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بیست و سومین همایش بین المللی آسیب 
شناسی و طب آزمایشگاه و نهمین همایش 
بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی 

پاتولوژی را در تاریخ های 7 الی 8 و 13 تا 15 
بهمن ماه جاری بصورت مجازی توسط انجمن 

پاتولوژی ایران برگزار شد. گفتنی است 
محورهای این همایش، بیووشیمی، پاتولوژی 

استخوان و بافت نرم، پاتولوژی اطفال، 
پاتولوژی پستان، پاتولوژی پوست، پاتولوژی 
مجاری ادراری، پاتولوژی ریه، پاتولوژی زنان، 

پاتولوژی گوارش، پاتولوژی سرولوژی و 
ایمونولوژی، پاتولوژی سیتوپاتولوژی، پاتولوژی 

طب انتقال خون، پاتولوژی مدیریت کیفیت 
در آزمایشگاه پزشکی، پاتولوژی مولوکوالر 

پاتولوژی، میکروب شناسی بود. 
به گزارش خبرنگار ماهنامه تشخیص 
آزمایشگاهی، دکتر بابک ایزدی رئیس 

همایش، دکتر آزاده رخشان دبیر علمی و 
دکتر مهران قهرمانی دبیر اجرایی این 
همایش مجازی بودند و حدود 60 نفر از 

اساتید بنام داخلی و 22 نفر از اساتید خارجی 
در آن سخنرانی داشتند. امسال نهمین 

جشنواره اساتید نیز برگزار شد و در مجموع از 

26 نفر در این جشنواره، قدردانی بعمل آمد.

کیفیت خدمات تشخیصی و سیاست 
انجمن علمی آسیب شناسی ایران

علمی  دبیر  رخشان،  دکترآزاده 
به  توجه  با  امسال   « گفت:  همایش 
خواستیم  کرونا،  شیوع  شدن  طوالنی 
در آموزش همکاران توقفی ایجاد نشود  
این  از  باشد.  پربار  کنگره  کوشیدیم  و 
نظر حدود 60 نفر از اساتید صاحب نام 
داخلی در این همایش شرکت  کردند و 
با رایزنی هایی که داشتیم، توانستیم نظر 
22 نفر از اساتید ممتاز خارج از کشور 
علمی  تبادل  و  سخنرانی  برای  نیز  را 
خوبی  بسیار  فرصت  این  کنیم.  جلب 
همکاران  آموزش  و  بازآموزی  برای 
امر  این  دانیم  می  و  بود  کشور  داخل 
به  که  تشخیصی  خدمات  برکیفیت 
مردم ارائه خواهیم داد، تاثیر مستقیمی 

گذاشته است.
امسال  کنگره  اجرایی  دبیر  ادامه  در 
ساله  هر  برنامه هایی  از  »یکی  افزود: 
آزمایشگاه،  طب  و  پاتولوژی  همایش 

دکتر  محترم  اساتید  برگزاری جشنواره 
است  بهادری  دکتر  و  دبیری  مرحوم 
همکاران  برگزیدگان  از  آن  طی  که 
در  مرتبط  رشته های  و  پاتولوژیست 
عمل  به  تقدیر  مختلف،  حوزه های 
آسیب  علمی  انجمن  سیاست  آید.  می 
شناسی ایران حمایت از تمامی اقدامات 

آموزشی و پژوهشی است.«

یکسان سازی انجام نمی شود
در ادامه این نشست  دکترامینی فرد 
و  شناسی  آسیب  علمی  انجمن  رییس 
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی 
تشخیص ها  70درصد  از  »بیش  افزود: 
آزمایشگاه  طریق  از  پزشکی  حوزه  در 
آنطور  ولی  می گیرد  انجام  پاتولوژی  و 
سیاستگذاران  توجه  است  بایسته  که 
و  آزمایشگاه  بخش  به  سالمت  حوزه 
مناسب  آزمایشگاه  طب  و  پاتولوژی 
و  ها  پرداخت  حوزه  در  چه  نیست 
کردن  روز  به  و  تجویز  حوزه  در  چه 
تجویزها و تهیه آیین نامه ها و قوانینی 

که مرتبط با تشخیص است.«
که  دیگر  مهم  افزود:»بحث  وی 
این  داریم  آزمایشگاهی  حوزه  در 
باید  کمی  توسعه  بر  عالوه  که  است 
باشیم  داشته  هم  را  کیفی  توسعه 
اخیر،  سال  یک  در  خوشبختانه  که 
مدت  کوتاه  های  دوره  و  فلوشیپ ها 
متعددی در حوزه پاتولوژی مخصوصا 
پاتولوژی کلینیکال برگزار شده است. 

