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مهندس نیلوفرحسن

 بیست و یکمین کنگره ساالنه و
چهارمین کنگره بین المللی پاتولوژی ایران برگزارشد

بیست و یکمین همایش ساالنه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه 
و هشتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی به همت انجمن علمی 

 آسیب شناسی ایران و گروه های پاتولوژی دانشگاه های علوم پزشکی با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی و فرآورده های تشخیص 

طبی  و با حضور دکتر محمدرضا امینی فر، رییس انجمن آسیب ایران، دکترمحمدرضا ظفرقندی، 
 رییس سازمان نظام پزشکی، دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، 

دکتر علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همکاران و رزیدنت های ارجمند 
و منتخبین هفتمین جشنواره  استادان پرویزدبیری و استاد مسلم بهادری در تاریخ ۳ تا ۵ مهر 

۱۳۹۸در سالن همایش های رازی برگزار شد.

همایش
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 گفتنی است محورهای این همایش در زمینه های آسیب 
شناسی بالینی و تشریحی شامل چالش های بالین تا آزمایشگاه، 
مدیریت آزمایشگاه های بالینی، تازه های تشخیصی و مباحث 
بحث برانگیز در زمینه های آسیب شناسی بالینی و تشریحی 
سیتوپاتولوژی،  زنان،  پاتولوژی  پستان،  پاتولوژی  شامل 
کبد،  و  گوارش  پاتولوژی  نرم،  بافت  و  پوست  پاتولوژی 
پاتولوژی دهان، سر و گردن، هماتولوژی، میکروب شناسی، 
بیوشیمی و کنترل کیفی، هموویژالنس و بانک خون، پزشکی 
قانونی و اخالق پزشکی بود.                                                                                                                                      
کامبیز  دکتر  و  کنگره  رییس  زواره ای،  جمالی  دکترمنور 
دبیران  ترتیب  به  قهرمانی  مهران  دکتر  و  حصاری  کامیاب 

علمی و اجرایی رویداد امسال بودند. 
داوری و بازبینی مقاالت بیست و یکمین کنگره ساالنه و 
چهارمین کنگره بین المللی پاتولوژی ایران به پذیرفته شدن 
به ذکر  آمد. الزم  نائل  ارسالی  مقاله  میان 100  از  مقاله   70
پاتولوژی  مباحث  از  برخی  در  و  میکروب  در بخش  است 

زنان، برنامه به زبان انگلیسی بود. 
ایران،  اصفهان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  است  گفتنی 
بقیه اهلل، تهران و کرمان، مقاالتی در حیطه پاتولوژی دارای 
پرویز  استادان  جشنواره  در  سنجی  علم  امتیاز  بیشترین 
دارآفرین  دکترحسین  کتاب  بودند.  بهادری  مسلم  و  دبیری 
خدمات  از  برداری  بهره  به  مدیریت  برنامه  راهنمای  نام  با 
آزمایشگاهی برگزیده شد. از جمله پایان نامه های منتخب 
نیز می توان به بررسی ویژگی های فنوتیپی و ژنوتیپی، موارد 
بیان  میزان  بررسی  و  کارباپنمار  تولیدکننده  انتروباکتریاسه 

HES1 در انواع مختلف پولیپ های کولون اشاره کرد. 

در میان ایده ها، تنها یک موضوع درباره اندازه گیری تعادل 
اکسیدان ها و آنتی اکسیدان ها در مایعات برنده جشنواره بود. 

ضرورت استانداردها برای پاتولوژی
در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین همایش ساالنه انجمن 
علمی آسیب شناسی ایران، دکتر ظفرقندی رییس کل سازمان 
نظام پزشکی با عنوان این مطلب که رشته آسیب شناسی و 
پاتولوژی قاعده علم پزشکی است، گفت: این رشته و حرفه 

در همه مراحل پزشکی، حرف آخر را می زند.
دکتر ظفرقندی افزود: از غربالگری تا تشخیص و درمان، جامعه 

پزشکی مدیون خدمات رشته آسیب شناسی و پاتولوژی است.
در  آزمایش ها  نقش  بر  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
به جایگاه  توجه  با  تاکید کرد و گفت:  بیماری ها  تشخیص 
این  که  است  الزم  پاتولوژی،  و  شناسی  آسیب  رشته  رفیع 

رشته از استانداردهای باالیی برخوردار باشد.

بدون آزمایشگاه و پاتولوژی! هرگز
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نوبخت  دکترعلی 
مجلس، در این مراسم با اشاره به جایگاه رشته آسیب شناسی 
هیچ  پاتولوژی  و  آزمایشگاه  نظام سالمت، گفت: بدون  در 

کاری نمی توانیم انجام دهیم.
وی در بیست و یکمین کنگره پاتولوژی افزود: این رشته 
توسعه  آن  واسطه  به  پزشکی  علم  که  دارد  اهمیت  قدر  آن 
یافته است. همچنین برای هر رشته پزشکی نیازمند الگوهایی 
هستیم و رشته آسیب شناسی و پاتولوژی، تعداد زیادی از 

