنتظرنتیجهیآنهستیم.
اما امور صنفی گروه علوم آزمایشگاهی
(دکترای علوم آزمایشگاهی ،متخصصان
علوم آزمایشگاهی ،همکاران متخصص
آسیب شناسی و تک رشته ای های علوم
آزمایشگاهی)رانظامپزشکیبایدانجامدهد.
چیزی که باعث تسهیل بهتر این خواسته ها
می شود این است که تمام آزمایشگاهیان،
زیر یک چتر قراربگیرند و در قالب یک
سندیکا ویا اتحادیه ،فعالیت های صنفی
هماهنگ تر انجام می شود».

بوترابی در مورد تعرفه های
آزمایشگاهی گفت« :با همکاری وزارت
بهداشت ،شورای عالی بیمه تعرفه ای را
مصوب می کند .البته از انجمن های
علوم آزمایشگاهی هم مشورت گرفته
می شود اما نهایت ًا شورای عالی بیمه
تصمیم گیرنده است .این تصمیم به
سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده
می شود تا هیئت دولت ،این تعرفه را
مصوب کند».
وی دراین باره افزود« :خبرها حاکی
از این بوده که سازمان برنامه و بودجه،
پیشنهاد افزایش  5درصدی تعرفه ها را
به دولت داده است در حالی که قرار
بود نظام پزشکی تعرفه های گروه
پزشکی را بررسی و پیشنهاد دهد ،اما
اکنون با کناررفتن سازمان نظام پزشکی
متاسفانه سال بسیار سختی برای اقتصاد
آزمایشگاه ها پیش بینی می شود».
وی درباره نحوه برگزرای جشنواره
حکیم جرجانی خاطرنشان کرد« :دوره
ششم جشنواره حکیم جرجانی نیز
همزمان با شانزدهمین کنگره کشوری
و یازدهمین کنگره بین المللی ارتقای
کیفیت برگزار شد .به پاس خدمات
سید اسماعیل جرجانی در  800سال
پیش ،جوایزی به منتخبین در 4محور
اصلی :مسئول فنی برتر ،کارکنان
برتر ،مقاله و شرکت برتر داده می
شود .قبال هم جشنی به مناسبت
روزعلوم آزمایشگاهی برای
منتخبین انجمن های علوم
آزمایشگاهی و فرهیختگان
این حوزه تدارک دیده شد».
رئیس یازدهمین کنگره بین
المللی و شانزدهمین کنگره
کشوری ارتقای کیفیت ،در
خصوص جایگاه کنگره ارتقای
کیفیت در مجامع علمی
و خارجی)
(داخلی
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گفت« :از بین  450مقاله ارسالی دوره
شانزدهم 300 ،مقاله پذیرفته شد که 50
تا  60مقاله در بخش تازه های علوم
آزمایشگاهی به عنوان سخنرانی پذیرفته
شد 8 .نفر مهمان خارجی از امریکا،
المان ،هند ،هلند ،چین و  ...داشته ایم.
در بعد بین المللی حمایت فدراسیون بین
المللی شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی
اروپا ( )EFLMو فدراسیون آسیا پاسیفیک
شیمی بالینی و طب آزمایشگاه )(APFCB
باعث شده است که این کنگره ،یک
کنگره بین المللی معتبر در زمینه طب
آزمایشگاه شناخته شود .با توجه به
برنامه های علمی تدوین شده نیز در این
بخش  10نفر سخنران خارجی در کنگره
و کارگاه داشته ایم».
چشم انداز آتی وی از کنگره ارتقای
کیفیت و جشنواره حکیم جرجانی این بود
که "باید سعی شود محتوای مقاالت علمی
امسال ارتباط بیشتری با علوم آزمایشگاهی
و طب آزمایشگاه داشته باشد .اگر وضعیت
اجتماعی و سیاسی کشور مناسب باشد،
مهمانان خارجی بیشتری به این کنگره
دعوت خواهند شد “ .
نظر بوترابی درباره تشکیل مگالب
گفت « :تا زمانی که از مگالب تعریف
شفاف و درستی نشود ،من اظهار نظری
ندارم .مگالب یک فن آوری است .بسیاری
ازهمکاران موضع متفاوتی نسبت به ان
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دارند .زیرساخت های مدیریتی و فیزیکی
آن را فقط وزارت بهداشت و آزمایشگاهیان
نمیتوانند مهیا کنند بلکه تشکیل چنین
آزمایشگاه هایی نیازمند همکاری سازمان
دارایی  ،سازمان بازرگانی ،بیمه ها و صنعت
حمل و نقل دارد» .
دکتر بوترابی افزود« :در کشورهای
خارجی یک آزمایشگاه مرکزی به
انضمام تعدادی مرکز نمونه گیری
وجود دارد و به دلیل زیرساخت های
حمل و نقل در کمترین زمان ممکن
نمونه ها به آزمایشگاه مرکزی
منتقل می شود .همچنین بسیاری از
دستگاه های مورد استفاده توسط
شرکت های تجهیزات آزمایشگاهی به
صورت رایگان در آزمایشگاه ها نصب
می شود و این آزمایشگاه ها فقط برای
کیت ها و سرویس دستگاه ها هزینه
می کنند .بحث برندینگ در اینگونه
آزمایشگاه ها به راحتی
اتفاق می افتد در حالی
که در کشور ما هنوز
زیرساخت های آن
فراهم نیست .
وی در خصوص
رااندازی مگا لب در
ایران تصریح کرد:
بدون شک ،مگالب
باعث کاهش هزینه ها،

