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بازديد معاون تحقيقات و فناورى وزارت بهداشت از آزمايشگاه هاى جامع 
ــاون تحقيقات و  ــك زاده مع ــر مل دكت
فناورى وزارت بهداشت از آزمايشگاه هاى 
جامع تحقيقاتى معاونت پژوهشى دانشگاه 

علوم پزشكى شهيدبهشتى بازديد كرد.
ــه دكتر پيوندى رئيس  در اين بازديد ك
ــگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى و تنى  دانش
ــتند، دكتر  ــووالن حضور داش ــد از مس چن
ــگاه ها و مراكز تحقيقاتى  ملك زاده آزمايش

مختلف را مورد بازديد قرار داد.
ــك زاده از  ــزارش دكتر مل ــن گ بنابراي
ــگاه هاى فيتوشيمى، مركز تحقيقات  آزمايش
ــگاه تصويربردارى از  ــيمى، آزمايش فيتوش
ــايتومترى،  حيوانات كوچك، PCR، فلوس
ــگاه  ــرى، آزمايش ــز عنص HPTLC، آنالي
تشديد مغناطيسى هسته اى، آزمايشگاه هاى 
ــتمل بر تخمير،  ــيوتيكس مش گروه فارماس
ــرل كيفيت  ــى، كنت ــوژى داروي ميكروبيول
ــك،  ــى و فارماكوكينتي ــا، بيوفارماس داروه
ــگاه هاى  آزمايش ــكال،  فيزيومكاني ــز  آنالي
شيمى دارويى شامل شيمى آلى، عمومى و 
ــگاه دستگاهى ، آزمايشگاه  تجزيه ، آزمايش
ــوژى،  بيوتكنول ــگاه  آزمايش ــى ،  تحقيقات
ــورى،  ن ــكوپ  ميكروس ــورز،  الكتروف
ــد  ــنتز، مركز رش ــيمى س ــرى، ش لومينومت

ــگاه و همچنين  ــاى دارويى دانش فناورى ه
ــه در  ــازى ك ــكده  داروس ــه دانش كتابخان
طبقات مختلف اين دانشكده مستقر هستند 
ــيار مثبت  بازديد كرد.وى اين بازديد را بس
و مايه خشنودى عنوان كرد و آمادگى خود 
ــى  را براى حمايت از فعاليت هاى پژوهش
ــكى شهيدبهشتى اعالم  دانشگاه علوم پزش

كرد.
ــاورى وزارت  ــات و فن ــاون تحقيق مع
ــت، ارايه توانمندى هاى مجموعه به  بهداش
ساير بخش ها و سرويس دهى به واحدهاى 
ــراى جلب  ــگاهى را راهى ب ــارج دانش خ
ــاركت و اعتبارات برشمرد كه مى تواند  مش
راهگشاى مسايل مجموعه و درآمدزا باشد.
دكتر ملك زاده با اشاره به اين موضوع 
ــگاه ها و مراكز  ــيابى دانش ــام ارزش ــه نظ ك
ــت  اين گونه  ــى در حال تغيير اس تحقيقات

ــيار موثر  فعاليت ها را در ارزيابى جديد بس
برشمرد.

ــزارش، در بازديد از  ــن گ ــاس اي براس
آزمايشگاه هاى جامع تحقيقاتى و بخش هاى 
ــگاه  ــر كبارفرد رئيس آزمايش مختلف دكت
ــى  ــان توضيحات ــه بي ــى ب ــع تحقيقات جام
ــه، عملكرد و كارآيى  درخصوص تاريخچ
ــده در ساخت و  ــتقر ش ــتگاه هاى مس دس
ــم انداز آينده و اهداف  توليد داروها، چش
ــگاه  ــگاه هاى جامع تحقيقاتى دانش آزمايش

پرداخت.
در ادامه دكتر ملك زاده از آزمايشگاه هاى 
ــازى بازديد كرد كه رئيس  دانشكده داروس
ــكده و روساى آزمايشگاه هاى مذكور  دانش
ــن خصوص  ــى در اي ــه توضيحات ــه اراي ب

پرداختند.
ــتى صميمانه با  ــه بازديد نشس در خاتم
حضور دكتر ملك زاده، دكتر پيوندى، دكتر 
ــئوالن مراكز  ــى، دكتر وحيدى و مس رحمت
تحقيقاتى و آزمايشگاه هاى جامع تحقيقاتى 
ــكده داروسازى برگزار شد كه هريك  دانش
از حاضران ضمن بيان نظرات و پيشنهادات 
ــم انداز آزمايشگاه هاى جامع  به تبيين چش

تحقيقاتى دانشگاه پرداختند. 

