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انجمن آسیب شناسی ایران، بیستمین 
همایش ساالنه و سومین همایش 

بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه و 
هفتمین همایش شاخه ایرانی آکادمی بین المللی 

پاتولوژی را در تاریخ ۱۴ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷ 
برگزار کرد. 

سالن همایش های رازی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران، میزبان اولین شب افتتاحیه 

با شکوه این رویداد علمی با حضور سروران 
دکترشهریار دبیری)رئیس بیستمین همایش 

ساالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه(،
 دکتر ناصر کمالیان)رئیس انجمن 

آسیب شناسی ایران(، دکتر جلیل حسینی)ریاست 
کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی(، 

دکتر محمد امینی فرد) رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس(، دکتر مهران قهرمانی 

 )دبیر اجرایی کنگره امسال(، دکتر اسدی
) عضو کمیسیون صنایع مجلس(، دکتر الهام 

عسگری، آقای دکتر بهادری، آقای دکتر شفقی 
بود و از پیشکسوتان بزرگوار و منتخبان دوره 

جدید انجمن آسیب  شناسی ایران و برگزیدگان 
مقاالت علمی نیز  تجلیل به عمل آمد. 

بالینی  شناسی  آسیب  است  گفتنی 
شناسی،  میکروب  شامل  تشریحی  و 
ایمونولوژی، بیوشیمی، هموویژالنس و 
کبد،  و  گوارش  پاتولوژی  خون،  بانک 
محورهای  از  زنان  و  پستان  پاتولوژی 

اصلی این همایش بود.
از میان 142 مقاله ارسالی به دبیرخانه 
بخش  در  مقاله   74 پاتولوژی،  انجمن 
در  مقاله   27 و  پژوهشی  و  تخصصی 

بخش دانشجویی پذیرفته شد.
دبیراجرایی  قهرمانی،  دکترمهران 
بیستمین کنگره پاتولوژی، فارغ التحصیل 
و  بالینی  پاتولوژی  تخصصی  رشته 
در  مدیریتی  سابقه  دارای  تشریحي، 
فعالیت  و  قم  شهیدبهشتی  بیمارستان 
دانشگاه  در  پژوهشی  و  آموزشی 
وی  است.  مازندران  پزشکی  علوم 
خصوصی  بخش  1390در  سال  از 
کار  به  مشغول  تهران،  آزمایشگاه  های 

تالش  های  و  کمک  موجب  به  شد. 
مشکالت  کردن  برطرف  برای  بیشمار 
رشته آسیب شناسی در انجمن علمی این 
گوناگون  کمیته های  در  شرکت  رشته، 
اداره  قبیل:  از  سیاستگزاری  و  علمی 
کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، 
و  مالیات  و  تعرفه  اطالعات،  فناوری 
عضو  سمت  به  پزشکی،  نظام  سازمان 
اصلی هیأت مدیره در انتخابات انجمن 
علمی آسیب شناسی ایران در کنار آقایان 
دکتر دارآفرین، دکتر کرمی، دکتر امیني 
دکتر  خانم ها  و  زاده  سمیع  دکتر  فرد، 
گرامي زاده و دکتر بیداری برگزیده شد.
قهرمانی در گفتگو با خبرنگار ماهنامه 
رشته  معرفی  با  آزمایشگاهی  تشخیص 
و  مغز  پاتولوژی  های  پانل  پاتولوژی، 
پاتولوژی  گوارش،  پاتولوژی  اعصاب، 
پستان، سیتولوژی و کنترل کیفی را جزو 
برنامه هاي مهم و قوی بیستمین همایش 

بیستمین همایش ساالنه و 
سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه برگزارشد

       همایــش
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المللی  بین  همایش  سومین  و  ساالنه 
آسیب شناسی و طب آزمایشگاهی عنوان 
از مسائل پراهمیت  افزود: »یکی  کرد و 
ازکشور  اساتیدی  سخنرانی  کنگره،  این 
فرانسه درباره طبقه بندی  نوین تومورهای 
مغزی بود. همچنین درمورد طب عفونی 
و میکروب شناسی بالینی از کشورهای 
انگلستان سخنراناني داشته ایم  بلژیک و 
و در خصوص پاتولوژي پستان، جناب 
ایراني  اساتید  از  فر  معین  دکتر  آقاي 
هاي  سخنراني  اتریش،  هاي  دانشگاه 

