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نقش آزمایشگاه ها در تشخیص، پیگیری روند 
درمان و در بسیاری از موارد پیشگیری از بروز 

 بیماری ها بر کسی پوشیده نیست. 
لیکن در برهه ای از زمان قرار داریم که برای 

صیانت از حقوق بیماران باید تعامل بیشتری میان 
متخصصان بالینی و متخصصان آزمایشگاهی 

صورت پذیرد تا با کمترین هزینه و در کمترین 
زمان ممکن به نتیجه مطلوبی دست یابیم.

یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه 
و بالین در تاریخ 2۶ تا 28 دیماه امسال با 
حمایت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
تهران و جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران، 

در محل تاالر ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی 
تهران برگزار شد. 

فعالیت های  ارائه  منظور  به  همایش  این 
تحقیقاتی و آخرین دستاوردهای پژوهشی، 
تبادل نظر علمی شناساندن اهمیت پیوند میان 
آزمایشگاه و بالین و تقویت پل های ارتباطی، 
ارائه راه حل ها  طرح مشکالت و همچنین 

برای تعامل مؤثر،کارا و پایدارآزمایشگاهیان 
و همکاران بالینی با محورهای رویکردهای 
جدید در تحقیقات و تشخیص آزمایشگاهی 
های  پزشکی،رویکرد  شناسی  باکتری 
کیفی  کنترل  بالینی،  بیوشیمی  در  جدید 
در  جدید  رویکردهای  کمیاب،  عناصر  و 
کاربردهای  سرطان،  درمان  و  تشخیص 
در  نانوتکنولوژی  و  بیوتکنولوژی  جدید 
علوم پزشکی، ژنتیک پزشکی، تحقیقات و 
بانک  تشخیص آزمایشگاهی هماتولوژی و 
آزمایشگاهی  تشخیص  و  تحقیقات  خون، 
ایمنی شناسی پزشکی، تحقیقات و تشخیص 
آزمایشگاهی قارچ شناسی پزشکی، تحقیقات 
شناسی  انگل  آزمایشگاهی  تشخیص  و 
پزشکی، تحقیقات داروشناسی و سم شناسی 
پزشکی، رویکردهای جدید در تحقیقات و 
تشخیص آزمایشگاهی انگل شناسی پزشکی، 
تحقیقات داروشناسی و سم شناسی پزشکی، 
رویکردهای جدید در تحقیقات فیزیولوژی 
تشخیصی  جدید  رویکردهای  پزشکی، 

و  تحقیقات  پزشکی،  فیزیک  تحقیقات  در 
شناسی  ویروس  آزمایشگاهی  تشخیص 
پزشکی، تحقیقات بیوانفورماتیک تشخیصی 

و بالینی برگزارشد. 
آزمایشگاه  المللی  بین  کنگره  یازدهمین 
نوبخت  محمدباقر  دکتر  با حضور  بالین  و 
رییس  معاون  ابتکار،  معصومه  دکتر  و 
حسینی،  جلیل  سید  دکتر  جمهور، 
دبیر  دکترسیدمحمداکرمی،  رییس کنگره، 
دکتر حسین مزدارانی،  بالینی،  علمی 
محمد  دکتر  دبیر علمی آزمایشگاهی، 
وجگانی نماینده گروه علوم آزمایشگاهی در 
سازمان نظام پزشکی، دکتر مهدی نوروزی، 
دبیر اجرایی کنگره، اساتید معزز و همکاران 

محترم علوم آزمایشگاهی برگزارشد.   
   

بهبود ارتباطات پزشکان و 
آزمایشگاهیان

دکتر نوروزی دبیر اجرایی یازدهمین دوره 
کنگره آزمایشگاه و بالین، درباره چشم انداز 
خبرنگار  به  کنگره هایی  چنین  برگزاری 
آزمایشگاهی گفت:  تشخیص  ماهنامه 
برهمگان روشن است که مباحث تخصصی 
پایه  علوم  و  مفاهیم  دوش  بر  آزمایشگاهی 
بالینی بنا نهاده شده است تا جایی که بدون 
روتین  و  معمولی  کار  مسأله،  این  به  توجه 

آزمایشگاهی به کندی پیش می رود. 
وی با بیان این که هدف یازدهمین کنگره 
بین المللی آزمایشگاه و بالین، رفع ابهامات و 
مشکالت گروه آزمایشگاهی و بالینی است، 
گفت: سال هاست که ارتباط آزمایشگاهیان 
درحالی که  است،  شده  کمرنگ  پزشکان  و 

دبیراجرایی یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین مطرح کرد؛

وحدت میان پزشکان و آزمایشگاهیان 
در جهت ارتقای سالمت جامعه

       همایــش
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دو  این  میان  بسیاری  آمد  و  رفت  بیماران 
گروه در مراکز درمانی دارند. 