ميترا حدادى
رويدادها و گزارش ها
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انجام تست هاى مولكولى در بخش 
مولكوالر پاتولوژى آزمايشگاه 

بيمارستان نمازى شيراز 
ــون و بافت  ــر روى خ ــى ب ــت هاى مولكول تس
ــواع بيمارى هاى  ــاى ژنتيكى مرتبط با ان و جهش ه
ــگاه  ــش مولكوالر پاتولوژى آزمايش ژنتيكى در بخ

بيمارستان نمازى شيراز انجام مى شود .
مدير مركز آموزشى درمانى نمازى شيراز ضمن 
ــگاه،  ــان اين مطلب، گفت: «اين بخش از آزمايش بي
ــرد در نيمه  ــى و منحصر به ف ــى فوق تخصص بخش
ــت كه در آن تست هاى مولكولى  جنوبى كشور اس
بر روى خون و بافت و جهش هاى ژنتيكى مرتبط با 

انواع بيمارى هاى ژنتيكى انجام مى شود .
مهدى خان ساالر افزود: «سيستيك فيبروسيس، 
ــيس و كمبود آلفا-1- آنتى تريپسين  هموكروماتوس
ــون و بافت،  ــر روى خ ــى ب ــت هاى مولكول از تس
ــواع بيمارى هاى  ــط با ان ــاى ژنتيكى مرتب جهش ه

ژنتيكى است.»
وى اظهار داشت: «در نوع ديگرى از آزمايش ها 
ــتگاه  ــرطان هاى دس جهش هاى ژنتيكى مرتبط با س
ــى بررسى مى شوند مانند بررسى جهش هاى  گوارش
ژنتيكى مرتبط با سرطان هاى گوارشى شامل Kit و 
ــى جهش هاى ژنتيكى  PDGFR و همچنين بررس
ــه عبارتند از K-ras و   ــرطان كولون ك مرتبط با س
ــور منحصر  ــن آزمايش ها به ط ــه تمام اي B-raf ك

به فرد در اين آزمايشگاه انجام مى شود.»
ــت ها  ــاالر بيان كرد: «در اين بخش تس خان س
ــت هاى تكميلى RFLP و  ــه PCR و با تس بر پاي
ــام مى گيرند و در نتيجه تمامى  Sequencing انج
تست هاى اين بخش در تشخيص و درمان به موقع 
ــتيك فيبروسيس در  بيمارى موثرند و همچنين سيس

غربالگرى نوزادان از بدو تولد نيز موثر است.»
وى گفت: «اين تست ها به صورت ماهانه است 
ــط هر ماه به 12 بيمار خدمت رسانى  و به طور متوس
ــيراز و حومه از  ــالوه بر ش ــه بيماران ع ــود ك مى ش

شهرستان هاى ديگر استان فارس نيز هستند.»

وزارت بهداشت 80 هزار ميليارد ريال
 كسرى بودجه دارد 

ــرى  ــت از كس ــر بهداش وزي
ــى بودجه  ــزار ميليارد ريال 80 ه
وزارت بهداشت خبر داد و گفت: 
ــع از انجام  ــارات ناكافى مان «اعتب
ــت  بهداش وزارت  ماموريت هاى 

نشده است.»
ــمى ضمن بيان اين مطلب  ــنا، دكتر سيدحسن هاش به گزارش ايس
افزود: «از 210 هزار ميليارد ريال بودجه اى كه براى سال 92 پيش بينى 
ــده است با توجه به تشديد تحريم ها و به تبع آن افزايش هزينه هاى  ش
ــارد ريال اختصاص  ــت ممكن، 130 هزار ميلي ــت در بهترين حال دول
ــرى  ــالمت با حدود 80 هزار ميليارد ريال كس ــد يعنى حوزه س مى ياب

اعتبار روبروست»
ــر از 30 درصد اعتبارات  ــن كه در حال حاضر كمت ــا بيان اي وى ب
ــوع اعتبارات  ــزود: «از مجم ــاص داده اند، اف ــه ما اختص ــتادى را ب س
دانشگاه هاى علوم پزشكى نيز تنها 40 درصد تحويل وزارت بهداشت 