بسیار خوبي داشته اند.«
1700نفر  از  بیش  وی  گفته ی  به 
با  و  کرده اند  شرکت  همایش  این  در 
کیفیت  گرفته،  صورت  نظرسنجی های 
امور اجرایی و مسائل علمی مورد رضایت 
اسالید  و  سخنراني ها  و  بوده  همکاران 
سمینارها با استقبال خوبی مواجه شده بود. 
أجاره  تعرفه  بودن  ثابت  علیرغم   
کنگره،  حاشیه  نمایشگاه  هاي  غرفه 
در  آزمایشگاهی  شرکت های  حضور 
بخش نمایشگاه این کنگره کمرنگ تر از 

سال پیش بود. 
اصلي  »علل  کرد:  تصریح  قهرمانی 
های  شرکت  از  بسیاري  حضور  عدم 
مالی  مشکالت  وجود  آزمایشگاهی، 

تجهیزات  نداشتن  و  ها  شرکت  این 
نمایشگاه  در  ارائه  قابل  آزمایشگاهي 
اکنون  که  اي  عدیده  مشکالت  بود. 
شده،  آزمایشگاهیان  گریبانگیر 
سرسام آور  افزایش  و  درآمد  کاهش 
تأخیر  طوري که  به  است  هزینه ها 
از  ها  آزمایشگاه  مطالبات  پرداخت 
درآمد  کاهش  و  بیمه گر  سازمان های 
افت  دلیل  به  ازمایشگاه ها  نقدی 
مراجعان به مراکز خصوصي از یکسو 
و  کیت  خرید  هزینه هاي  باالرفتن  و 
تعمیر  و  خرید  مصرفی،  ملزومات 

دیگر،  سوي  از  آزمایشگاهی  تجهیزات 
خطر تعطیلی آزمایشگاه های کوچک و 
در مرحله بعد آزمایشگاه هاي بزرگ تر 

را تهدید می کند. 
کنگره  بیستمین  دبیراجرایی 
حوزه  دیگر  مشکالت  آسیب شناسی، 
آیین نامه  پیش نویس  ابالغ  را  پاتولوژی 
و  آزمایشگاهی  مدیریت  و  تأسیس 
گیري  نمونه  مراکز  تأسیس  آن  تبع  به 
آزمایشگاهی  شبکه های  ایجاد  و  متعدد 
خصوصي بدون بسترسازي الزم عنوان 
کرد و گفت: »علم روز دنیا بر این باور 
و  تأسیس  تواند  مي  فردي  که  است 
عهده  بر  را  آزمایشگاه  فني  مسؤولیت 

بگیرد که دوره هاي بالیني گذرانده باشد 
و بیمار و بیماري ها را بشناسد."

پاتولوژیست،  »همکاران   : افزود  وي 
دوران  طي  با  که  هستند  پزشکاني 
پزشکي عمومي، این مسیر را به خوبي 
تخصص،  دوران  در  سپس  و  پیموده 
بخش  دو  هر  در  را  آزمایشگاه  طب 
بالیني و تشریحي آموخته اند. همکاران 
پاتولوژیست از زبده ترین و باهوش ترین 
نمرات  با  که  بوده  پزشکی  گروه های 
رشته  تخصصي  دوره  وارد  باال  بسیار 
بدون  بایست  مي  و  اند  شده  پاتولوژی 
هیچگونه دغدغه اي در مناصب دولتي 
علم خود  از  دانشگاهي  و  و خصوصي 
به نفع جامعه و مردم عزیز استفاده کنند.«
در  که  »مشکالتي  گفت:  قهرمانی 
پاتولوژیست  همکاران  اخیر  هاي  سال 
است  کرده  درگیر  را  جوانان  خصوصًا 
مصوب  قانون   4 ماده   2 تبصره  نظیر 
سال ٦7 و پیش نویس آئین نامه تأسیس 
امید  نا  ضمن  آزمایشگاه  مدیریت  و 
شدن  محروم  خطر  عزیزان،  این  کردن 
جامعه از خدمات و استعدادهاي تعداد 
بی شماری از پزشکان مستعد و عالقمند 
به علم پاتولوژي را ایجاد کرده است.« 

دست  تمام  از  اینجا  »در  افزود:  وی 
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اندرکاران و مسؤوالن محترم خواهشمندم 
به مسائل فوق، اهمیت ویژه داده و با رفع 
اشکاالت پیش آمده، همکاران جوان این 

