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دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه 
در  آذرماه 1398،  الی 23  بالین، 21  و 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی برگزار شد. 
المللی  بین  کنگره  اصلی  محوریت 
و  چالش ها  امسال،  بالین  و  آزمایشگاه 
آزمایشگاه  ارتباط  تقویت  راهبردهای 
علمی  تخصصی  حیطه  با  بالین  و 
بیماری های مغز و اعصاب، گوارش و 

بود.  سرطان  و  کبد 
تشخیص  ماهنامه  گزارش  به 
حضور  با  کنگره   این  آزمایشگاهی، 

دکتر  کنگره،  رئیس  زالی  علیرضا  دکتر 
سازمان  رئیس  ظفرقندی  محمدرضا 
رئیس  وجگانی  محمد  پزشکی،  نظام 
جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران، دکتر 
دکتر صادق  علمی،  دبیر  فالح   فاطمه 
 Professor اجرایی،   دبیر  خداویسی 
Jacques F.Meis)ریس انجمن بین المللی 

قارچ شناسی پزشکی(، پروفسور فرشاد 
به عنوان سخنرانان  فرانسه  از  حشمتی 
علوم  متخصصان  از  جمعی  و  کلیدی 
از  تجلیل  همچنین  آزمایشگاهی، 

شد. برگزار  حوزه  این  منتخبان 

گفتنی است پانل های علمی که در کنگره 
چالش های  قبیل  از  شد  برگزار  امسال 
تشخیص  آزمایشگاه  در  مدیریت 
پیشرفت های  تحریم،  شرایط  در  طبی 
اعصاب  بیماری های  حیطه  در  ژنتیک 
عمومی،  و طب  پوست  )نوروژنتیک(، 
تشخیص هلیکوباکتر پیلوری با استفاده 
غیرتهاجمی،  و  تهاجمی  روش های  از 
نقش  و  یون ساز  پرتوهای  سرطانزایی 
تشخیصی و درمانی پرتوهای یون ساز، 
و  تشخیصی  فیزیولوژی  کاربردهای 
سالمت،  سیستم  در  فارماکولوژی 

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین  برگزارشد؛

تقویت ارتباط میان آزمایشگاه و بالین در جهت مدیریت بهتر سالمت

هما یــشرویدادها و گزارش ها
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خصوص  در  موجود  چالش های 
تشخیص و درمان عفونت های ویروسی 
شناسی  انگل  سرطان،  ایجاد  در  دخیل 
کلینیک های  در  تشخیص  و  بالینی 
عمومی،  طب  و  پوست  عفونی، 
میکروبیوتای  در  موجود  چالش های 
دستگاه گوارش، چالش های تشخیصی 
به سرطان  مبتالیان  در  قارچی  عفونت 

علوم  متخصصان  توسط  که  بود 
پزشکی،  ژنتیک  آزمایشگاهی، 
باکتری شناسی،  انگل شناسی، 
میکروب شناسی، بیوشیمی بالینی،  
ایمونولوژی پزشکی، هماتولوژی، 
و  فیزیولوژی  پزشکی،  فیزیک 
شناسی،  ویروس  فارماکولوژی، 
اداره  شناسی  قارچ  شناسی،  انگل 

شد.  
کنگره  دوازدهمین  اجرایی  دبیر 

بین المللی آزمایشگاه و بالین در گفتگو 
با ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی گفت: 
در  بالین  و  آزمایشگاه  میان  ارتباط 
بهتر سالمت هموطنان  جهت مدیریت 
در  چالش هایی  اما  است  مهم  بسیار 
کار  به  نیاز  که  دارد  وجود  ارتباط  این 
و بررسی دارد، ازین رو این کنگره به 
خوشبختانه  که  بود  راهکارهایی  دنبال 
دیده  تدارک  برایش  متنوعی  پانل های 

شده است. 
به  کنگره  این  کرد:  تصریح  خداویسی 
کشور  آزمایشگاهی  انجمن   16 وسیله 
آزمایشگاهی  که زیر چتر جامعه علوم 
است برگزار می شود و بدین وسیله از 

بررسی  در جهت  انجمن ها  این  وجود 
مشکالت  تخصصی تر  و  درست تر 
بهره  بالین  و  آزمایشگاه  میان  ارتباط 

 . جستیم
را  ارتباط  این  تسهیل  همچنین  وی 
سیاستگزاری های  و  همکاری  گرو  در 
با  مردمی  نهادهای  و  بهداشت  وزارت 
جامعه علوم آزمایشگاهی عنوان کرد و 

افزود: برای حل این مشکالت هیچکدام 
از این بازوها به تنهایی نمی توانند هدف 
واحدی را به شکل مناسب پیش ببرند. 
و  محکم  قدم های  امیدارویم  بنابراین 
ثابتی به وسیله جمع بزرگی از همراهی 
جامعه علوم آزمایشگاهی و منابع دولتی 

و وزارتی برداریم. 
علمی  هیئت  عضو  و  دبیراجرایی 
اشاره  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
به سه بیماری عفونت شدید قارچی از 
موکورمایکوزیس  آسپرژیلوزیس،  قبیل 
به  تشخیص  گفت:  کاندیدیازیس  و 
می برد.  پیش  را  درمان  سریع،  و  موقع 
تکنیک های تشخیصی باید با حساسیت 

بالینی  همکاران  به  باال  اختصاصیت  و 
درمانی  مدیریت  که  می کند  کمک 
شرایط  در  حتی  باشند.  داشته  مناسبی 
تحریم باید از داروهایی استفاده کرد که 

باشد.  تأثیرگذار 
رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران 
راجع به تعداد مقاالت پذیرفته شده به 
خبرنگار ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 

گفت: 
دریافت  مقاله   1200 ما 
 1000 تعداد  این  از  کردیم. 
 27 که  شد  منتخب  مقاله 
از  سخنرانی  بصورت  مقاله 
در  پوستر   950 و  منتخبان 
شد  ارائه  الکترونیکی  قالب 
علمی  پانل  همچنین16  و 

شتیم.  ا د

*********
پیشین،  های  سال  همانند  امسال 
محصوالت  از  جانبی  نمایشگاه 
کنگره  برپایی  با  همزمان  آزمایشگاهی 
شرکت  است  ذکر  شایان  برگزارشد. 
های آرمین طب نوین، آزما سلول آریا، 
توسعه  و  پژوهش  ایرانیان،  طب  بهپاد 
امیر پیوند ، پالسما طب آزما، تشخیص 
روژه  آیندگان،  درمانگار  آراژن،  بافت 
فن  زیست  باران،  زیست  تکنولوژی، 
پیشرو  فن  کلون،  سینا  پیشگام،  آوری 
طب، گارنی ریز پرداز، مهندسی راهکار 
طب آزما، هستاران طب از جمله غرفه 
بودند.  امسال  کنگره  دوازدهمین  داران 