شده است.»
ــالمت از  ــت در ادامه به موضوع اختصاص بودجه س وزير بهداش
محل هدفمندى يارانه ها اشاره كرد و گفت: «در حالى كه در ماه هفتم 
سال هستيم هنوز ريالى از محل هدفمندى يارانه ها به وزارت بهداشت 
ــه براى اجراى برنامه  ــت و از 2 هزار ميلياردى نيز ك تعلق نگرفته اس
پزشك خانواده در نظر گرفته شده بود تنها 2 درصد آن تخصيص يافته 

است و بعيد مى دانيم تا آخر سال اين ميزان به 4 تا 5 درصد برسد.»
ــمى اجراى قانون برنامه پنجم توسعه و در راستاى آن داشتن  هاش
ــعه را، آمال و  ــون برنامه پنجم توس ــه و ديگر موارد قان ــه يكپارچ بيم
ــالمت عنوان كرد و گفت: «واقعيت اين  ــووالن نظام س آرزوهاى مس
ــى، هيچ يك از ماموريت هاى  ــت كه در صورت نبود اعتبارات كاف اس

اصلى وزارت بهداشت به نحو احسن انجام نخواهد شد.»
وزير بهداشت در ادامه گفت: «وزارتخانه اى كه مسوول درمان مردم 
ــت، خودش بيمار است و نياز به درمان دارد، خرج اين وزارتخانه  اس
بيشتر از دخلش است و نتيجه آن وضعيتى است كه در حال حاضر در 
ــتان هاى دولتى براى جبران كمبودهاى اعتبارى، سهم مردم از  بيمارس

هزينه هاى درمان باالتر از تكليف برنامه پنجم توسعه است.
وزير بهداشت كه در مجمع ساليانه انجمن اسالمى جامعه پزشكى 
ايران سخن مى گفت، افزود: «اولويت سالمت و سهم سالمت از بودجه 
ــكى و مجموعه هاى  ــور بايد مطالبه همه تشكل هاى پزش عمومى كش

مرتبط با حوزه سالمت باشد.»

رويدادها و گزارش هاها
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آزمايشگاه تعطيل است، برويد تهران 
(به نقل از روزنامه همشهرى- شماره 6102)

ــال سن  ــيد باالى 60 س به نظر نمى رس
ــختى پله هاى اتوبوس  داشته باشد اما به س
بى آرتى را باال آمد و حتى با كمك اطرافيان 

توانست كنارم روى صندلى بنشيند.
ــتر نشان از خستگى  چهره زرد مرد بيش
ــه خجالت زده  ــارى. انگار ك ــت تا بيم داش
ــرح حال. صورتش  ــد شروع كرد به ش باش
را به پشت برگرداند و با اشاره همسرش را 
نشان داد و گفت: «براى انجام يك آزمايش 
ــده ايم از كرمانشاه به تهران  ساده مجبور ش
ــتم اما همين  بياييم. تهران را خوب بلد نيس
بى آرتى كمك مى كند به راحتى به آزمايشگاه 
برسم. با انجام يك آزمايش تيروئيد بايد تا 
ميرداماد برويم. كرمانشاه هر جا كه بگوييد 
ــن آزمايش را  ــر زدم. اما مى گفتند ما اي س
ــيرين و صحنه و  انجام نمى دهيم. تا قصرش
ــا هم همين حرف  ــرود هم رفتم. آنج جوان
ــى از جاها مثل  ــد. اصال در برخ را مى زدن
ــگاه تقريبا تعطيل بود. براى  صحنه، آزمايش

ــديم كلى هزينه كنيم و تا  همين مجبور ش
تهران بياييم.حاال هم كه آمديم مى خواهيم 
چند تا از مشكالت درمانى  مان را همين جا  
ــاال مى فهمم پولمان كفاف  رفع كنيم. اما ح
ــر هم به ما   ــد. انگار چند درد ديگ نمى ده