مهدی نوروزی با تأکید بر حفظ سالمت 
موضوع  این  اهمیت  کرد:  تصریح  جامعه 
توانمندی  که  است  مطلب  این  کننده  بیان 
به  وابسته  طبی،  تشخیصی  آزمایشگاه های 
کار  وارد  باید  دانشگاه  از  و  است  دانشگاه 
تخصصی و خدماتی شد. این امر با همکاری، 
انسجام و تالش دانش آموختگان رشته های 
علوم آزمایشگاهی، دکترای تخصصی علوم 
پایه و کارشناسان علوم آزمایشگاهی محقق 
می شود تا به سمتی حرکت کنند که سالمتی 
درمان  راه  و  شود  تضمین  جامعه  مردم 
به کمک  را  ناعالج  بیماری های  از  بسیاری 

فناوری های نوین پزشکی پیدا کنند.
وی در پایان سرگردانی بیمار میان طبیب 
درخواست  در  ابهام  علت  به  آزمایشگاه  و 
صحیح آزمایش توسط پزشک و پاسخ بدون 
ابهام و قابل تفسیر برای پزشک و درمان باید 
در این کنگره ها بحث دقیق شود تا بیماری 
به نحو مناسبی تشخیص و درمان شود. به 
بیماری  یا  ژنتیکی  نادر  های  بیماری  ویژه 

های بازپدید و نو پدید.

فرصتی برای رسیدگی به مشکالت 
آزمایشگاهی

کنگره  دبیرعلمی  اکرمی  محمد  سید 
و  همراهی  بر  تأکید  با  بالین،  و  آزمایشگاه 
همدلی همکاران بالین گفت: جامعه علمی 
آزمایشگاهیان با حضور فعال پانزده انجمن 
فراهم  مغتنمی  فرصت  آزمایشگاهی  علمی 

چالش های  و  سؤاالت  به  تا  است  کرده 
عمده هر دو بخش پاسخ داده شود.

 خالقیت و نوآوری، کاهش هزینه ها، به 
آزمایشگاهی، گردشگری  روز رسانی علوم 
بخشی،  اعتبار  ای،  حرفه  اخالق  درمانی، 
جدید  فرصت های  خلق  سازی،  شبکه 
ها... آپ  استارت  ثروت،  و  علم  تولید 
و  همفکری  با  جز  که  است  هایی  عرصه 
تبادل نظر مشکالت پیش روی آزمایشگاه در 
مواجهه با تحریم های ناجوانمردانه و افزایش 

قیمت کیت ها توفیقی نخواهیم داشت.

علل کمرنگ شدن تعامالت 
بین گروهی

ماهنامه  با  گفتگو  در  اکرمی  محمد  سید 
علت  درباره  آزمایشگاهی،  تشخیص 
علوم  جامعه  تعامالت  کمرنگ ترشدن 
آزمایشگاهی با پزشکان در سال های اخیر خاطر 

نشان کرد: با توجه به گسترش روزافزون علوم 
آزمایشگاهی و تشخیص بیومارکرها، ارتباطات 
و تعامالت میان پزشکان و گروه پیراپزشکی 
یا پاراکلینیک می تواند بسیار موثر باشد. اکنون 
باورکنید با فوق تخصصی شدن علوم گوناگون، 
کسی به تنهایی نمی تواند بر همه امور مسلط 
شود و این مهم تعامل بین گروهی را می طلبد که 
باعث بهبود و نظم بیشتر ارجاعات نیز می شود. 
کنگره  یازدهمین  علمی  دبیر 
بین المللی آزمایشگاه و بالین در ادامه گفت: 
متاسفانه  نیافتاده،  اتفاق  این  این که  علت 
اخالق  نکردن  رعایت  تجاری گونه،  نگاه 

حرفه ای و نادیده گرفتن جایگاه افراد در  
به علت  پزشکی  این که گروه  گروه هاست. 
بحث های  در  درصدی  یک  تنها  پیشرفت 
مالی، مفاهیم علمی را به تدریج از یاد ببرد، 
یکی از آسیب های جامعه ما به شمار می رود 

که اکنون گرفتارش هستیم.
که  امیدواریم  گفت:  پایان  در  اکرمی   
را  جامعه  رویکرد  علمی،  و  وسیع  نگاه  با 
و  بهتر  گروهی،  بین  تعامالت  جهت  در 

بیشترکنیم.

پانل های چالشی
علوم  جامعه  رییس  وجگانی، 
آزمایشگاهی از ثبت نام بیش 1100 نفر از 
آزمایشگاهیان خبرداد و گفت: حدود 700 
به  مقاله   80 که  داشتیم  پذیرفته شده  مقاله 

صورت سخنرانی  ارائه شد. 
کنگره  یازدهمین  بارز  ویژگی  وی   
پانل های  وجود  را  بالین  و  آزمایشگاه 
استراتژیک وچالشی با همکاری انجمن های 
ایمونولوژی  جمله  از  آزمایشگاهی  علوم 
درباره  ژنتیک  ایمنی،  نقص  بیماری  درباره 
تشخیص های نوین ژنتیکی، هماتولوژی و 

بیوشیمی بیان کرد.

******
این  برگزاری  با  همزمان  است  گفتنی 
حضور  با  جانبی  نمایشگاهی  رویداد 
رسم  به  آزمایشگاهی   فعال  های  شرکت 
هرسال برگزار شد . شرکت های کن پارس، 
پاوند آب، فرآزما تحقیق، پارسی پل، راهکار 
طب آزما، بهبود صنعت درمان، کاردان آزما، 
طب  بهپاد  اندیش،  کارماآزما  سالک طب، 
تشخیص  آزمایشگاه  پژوه،  شیمی  ایرانیان، 
فرزانه  پارس ژن،  کارمانیا  پزشکی سیمرغ، 
آرمان، درمان نگار آیندگان، روژه تکنولوژی،  
پارسا تشخیص ایرانیان، درمان نگار آیندگان، 
ارکا  برهان،  تشخیص  نوین  ارمان،  فرزانه 
جمله  از  طب  پیشرو  فن  ژن  و  رهام  طب 

غرفه داران نمایشگاه امسال کنگره بودند.