این الگوها را دارد.
دکترنوبخت درباره موضوع مالیات پزشکان تصریح کرد: 
عادالنه  مالیات  پرداخت  به  موظف  صنوف،  و  اقشار  همه 
هستند و جامعه پزشکی هم از این قاعده مستثنی نیست. اما 
به یکباره، سال گذشته شاهد بودیم که فقط جامعه پزشکی 
را رصد کردند و این موضوع مورد اعتراض پزشکان است.
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بروز رسانی مطالب علمی و تجربه کاری
تشخیص  ماهنامه  با  گفتگو  در  قهرمانی  دکترمهران 
یکمین  و  بیست  مباحث  ترین  کلیدی  درباره  آزمایشگاهی، 
آسیب  المللی  بین  همایش  چهارمین  و  ساالنه  همایش 
المللی  بین  همایش  هشتمین  و  آزمایشگاه  طب  و  شناسی 
در  کرد:  بیان  پاتولوژی  المللی  بین  آکادمی  ایرانی  شاخه 
و  ترین  متنوع  به  خارجی  و  داخلی  استادان  همایش،  این 
یا  تشریحی  و  بالینی  شناسی  آسیب  مباحث  روزترین  به 
پاتولوژی  سرجیکال  و  پاتولوژی  کلینیکال  اصطالح  به 
پرداختند. با این حال هرساله در خصوص بعضی از محورها، 
با  برنامه های اختصاصی تر و کامل تری داریم که این مساله 
توجه به پیشرفت علم پاتولوژی در دنیا، یا به عبارت بهتر با 
ایجاد طبقه بندی های جدیدی که در بیماری ها و تومورهای 
گوناگون انجام می گیرد، ما مباحثی را به صورت تخصصی تر 
بررسی می کنیم. در کنگره امسال هم همین قضایا پیش آمد. 
کنگره  این  ساالنه  برگزاری  به  اشاره  با  دکترقهرمانی 
خاطرنشان کرد: دستاورد همیشگی کنگره پاتولوژی، به روز 
در  ما  همکاران  برای  کاری  تجربه  و  علمی  مطالب  رسانی 
به  به لطف خدا  بخش های سرجیکال و کلینیکال است که 

این اهداف هم رسیده ایم. 
یا  حرفه ای  اخالق  قبیل  از  مبحث  چندین  افزود:  وی 
پزشکی قانونی، مسائل صنفی مربوط به انجمن ها مانند تعرفه 
مالیات، تداخل بین رشته ای و مشکالت حاصل از ابالغ آیین 
نامه جدید، جزو برنامه های جدید کنگره بود که در جلسات 

بسیار خوبی، کارشناسی و تبادل نظر شد. 

آینده علم پاتولوژی
ساالنه  همایش  یکمین  و  بیست  اجرایی  دبیر  ادامه  در 
ایران،  پاتولوژی  دانش  ی  آینده  ی   درباره  شناسی  آسیب 
این  پاتولوژی،  تاریخچه  به  عمیق  نگاه  و  بررسی  به  گفت: 
بنا  این کشور در سالهای گذشته  رشته توسط بزرگان طب 
اکنون  با جهان پیشرفت کرده است.  نهاده شد،  و همزمان 
بر اساس الگوی جهانی و بین المللی، رشته آسیب شناسی 
و طب آزمایشگاه، تنها رشته ای است  که تمامی معیارهای 
الزم  را برای آزمایش، تشخیص و تفسیر بیماری ها دارد. 
دکترقهرمانی افزود: الزم به یادآوری است که بزرگان حاضر 
در وزارت بهداشت، در سال هایی از این دوران برای رفع 
نیازهای سطح کشور، برنامه ریزی هایی انجام دادند. همچنین 
دانشجویان فارغ التحصیل رشته های علوم آزمایشگاهی در 
انجمن  در  ما  همکاران  اکنون  هم  که  داشتیم  دکترا  مقطع 
دکترای علوم آزمایشگاهی یا متخصصان علوم آزمایشگاهی 
بالینی ایران هستند. به همت کار وتالش آنان، رشته آسیب 
شناسی بالینی و تشریحی پیشرفت کرد و بیش از 95 درصد 
تکنولوژی  و  دانش  این  از  کشور  سطح  های  آزمایشگاه 

برخوردارند.

پاتولوژی مولکول و سایتوژنتیک
وی با اشاره به همکاری همه جانبه گروه های آزمایشگاهی 
طبق  بر  پاتولوژی  که  اکنون  گفت:  کاری  و  علمی  نظر  از 
پزشکی  مقطع  از  جهانی،  استاندارد  و  بین المللی  الگوی 
که  پیشرفت هایی  و  دارد  عنوان تخصص وجود  به  عمومی 
در زمینه مولکولی و ژنتیک داریم، باعث شده است تا بخش 
پاتولوژی  به  ایران  پاتولوژی  آینده  به  راجع  ما  نگاه  عمده 
مولکول و سایتوژنتیک معطوف شود. در این راستا، استادان 
به  اقدام  تهران،  و  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  بسیاری 

تاسیس فلوشیپ این رشته کرده اند. 
برای  آینده  پاتولوژی در  که  مطلب  این  بیان  با  قهرمانی 
افزود:  داشت  خواهد  بیشتری  حرف های  بیماران  و  دنیا 
دانشجویان دستیاری رشته پاتولوژی با تکیه بر علمی که در 
دوارن پزشکی عمومی در رابطه با علوم پایه و سپس علوم 
آنها می توانند  ازمایشگاه می شوند.  بالینی دارند، وارد حوزه 
در دو بخش بالینی و تشریحی مطالب روز دنیا را فرا گیرند. 