اضافه شده است.»
اين فرد فقط نمونه اى از بيمارانى است 
ــوند هزينه  كه به خاطر درمان مجبور مى ش
ــزرگ و اقامت را  ــهرهاى ب رفت وآمد تا ش
ــتند كه  ــوند. بيماران زيادى هس متحمل ش
ــار كار و زندگى  مجبورند هرچند ماه يك ب
را رها كنند و براى گرفتن جواب آزمايش، 
بررسى مجدد پزشك پس از مصرف دارو، 

خريد دارو و... به تهران سفر كنند.در همين 
ــتان هاى  ــتند بيمارس ــتان كرمانشاه هس اس
ــز درمانى اى كه نه كمبود  تخصصى و مراك
ــانى و پزشك دارند و نه كمبود  نيروى انس
ــول راه اندازى  ــات اما به خاطر آنكه پ امكان
ــى را ندارند  يا نگهدارى تجهيزات آزمايش
ــر باز  ــاى مختلف س ــن آزمايش ه از گرفت
مى زنند. كافى است از يكى از  متخصصان 
ــنويد كه  ــخ بش ــيد و پاس علت امر را بپرس
ــراى راه اندازى  ــگاه فالن كيت را ب آزمايش
ــت هورمونى ندارد. در استان  ــتگاه تس دس
كرمانشاه و البته در اغلب استان هاى غربى 
ــت به همين  ــتان وضعي ــور مثل كردس كش
ــئوالن چون نمى توانند  ــت و مس منوال اس
تامين  را  هورمونى  آزمايشگاه هاى  خوراك 
ــتگاه ها را به كار  ــى وقت ها دس ــد، خيل كنن
ــگاه ها فقط  ــد و خيلى از آزمايش نمى اندازن

آزمايش هاى روتين را انجام مى دهند.

رويدادها و گزارش هاها

«سرم سازى رازى» 
مركز توليد سرم ضد مسموميت مار گزيدگى در دنياست 

ــازان با اشاره به اينكه  عضو هيات مديره انجمن علمى داروس
ــت، تكنولوژى توليد واكسن را داريم، گفت:  ــال اس بيش از 40 س
ــت،       ــيار باالس ــازى بس «توان متخصصان داخلى در عرصه داروس
ــايه را انجام  ــورهاى همس ــن به كش به طورى كه صادرات واكس

مى دهيم.»
دكتر سيد جمال سعيد واقفى در گفتگو با خبرنگار بهداشت و 
درمان باشگاه خبرنگاران با بيان مطلب فوق اظهار داشت: «صنعت 
ــازى ايران از توان بااليى به لحاظ نيروى متخصص و توليد  داروس

انواع داروهاى مورد نياز بيماران برخوردار است.»
ــت:  ــن در ايران اظهار داش ــوص توليدات واكس وى در خص

ــور وجود دارد و سرم سازى  ــن“ در كش «تكنولوژى توليد ”واكس
رازى ايران مركز توليد سرم ضد مسموميت مار گزيدگى و عقرب 

در دنيا است.»
ــاره به اينكه سرم سازى رازى در منطقه و خاورميانه  وى با اش
ــم مار، ضد هارى و سه گانه را  ــت، گفت: «سرم ضد س ممتاز اس
ــورهاى همسايه صادر مى كنيم و يكسال است برروى توليد  به كش

واكسن آنفلوانزا كار تحقيقاتى در حال انجام است.»
ــال آينده  ــايد تا س ــه گفته دكتر واقفى در آينده نزديك و ش ب

مى توان شاهد توليد ”واكسن آنفلوانزا“ در داخل كشور بود. 
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ــاوري هاي  ــعه فن ــر توس ــر كل دفت مدي
سالمت وزارت بهداشت از تحقيق و ساخت 
بيش از 150 طرح دارويي و تجهيزات پزشكي 

خبرداد.
دكتر صابري، مدير كل دفتر توسعه فناوري 
هاي سالمت وزارت بهداشت گفت: «برخي ها 
عنوان مي كنند كه برخي از طرح هاي دارويي 
و تجهيزات پزشكي كه نهايي مي شوند وارد 
ــوند، در صورتي كه طبق  فاز صنعتي نمي ش
بررسي ها و مشاهدات ما برخي از اين طرح ها 
ــاز صنعتي بوده و حتي  در مرحله ورود به ف

برخي هم وارد فاز صنعتي شده اند.»
ــا بيان اينكه دليل اين انتقادات روند  وي ب
طوالني كارهاي اداري است عنوان كرد: «البته 
ــكالت تحريم است كه باعث  دليل ديگر مش

اختالل در واردات مواد اوليه شده است.»
ــا 60 طرح  ــح كرد: «56 ت صابري تصري
بودجه گرفته اند و كار روي آنها در حال انجام 
است، همچنين براي آغاز طرح هاي فناوري 
ــاي علوم  ــگاه ه ــدي كه برخي از دانش تولي
پزشكي قرار داد بسته اند به حساب آنها پول 

واريز شده است.»