در بیست و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه مطرح شد؛

باید مسوؤالن آزمایشگاه ها را به عنوان سرمایه گذار دید

نیلوفرحسن-کارشناس تجهیزات پزشکی
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از دیگر دغدغه های جامعه پاتولوژی و 
حوزه  در  سازی  یکسان  آزمایشگاهیان، 
کارشناس  مثال  عنوان  به  است.  بالینی 
آزمایشگاه را در حد کارشناس پرستاری 
را  پاتولوژی  متخصص  یا  نمی بینند 
نمی بینند،  متخصصین  سایر  با  همسان 
حرکت  تبعیض  رفع  جهت  در  باید 

کنیم.«

آزمایشگاه ها بیشترین نوسانات ارزی را 
تحمل می کنند

ادامه افزود:» مسئله  دکترامینی فرد در 
آزمایشگاه ها  اقتصادی  مشکالت  دیگر 
است. آزمایشگاه ها به دلیل تعدد و تنوع 
به عنوان موسساتی  تجهیزات و کیت ها 
نوسانات  به  را  وابستگی  بیشترین  که 
اتفاقی  اما  شده اند.  مطرح  دارند  ارزی 
میزان  که  است  این  افتاده  اخیر  دهه  که 
هیچ  آزمایشگاه ها  تعرفه های  افزایش 
همخوانی با هزینه هایشان ندارد. قیمت 
واقعی آزمایش ها بیش از آن چیزی است 
که در تعرفه ها اعالم می شود. بیمه ها هم 
پرداخت  را  هزینه ها  این  عمده  قسمت 
مردم  روی  بر  زیادی  فشار  و  نمی کنند 
مردم  جیب  از  پرداختی  میزان  و  است 
شود  می  گفته  است.  کرده  پیدا  افزایش 
قیمت آزمایشات گران است در صورتی 
بار  زیر  ها  بیمه  نیست  چنین  واقعا  که 

هزینه ها نمی روند.«

85 درصد از درآمد یک آزمایشگاه 
صرف هزینه ها می شود

مالیات  بحث  به  اشاره  با  قهرمانی 
کارشناسی  »طبق  گفت:  ها،  آزمایشگاه 
درصد   85 کشور،  مالیاتی  امور  سازمان 
از درآمد یک آزمایشگاه صرف هزینه ها 
برای  کارشناسی  از  بعد  یعنی  می شود 
15درصد درآمد یک آزمایشگاه، مالیات 
تعیین می کنند و این نشان می دهد چقدر 
مالی شکننده است.  لحاظ  از  این حوزه 
به  ها  تعرفه  اگر  هستیم.  نگران  بسیار 
از  و  نکند  پیدا  افزایش  مناسب  صورت 
شود،  حذف  ترجیحی  ارز  دیگر  طرف 
به  بیمار  مطمئنا آزمایشگاه های زیر 50 

سرعت تعطیل می شود.«
»صحبت  کرد:  تاکید  قهرمانی  دکتر 
به  باید به حوزه آزمایشگاه  این است  ما 
عنوان سرمایه گذاری نگاه کرد؛ مخصوصا 
تمام  در  که  اقداماتی  با  حاضر  حال  در 
شده،  محروم  مناطق  حتی  کشور  نقاط 
خدمات با کیفیت توسط متخصصین ارائه 
می شود یعنی یک متخصص پاتولوژی که 
در دورترین منطقه محروم هم در حوزه 
کلینیکال که آزمایشگاه بالینی است و هم 
ارائه می دهد و  سرژیکال، خدمات عالی 
اگر هزینه های آزمایشگاه ها دیده نشود و 
متاسفانه  نشود،  برطرف  آن ها  مشکالت 
نگران مناطق محروم هستیم چون روندی 

که می بینیم روند مناسبی نیست.«

حق ماندگاری رشته پاتولوژی
به  اشاره  با  قهرمانی  دکتر  ادامه  در 
حق  افزایش  برای  سال1400  بخشنامه 
ماندگاری پزشکان گفت:»در این بخشنامه 
حق ماندگاری تمامی رشته های تخصصی 
رشته  ماندگاری  حق  ولی  یافت  افزایش 
است  دیگر  های  رشته  نصف  پاتولوژی 
و  است  شده  آنها  نارضایتی  باعث  که 
همه  این  با  اینکه  از  پاتولوژیست ها 
محروم  مناطق  در  کم  دریافتی  با  سختی 
باید خدمت کنند دلزده شده اند. مکاتبات 
زیادی در این مورد صورت گرفته است و 
انتظار می رود تیم جدید وزارت بهداشت 

مشکالت را حل کنند.«
وی افزود:» پرداخت کارانه همکارانی 
که در بخش های دولتی خدمت می کنند 
در  حاضر  حال  شود.در  متناسب  باید 
از  بعضی  پذیرش  خصوصی  بخش 
نیست.  صرفه  به  پاتولوژی  نمونه های 
همکاران هیئت علمی پاتولوژی که اکثرا 
کارانه  دریافتی  با  و  هستند  وقت  تمام 
خیلی محدود و دیرهنگام و حقوق ناچیز 
باالیی  ارزش و ذخیره  کار می کنند یک 
می شوند  محسوب  سالمت  نظام  برای 
در  بتوانند  که  باشند  عالقمند  آنها  باید 
بیمارستان ها خدمات تشخیصی را انجام 
دهند امیدواریم با اصالح این موارد شاهد 

اعتالی رشته مادر پاتولوژی باشیم.«