افزایش کیفیت و دسترسی بهتر مردم به
خدمات آزمایشگاهی خواهد شد اما در
ایران چون تعریف دقیقی از آن نشده و
زیرساخت هایش مهیا نیست،آدرس را
اشتباه خواهیم رفت ».
گفتنی است در مراسم اختتامیه
یازدهمین کنگره بین المللی و
شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت
خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی
ایران در بخش پوستر از اعظم امیریان
 ،شراره صادقیان فیروزابادی  ،صادق
خداویسی و زهرا پرویزی – در بخش
شرکت های تأمین کننده آزمایشگاهی
نیما پویش طب  ،در بخش شرکت های
تولیدکننده  ،پادتن طب و در بخش
شرکت های ارائه خدمات ،آپادانا تابناک
سیستم مورد تشویق قرار گرفتند .
در بخش منتخبین مقاله ها و سمینارها
 ،بتول رابطی نفر اول  ،سمیه قوامی و
مهرناز عبدالهیان نفرات دوم و سوم
بودند  .منتخب عکس برتر خانم فاطمه
طوقیانی بود .در بخش نقشه مفهومی
برتر از علی صدیقی ،محبت ساکی و
هانیه کریم زاده تقدیر به عمل آمد.
دانش آموزان نخبه و منتخب سمپاد
استان تهران از مدارس عالمه حلی و
فرزانگان  ،رومینا عسگری و فاطمه
صباقیان ،هلیا فرخ نیا و مینا نصرت
زاده ،علیرضا شاه حسینی و محمد
قاسمی رزوه بوده اند .

ماهنامه ی تشخیص آزمایشگاهی گفتگویی
را با برخی غرفه داران نمایشگاه جانبی انجام
داده است که در ادامه می خوانیم:
آپتاسیس،شرکت برگزیده جوان
نمایشگاه امسال بود