ــزود: «در كل 1500 طرح در حال  وي اف
ــاخت است كه از اين بين 26 مورد   تحقيق س

تجهيزات پزشكي 4 تا 5 كيت آزمايشگاهي و 
130 قلم دارو است.»

طرحى كه آمار سرطان در آن مشخص مى شد ناكام مانده است
دكتر فريد كرمى گفت: «ما  نيازمند آمار 
دقيق بيمارى ها براى پيشگيرى و درمان آن 
هستيم كه يكى از همين بيمارى ها سرطان 
ــت. وى اظهار داشت: «بدون آمار دقيق  اس
شيوع بيمارى سرطان نمى توان به پيشگيرى 
ــى  ــت علم ــت و  ثب ــان آن پرداخ و درم

بيمارى ها صورت نمى گيرد.»
كرمى افزود: «اگر بيمارى هايى همچون 

سرطان به صورت علمى ثبت شود مى توان 
اقداماتى جهت پيشگيرى و درمان آن داشت.

ــرطان  ــت: «از راه هاى ثبت س وى گف
ــت كه در  ــوژى اس ــگاه هاى پاتول آزمايش
ــال 1363 قانونى و به ثبت رسيده است،  س
تشخيص سرطان توسط پاتولوژيست است 
و اين طرح يكى از افتخارات انجمن آسيب 
ــت كه  انجمن توانسته از  شناسى ايران اس

توان علمى اعضاى خود استفاده كند.»

رويدادها و گزارش هاها

مدير كل دفتر توسعه فناوري هاي سالمت:
بيش از 150 طرح «دارو» و «تجهيزات پزشكي» در حال تحقيق و ساخت 

توليدكنندگان ايرانى
 نگين نمايشگاه عرب هلث
از غرفه شركت هاى ايرانى در 
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ــو فناوري  ــز تحقيقات نان ــس مرك رئي
دانشگاه علوم پزشكي مشهداز كسب دانش 
ــلى كوركومين (عصاره  ــرم نانو ميس فني ف
ــگاه و توليد  اصلى زردچوبه ) در اين دانش

آن تا سه ماه آينده خبر داد.
ــري محقق اين  ــر محمد رضا جعف دكت
ــه كوركومين جزء  ــه اينك ــاره ب طرح با اش
ــاله) و معموال با نام  فعال گياه پايا (چند س
ــود، اظهار داشت:  زردچوبه شناخته مي ش
ــي كوركوكين  ــن اثرات بيولوژيك «مهم تري
ــد توموري و آنتي  ــرات ضد التهابي ، ض اث
اكسيداني است.»استاد دانشكده داروسازي 
ــهد با اشاره به  ــگاه علوم پزشكي مش دانش
ــال حاضر عصاره زردچوبه در  اينكه در ح
فرم هاى خوراكى و به شكل قرص موجود 
ــراى تاثير اين  ــان كرد: «ب ــت،خاطر نش اس
عصاره بر روى بدن به شكل خوراكى بايد 
دوزهاى بااليى تجويز شود كه به خوبى هم 
ــود  در حالى كه در فرم  جذب بدن نمى ش
نانو اين عصاره دوز كمتر و جذب بيشترى 

خواهد داشت.»
ــري تصريح  ــود رضا جعف ــر محم دكت
ــت  ــات كش ــياري از مطالع ــرد: « در بس ك

ــلولي پركلينيكال و حيواني اثرات بالقوه  س
ــيدانت،  كوركومين به عنوان يك آنتي اكس
ــرطاني و مهاجم،  ــلول هاي س ضد تكثير س
ــلول هاي سرطاني  از بين برنده مقاومت س
ــده  ــيمي درماني دريافت ش به داروهاي ش
ــگاه علوم  ــت.»عضو هيئت علمي دانش اس
ــهد اظهار داشت: « اين دارو در  پزشكي مش
ــون،  درمان زخم، ديابت، آلزايمر، پاركينس
ــي، ميكروبي،  ــي و عروق ــاي قلب بيماري ه
ــتفاده  ــز مي تواند اس ــوي و آرتريت ني ري