رشته را یاري و دلگرم کنند.«
از  بعد  امسال  پاتولوژی  نمایشگاه 
سال ها برگزاری موفق، زیر سایه گرانی 
تجهیزات آزمایشگاهی و تمایل نداشتن 
روندکاهشی  با  خرید،  به  پزشکان 
پیش  سال  به  نسبت  شرکت کنندگان 
بود.   شده  مواجه  جانبی  نمایشگاه  در 
نمایشگاه جانبی  شرکت های حاضر در 
امسال : "پویان طب خادم. عالمه رایانه 
آراژن.  بافت  صنعت. سینادژ. تشخیص 
بهبود صنعت درمان. الکترونیک پزشکی 
دانا  طب.  پیشرفته.اریافارمد.نیماپویش 
پارت  فارس.  .بایرلکس  پارت  درمان 
آزمای  ژن.لیان  تک  پارس  طب.  ایمن 
آراد  سبز.  آزمون.دید  فن  پارس  بهار. 
تجهیز آزما. فراز طب تجهیز. گارنی ریز 
پرداز. رادیاب طب. پارسیان طب زمان. 
کار.  دانش  آب.  آراد.پاوند  آزماشناسان 
تشخیص. زیست  آریا  تشخیص.  پادینا 
باران. شرکت اکبریه. وستا تجهیزپارت.
آزما  فرآور  آزمایشگاهی.  آوری  فن 
بنیان.  شرکت  ایرانیان.  آزما  ایرانیان. 

فرتاش داد. یونان طب. زیست گستران 
تشخیص.  نوین  رایانه.  نگرش  کوشا. 
تابان.  طب  پیشگام  آزما.  هوشمند  آریا 
سپهر آنالیز. پیشتاز طب زمان. هوشمند 
ایرانیان.  زنان  گستر  طب  تهران.  فناور 
پادتن دانش. دلتادرمان پارت و ماهنامه 

تشخیص آزمایشگاهی"  بودند. 
با برخی از غرفه داران این نمایشگاه گپ 

و گفتی  داشتیم که در ادامه می خوانیم.

شرکت پیشتاز طب
شرکت دانش بنیان پیشتاز طب، تولید 
70عنوان  از  بیش  برتر  صادرکننده  و 
کیت های  اصلی  دسته ی   4 االیزا،  کیت 
آزمایشگاهی،  پرمصرف  بیوشیمی 
کیت  صورت  به    Dویتامین همچنین 
نوار  کیت  محصول  تنها  امسال  االیزا، 
ادرار آزمایشگاهی را به سبد کالیی خود 

تشخیص  کیت   فروش  و  بود  افزوده  
حمایت  مستلزم  )A1C(آنها  دیابت 

دولتی است.
این  فروش  مدیر  ارمکان،  حسین 
محصوالت   « کرد:  خاطرنشان  شرکت 
بسیار  باقیمت  که  دارد  زیادی  رقیبان  ما 
البته  پایین و بی کیفیت عرضه می شود. 
کیت های ما هم از نوع خارجی موجود در 
بازار ازران تراست، با توجه به این موضوع 
درخواست حمایت بیشتری از تولید ملی 
و عملیاتی شدن صحبت های قانون گذاران 

این حوزه را در این باب دارم.« 

شرکت تشخیص بافت آراژن
برنامه  آراژن  بافت  تشخیص  شرکت 
اصلی فعالیت خود را بر توسعه سیستم 
 zytovisin از کمپانی vision array
کار  هیبریداسیون  سیستم  با  که  آلمان 
گفته ی  به  است.  کرده  متمرکز  می کند 
مذکور  سیستم  شرکت،  این  مدیرعامل 
دارای استانداردCE/IVDبوده و یکی از 
 genotyping برای  ها  روش  بهترین 
وبه  است  باال  وحساسیت  خاصیت  با 
تازگی با تخصیص ارز دولتی قابل ارائه 

با قیمت مناسب و رقابت است.
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گفت:  ادامه  در  بیژنگی  خسرو 
بافت  تشخیص  شرکت  دیگر  »فعالیت 
آراژن، توسعه سیستمFISH وپروب های 
پرنتال هماتولوژی وپروب های ارزیابی 
توسعه  همچنین  است.  ترانسلوکاسیون 
و اکونومی کردن آنتی بادی هایIHC و 
خود  کاری  برنامه  در  را  فلوسیتومتری 

قرار داه ایم.« 
به  ارز  انتقال  به  مربوط  مسائل  وی 
بانک های طرف حساب و بروز رسانی 
را  کاال  ترخیص  ورود  سامانه  مداوم 
وقت گیر  مشکالت  مهمترین  جزو 

شرکتشان عنوان کرد. 