دکتر محمودی مدیرعامل شرکت آپادانا
تابناک سیستم (آپتاسیس) شرکت برگزیده
جوان نوآور شانزدهمین کنگره کشوری
ارتقای کیفیت به خبرنگار ماهنامه گفت
 :تولید کیت تک تستی برای دستگاه بسته
تشخیصی ،فناوری و سیاست جدید رقم
خورده شرکت ماست که نگاه ریزبین و
ارزیابی کنگره امسال باعث شد این جایزه
را بگیریم و برای من ارزش معنوی دارد .
ما از دانش فنی شرکت های مادر همچون
پیشتاز طب استفاده کرده ایم و با ایجاد
تغییرات توانستیم بر روی سیستم های
جدید پیاده کنیم.
وی در ادامه افزود :در دسترس بودن،
ایرانی بودن ،قدرت بهبود کیفیت  ،استفاده
بهینه از نیروهای انسانی ،هزینه مصرف
کم و  ...از جمله مزیت های محصول
ما است که خوشبختانه با تالش شبانه
روزی ،توانسته ایم  30کیت تشخیصی
مختص این نوع سیستم تولید کنیم.
پیشتاز طب ،کسب جایزه برتر
جشنواره حکیم جرجانی

سعید پاک خصال ،کارشناس فروش
شرکت پیشتاز طب زمان با سابقه

بیست ساله در
تحقیق و توسعه و
تولید فراورده های
تشخیص طبی ،گفت:
این شرکت موفق
به ساخت چندین
کیت تشخیص طبی
از نوع  ELISAشده
که به علت کیفیت
محصوالت
باالی
تولیدی در اندک مدتی ،سهم به سزایی
از بازار این محصوالت در کشور را
از آن خود کرده است .اکنون شرکت
پیشتازطب بالغ بر 40
نوع کیت تشخیصی
به روش االیزا دارد .
سیستم های مدیریت
کیفیت آن موفق به
اخذ گواهینامه های
متعدد شده است و
محصوالت خود را
صادر هم می کند.
وی افزود :این
شرکت امسال نیز
موفق به کسب جایزه
برتر ششمین جشنواره حکیم جرجانی
به عنوان شرکت برتر در زمینه تولید،
تحقیقاتی و دانش بنیان شد و جا دارد
از مدیران شرکت آقایان تهرانی تشکر
کنم .
خرید مراکز قب ً
ال بدون استرس بود

نادرعبدلی مدیرفروش شرکت
پارسافن آزما ،با سابقه فعالیت  12ساله
گفت  :ما نماینده واردات اتوآناالیزر
(تست های روتین بیوشیمی)ایتالیایی
برند  globalدو مدله با سرعت باال
هستیم  .عالوه برآن الکترولیت آناالیزر
ژاپنی دو مدله هم برای به مراکز کم
نمونه آزمایشگاه های تشخیص طبی و

بیمارستان ها ارائه می دهیم .
عبدلی با ابراز خرسندی ازنمایشگاه،
آمار بازدیدکنندگان حوزه تخصصی و
درمانی امسال را مثبت ارزیابی کرد.
وی با یادآوری مشکالت مالی و
ارتباط ضعیف مراکز تأمین اجتماعی با
مراکزدرمانی افزود :مراکز واقعا بودجه
ای برای تأمین تجهیزاتشان ندارند و باید
حتما به مرحله ای برسند که تجهیزات
وقتی اسقاط می شود ،تصمیم به خرید
کنند .باید چاره ای اندیشید که وضعیت
تسهیل پیدا کند تا خللی به سیکل و
زنجیره کاری شرکت ها وارد نشود.

نمایشگاه ،ارتباطش را با وزارت خانه بیشتر کند

شهرام توکلی مدیر شرکت پرهام
پژوهش به خبرنگار ماهنامه گفت  :ما
وارد کننده دستگاه الکترولیت آناالیزر اتو
سمپلر(سدیم و پتاسیم) هستیم و برنامه
آینده مان  ،کار بر روی بالدگاز و PT
(تستهای قلبی) است .وی انتظار داشت
که ارتباط مسوؤالن نمایشگاه با وزارت
بهداشت بهتر باشد تا مشکالتشان را از
طریق انجمن ها بهتر حل کنند.
نظارت بیشتری در فروش غیرقانونی و مجازی
کاالی پزشکی شود