شود.»
ــن  « همچني ــزود:  اف ــري  جعف ــر  دكت
ــكيل لخته  ــن مي تواند مانع از تش كوركومي
ــترول است  ــود، پايين آورنده كلس خون ش
ــتگاه  ــود عملكرد كبد و دس ــب بهب و موج

گوارش مي شود »
ــو فناوري  ــز تحقيقات نان ــس مرك رئي

ــكي مشهد خاطر نشان  دانشگاه علوم پزش
ــط محققان  كرد: « دانش فني اين دارو توس
ــب و با حمايت ستاد نانو  اين دانشگاه كس
فناوري رياست جمهوري نمونه صنعتي آن 
ــركت دانش بنيان «اكسيرنانوسينا»)  در (ش
ــده  ــينا كوركومين توليد ش با نام تجاري س

است »
ــرد: « پس  ــري پيش بيني ك ــر جعف دكت
ــوز از وزارت  ــب مج ــي مراحل كس از ط
ــاه آينده به  ــه م ــن دارو تا س ــت، اي بهداش

مرحله توليد صنعتي برسد.»
ــت: « از اين دانشمند دانشگاه  گفتني اس
ــكي مشهد دو سال پيش نيز نانو  علوم پزش
ــينا دوكسوزوم وارد  داروي ضد سرطان س

بازار دارويي كشور شد.»
ــرطان بوده  اين دارو يك تركيب ضدس
ــينه،  ــرطان تخمدان، س كه جهت درمان س
ــى  ــرطان خون) وكاپوس مولتيپل ميلوما (س
ساركوماى (نوعى سرطان بافت نرم) براى 
نخستين بار در خاورميانه در دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد توليد شده و در حال حاضر 
در مراكز درمان سرطان كشور مورد استفاده 

قرار مى گيرد.

  توسط محققان مشهدى انجام شد؛
كسب دانش فنى «نانو» داروى كوركومين و تاثير آن در درمان پاركينسون و آلزايمر 

كيت هاى ژنتيكى به كمك تشخيص «سرطان» آمدند 
كيت هاى جديد ژنتيكى براى شناخت 
ــر ابتال به  ــانى كه در خط ــان يا كس مبتالي

سرطان ريه هستند ابداع شد.
ــى براى  ــد كيت هاي ــكان از تولي پزش
ــرطان ريه خبر دادند.  ــريع س تشخيص س
ــگران ژنتيكى اين كيت هاى جديد  پژوهش
ــمندانه دانسته و اظهار  را نوعى ابداع هوش
 CIEMAT ــتفاده از تكنيك ــتند اس داش
ــناخت  انكولوژى ما را در پايش افراد و ش

ــانى كه در خطر ابتال هستند  مبتاليان يا كس
آماده مى سازد.سرطان ريه كه ساالنه باعث 
ــطح جهان  ــزاران نفر در س ــرگ و مير ه م
ــت كه  ــواع مختلفى اس ــود داراى ان مى ش
ــينوم 40 درصد از اين  ــرطان آدنوكارس س
ــايع ترين  ــان در برگرفته و عمال ش مبتالي

سرطان ريه است.
ــردن بزاق  ــته ك ــكان آغش به گفته پزش
ــد و تركيب 30 ژن  ــو به كيت هاى جدي گل

ــاخص هاى گوناگون سبب تشخيص  با ش
دقيق و به موقع اين سرطان شده به طورى 
ــدن حال بيمار  ــه حتى تا قبل از وخيم ش ك
ــور متناوب  ــيمى درمانى به ط ــام ش و انج
سبب كاهش هزينه ها و درمان هاى ابتدايى 
مى شود.افزايش كيفيت و سالمت جامعه از 
اهداف اين تيم تحقيقاتى بوده كه با ساخت 
ــه اين مهم  ــا تا حدود زيادى ب اين كيت ه

دست  مى يابند.   