شرکت فن آوری آزمایشگاهی، 
پنل تست  های انعقادی زیمنس

نیز  آزمایشگاهی  فنّاوری  شرکت 
باسابقه ی 28ساله در امر واردات کمپانی 
امسال سال چهارمی است که  زیمنس، 
فعالیت  آزمایشگاهی  درزمینه تجهیزات 

خود را شروع کرده است.
مهندس میالد آقایی، محصوالت پنل 
انعقادی زیمنس را معرفی کردو گفت: به 
تازگی پنل کاملی از تست های انعقادی، 
دستگاه های اتوماتیک آزمایشگاهی و در 
زیمنس  مولکوالر  محصوالت  آن  کنار 
استخراج  کیت های  و  ها  دستگاه  شامل 
فناوری  شرکت  در   ،pcr RealTime
آزمایشگاهی آماده و عرضه شده است. 

وی با بیان اینکه تمامی موارد در اداره 

کل  تجهیزات پزشکی ثبت شده اند ادامه 
داد: »به علت کمبود فضا در این نمایشگاه، 
محصوالت جدیدمان را نشان ندادیم و با 
دستگاه کمی لومینسانس آلمانی در چند 

نمایشگاه اخیر حاضر شده ایم.«
ارز،  نرخ  نوسانات  به  اشاره  با  آقایی 
بازار  برای  بزرگی  شوک  را  اتفاق  این 
فقط  دولت  »تدبیر  گفت:  کردو  تلقی 
ارز  مصرفی  ملزومات  به  که  بود  این 
دولتی تعلق گیرد. اما همچنان تجهیزات 
پزشکی ارز آزاد داشتند و به تبع آن از 
بهمن پارسال قیمت فروش دستگاه ها 

دو برابر شد.« 

شرکت نیما پویش طب، 
بایدحضور داشت

دکترفرامرز ناییج هدف از ارائه غرفه 

الزام  را  ساالنه  همایش  بیستمین  در 
آزمایشگاهی  جامعه  دلگرمی  و  حضور 
عنوان کرد و در گفتگو با ماهنامه، شرکت 
نیماپویش طب را از جمله شرکت های 
ازر  نرخ  نوسانات  تغییرات  در  موفق 
ای  گسترده  کاالیی  سبد  چون  دانست 
دارند. این شرکت به تازگی روی واردات 

دو محصول جدید تمرکز کرده است. 

شرکت پادتن دانش
محمد فرزی مدیرعامل شرکت پادتن 
دانش در مصاحبه اش با ماهنامه تشخیص 

را  نمایشگاه  در  شرکت  آزمایشگاهی، 
رسیدگی  و  مداری  مشتری  در  بیشتر 
خریدارن  و  بازدیدکنندگان  شکایات  به 
دستگاه  واردکننده  آنها  کرد.  عنوان 
کمی لومینسانس هستند که قابلیت انجام 
تست های بی شماری را دارد. به گفته ی 
وی خوشبختانه نوسانات نرخ ارز تأثیر 
این  محصوالت  واردات  در  چندانی 

شرکت نداشته است. 

شرکت وستا تجهیز پارت
مهندس رضایی مدیر فروش شرکت وستا 
تجهیز پارت در گفتگو با ماهنامه تشخیص 

آزمایشگاهی خاطرنشان کرد: »این شرکت 
با ارائه محصوالت آزمایشگاهی برندهای 
 Awareness آمریکا، genomica اسپانیا 
برای پنجمین سال متوالی، اسپانسر همایش 
پاتولوژیست ها است و ما هدفمان از ارائه ی 
غرفه در نمایشگاه، مالقات چهره به چهره 
با مراکز مرتبط با تجهیزات پزشکی است.«

دستگاه   برای  »امسال  افزود:  وی 
الکترولیت آناالیزر که یک دستگاه کاماًل 
 ISE تکنولوژی  از  و  است  اتوماتیک 
 Na برای اندازه گیری الکترولیت های
K,CL استفاده می کند ورکشاپی برگزار 

کرده ایم.«


