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علمی  مباحث  نوزدهم  کنگره  در 
از جمله پروژه عظیم داده های  مهمی 
محدوده  بررسی  خصوص  در  بزرگ 
مرجع برای اولین بار در کشور که توسط 
آزمایشگاهی  علوم  دکترای  انجمن 
بررسی  مورد  است،  انجام  حال  در 
خارجی  و  داخلی  متخصصین 
دیگری  موضوعات  گیرد.  می  قرار 
و  بیماریزایی  های  جنبه  مانند  نیز 
ید- کوو یک  اپیدمیولوژ و  تشخیصی 

های  زمینه  در  مباحث  سایر  19و 
بررسی  مورد  نیز   ... و  ی  هماتولوژ
استاد  توسط  که  گرفت  خواهد  قرار 
خوبی  به  زرنانی  پروفسور  ارجمندم 
پانل ها و موضوعات مختلف انتخاب 

که دبیر اجرایی  و توسط همکار عزیزم جناب آقای دکتر باقری 
شد. خواهد  اجرا  و  شده  ریزی  برنامه  هستند  کنگره 

پانل  هر  در  که  است  این  کنگره  این  مثبت  های  جنبه  از 
همکاران بالینی به همراه همکاران آزمایشگاهی مباحث مطرح 
شده را از جنبه های بالینی و آزمایشگاهی مورد بحث و بررسی 

داد. خواهند  قرار 

بررسی مهم ترین موضوعات علوم آزمایشگاهی 
در نوزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت

سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقا 
کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در روزهای 

۲۷ تا ۳۱ اردیبهشت و ۵ تا ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.
علوم  دکترای  انجمن  کیفیت  ارتقا  کنگره  علمی  دبیر 
گفت:  امسال  کنگره  محورهای  به  اشاره  با  ایران  آزمایشگاهی 
یکرد اصلی در انتخاب محورهای کنگره مد نظر  هر سال، دو رو
انتخاب  کنگره  برای  مباحثی  یکرد،  رو اولین  در  می گیرد.  قرار 
یکرد  رو در  نشده.  پرداخته  آنها  به  ماقبل  کنگره  در  که  می شود 
که پاسخگوی مشکالت حال  دوم، مباحثی انتخاب می شوند 

باشند.  آزمایشگاهی  جامعه  حاضر 
دکتر زرنانی همچنین  افزود: انتخاب این محورها از آن جهت 
بود که نیاز روز جامعه آزمایشگاهی کشور هستند. سایر محورها بر 
اساس رویکرد اول انتخاب شدند. در برخی از مواقع، محورهای 
که مسبوق به سابقه نبوده و  کنگره قرار می گیرد  جدید در برنامه 

پیش از این هیچ برنامه ای در این خصوص 
است.  نشده  ارائه  قبلی  کنگره های  در 
به  و  علمی  دبیر  پیشنهاد  با  محورها  این 
دکترای  انجمن  کلیدی  نقش  ارتقا  منظور 
کالن  سیاست های  در  آزمایشگاهی  علوم 

می شوند. انتخاب  کشور  بهداشتی 
کنگره هجدهم و نوزدهم  گفت: در  ی  و
اضافه  برنامه  به  بزرگ«  »داده های  پانل 
دکترای  انجمن  اینکه  به  توجه  با  شدند. 
ارگان هایی  از  یکی  آزمایشگاهی  علوم 
است که با پوشش بیش از ۱۲۰۰ آزمایشگاه 
دسترسی   ، کشور در  پزشکی  تشخیص 
دارد،  آزمایشگاهی  داده های  به  خوبی 
هیئت  تصویب  و  اینجانب  پیشنهاد  به 
بزرگ  داده های  دائمی  دبیرخانه  مدیره 
از داده های فوق،  گردید تا با استفاده  در محل انجمن تشکیل 

شود. تعیین  آزمایشگاهی  های  آنالیت  برای  مرجع  مقادیر 
مهم  دسته  سه  به  ها  پانل  نوزدهم  کنگره  برای  افزود:  ی  و
است.  بزرگ«  »داده های  به  مربوط  اول  دسته  می شوند.  تقسیم 
کرونا،  زمینه   ارائه آخرین دستاوردهای علمی در  به  دسته دوم 
کرونا می پردازد و دسته  کسیناسیون  تشخیص آزمایشگاهی و وا
انتخاب  اول  یکرد  رو اساس  بر  که  بود  خواهد  هایی  پانل  سوم 
شده اند. پانل های دسته سوم به طیف وسیعی از چالش های 
ی،  ایمونولوژ زمینه های  در  طبی  تشخیص  آزمایشگاهی 
میکروب  شناسی،  انگل  ی،  هماتولوژ بیوشیمی،  ی،  سرولوژ
خواهند  آزمایشگاه  در  مدیریت  و  شناسی  ویروس  شناسی، 

پرداخت.
و  کرد  اعالم  نیست«،  پایانی  را  »کیفیت  را  کنگره  شعار  ی،  و
انجمن  توسط  که  این یک شعار صحیح است  اظهار داشت: 
حوزه های  است.  شده  انتخاب  آزمایشگاهی  علوم  دکترای 
مختلف علوم آزمایشگاهی دائمًا در حال تحول و تکامل است. 
حال  در  کشور  آزمایشگاهی  جامعه  قبلی  آموزه های  از  برخی 
یخی  تار ارزش  بیشتر  بلکه  ندارند؛  علمی  ارزش  دیگر  حاضر 
ی با پیشرفت علم در حوزه آزمایشگاه نیازمند  دارند. حرکت مواز
کنگره  منظر  این  از  و  اطالعات است  ی  نوساز و  رسانی  روز  به 
ی نقش به سزایی در این حوزه  کیفیت طی ۱۸سال برگزار ارتقا 

است. داشته 

گزراش کوتاه

شعار اولین کنگره تحت عنوان "کیفیت را پایانی نیست"

افسانه غفاری