رسول بهزادی مدیرعامل شرکت
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تجهیزات تأثیر گذاشته
است .طوری که نود درصد
جویای
بازدیدکنندگان،
آزمایشگاهی
تجهیزات
دست دوم بوده اند.
بهزادی گفت :با توجه به
اینکه ما از شرکت های ثالث
مجاز خدمات پس از فروش
آزمایشگاهی
تجهیزات
هستیم .دغدغه بسیاری از
مشتریان نداشتن خدمات پس از فروش
خوب شرکت هایی است که کاالهای
خود را یا در سایت های مجازی و
غیر قانونی به فروش رسانده اند و من از
سازمان غذا ودارو و ادراه کل و وزارت
بهداشت میخواهم که برای رفع این
قبیل مشکالت شرکت های ثالت را در
سایت اداره کل به مردم بهتر بشناسانند
تا در خرید خود توجیه باشند.

تجهيز پخش شمس که از سال 86
فعال حوزه آزمایشگاهی ،فرآورده های
تشخیصی و مصرفی بوده است گفت :
در این چند سال بازار کشور ایران در
تولید ،واردات ،توزیع و خدمات پس
از فروش دستخوش تغییرات بیشماری
بوده است .کنگره ارتقای کیفیت یکی
از قدیمی ترین کنگره های علمی و
بازار تجهیزات آزمایشگاهی در ایران
است و ما هم هرسال شرکت کرده ایم
و نزدیک  700تا  800بازدیدکننده داشته
ایم .متاسفانه بازار ما با نوسانات ارز و
عدم افزایش تعرفه متناسب با افرایش
قیمت ها روبرو بوده و روی واردات

شرکت فن آوری آزمایشگاهی،
نماینده زیمنس آزمایشگاهی

فناوری
شرکت
آزمایشگاهی
آزمایشگاهی با سی سال سابقه فروش
محصوالت کمپانی زیمنس گفت :کنگره
ارتقای کیفیت امسال به نظربنده رونق
سال های گذشته را نداشته است و دلیل
آن تأخیرپرداخت های بیمه ای و مراکز
آزمایشگاهی و بیمارستان ها است .قبل
ترهم پرداخت های دیرهنگام آن ها به
شرکت ها دیده شده است.
وی افزود :ضمناً نبود قیمت مشخص
و ثابت در شرکت های بزرگ به دلیل
نوسانات ارز هم دلیل دیگر این بی رونقی
است چراکه نوسانات قیمت ارز در چند
وقت گذشته ،قیمت گذاری اجناس
پزشکی را دچار مختل کرده و باعث
تردید در خرید مشتریان شده است.
آقایی گفت :دولت ،تدابیر مناسبی
برای قیمت های ارزی درنظرگرفته
است و ما امیدواریم شاهد رونق جدید
کسب و کار شرکت ها و به روز شدن
دستگاه های آزمایشگاهی باشیم .

میالد آقایی مدیرفروش واحد
فرم اشتراک ماهنامه

1397

نام و نام خانوادگی ....................................................... :رشته/تخصص .................................................................... :كد ملي.............................................................. :
نام محل كار ................................................................................................................... :مسئولیت................................................................................................................ :
نشانی..........................................................................................................................................................................................................................................................................:
كدپستی ..............................................................................................:تلفن ............................................................. :فاكس........................................................... :
موبایل ...................................................................................................................:ایمیل....................................................................................................................................:
تکمیل تمام موارد فوق الزامی است 
اشتراک یکساله (با پست عادی)

 1.32.000ریال

اشتراک  6ماهه (با پست عادی)

660،000ریال

اشتراک یکساله (با پست سفارشی)

 1،450،000ریال

اشتراک  6ماهه (با پست سفارشی)

 720،000ریال

مبلغ اشتراک یکساله خارج از كشور با پست سفارشی  360دالر است.

لطف ًا برای شروع یا تمدید اشتراک ،رسید فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده فوق به شماره زیر فاكس نمایید.
کارت بانک پاسارگاد به شماره کارت  5022-2910-4072-9152و شماره حساب  206-8000-12084234-1به نام آقای محمود اصالنی

ایمیلmatashkhis@gmail.com :
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تلفن88987501 -09127333407 -88952803 :
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نمابر89776769 :