رويدادها و گزارش هاها
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دكتر اسالمي از كاهش ذخاير خونى و 
تعطيلى چند پايگاه در تهران خبر داد. دكتر 
اسالمى، رئيس پايگاه انتقال خون در تهران 
ــت ذخاير  ــال حاضر وضعي ــت: «در ح گف
خونى كامال در وضعيت  هشدار است چرا 
كه تا قبل از اين اگر وضعيت ذخاير خونى 
5 تا 7 بود در حال حاضر اين ذخاير به 2 تا 
3  روز رسيده است كه مى توان گفت  اين 

وضعيت  اصال مناسب نيست.»
اسالمى در خصوص داليل اين كاهش 
ــراى اين  ــرد: «داليل متفاوتى ب ــح ك تصري
كاهش وجود دارد كه كمبود پايگاه ها نسبت 

ــه مهم ترين اين  ــز درمانى از جمل ــه مراك ب
ــت».وى افزود: «از آنجايى كه در  داليل اس
حال حاضر سياست دولت بر روى كاهش 
ــانى متمركز است و انتقال خون  نيروى انس
به عنوان يك دستگاه دولتى بايد اين كار را 
انجام دهد . با انجام اين كار ناهماهنگى بين 

تعداد مراكز خونگيرى و  تعداد زياد  مراكز 
درمانى ايجاد مى شود و ما را در تامين خون 
ــكل مى كند.»رئيس  ــار مش ــتان دچ بيمارس
ــران در ادامه اذعان  ــگاه انتقال خون ته پاي
ــته 207 هزار واحد  داشت: «در 7ماه گذش
ــد  ــول قرمز متراكم در تهران توزيع  ش گلب
ــت مراكز  ــت كه درخواس و اين در حاليس
ــود كه با اين  ــى حدود 6000واحد ب درمان
اوصاف به نظر مى آيد كه ميزان توليد خون 
ــود اين مسئله  ــتر از 2/5  برابر ش بايد بيش
ــاز به يك تغيير نگرش در رابطه با انتقال   ني

خون دارد.»

رئيس پايگاه انتقال خون تهران خبر داد:

وضعيت قرمز «ذخاير خونى» تهران

در كنگره تازه هاي پزشكي مطرح شد؛

آشنايى با آخرين پيشرفت هاى مولكولى، بالينى وعلوم پزشكى 

بيست و چهارمين كنگره ساليانه انستيتو كانسر ايران

كنگره بين المللى تازه هاى دستاوردهاى 
ــى با  ــلولى و بالين ــش در پزشكى،س پژوه
ــردم در جهت  ــتر به م ــدف آموزش بيش ه

ارتقاى سالمت فردى برگزار شد.
ــيد احمديان، دبير  دكتر محمد رضا س
ــت: «اين كنگره به مدت  اجرايى كنگره گف
4 روز از 4 تا 7 آبان ماه به همت دفتر دانش 
آموختگى دانشگاه  تهران و فارغ التحصيالن 
پزشكى در دانشگاه آلمان يك سال در ميان 

برگزار مى شود.»
وى افزود: «هدف از اين كنگره آشنايى 

با آخرين پيشرفت هاى مولكولى و بالينى و 
علوم پزشكى است» .

ــى  اصل ــاى  «محوره داد:  ــه  ادام وى 
ــرطان  ــن كنگره در موضوعات  غدد، س اي
سلول هاى بنيادى، جراحى مغز و اعصاب، 
ــار خون و نانو  جراحى قلب و عروق، فش
ــى و عفونى،  ــاى داخل ــاورى، بيمارى ه فن
تازه هاى پوست، زنان و زايمان، نفرولوژى، 

روانشناسى و ژنتيك بود.»

ــاليانه  ــت وچهارمين كنگره س بيس
ــر ايران 13 و 14 آذرماه  ــتيتو كانس انس
ــط انستيتو كانسر ايران و مركز  92 توس
ــاالر امام  ــرطان واقع در ت تحقيقات س
ــران برگزار  ــتان امام خمينى ته بيمارس

مى شود.

ــر و  ــاي اين همايش عبارتند از: تومورهاى بدخيم، س محوره
گردن، پستان و گوارش 

ــايت  ــتر به وب س ــب اطالعات بيش ــدان براى كس ــه من عالق
ــل ايمي ــا  ب ــا  ي و  ــه  مراجع  crc.tums.ac.ir/seminars

 crc@tums.ac.ir مكاتبه نمايند.

رويدادها و گزارش هاها
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 ششمين كنگره آزمايشگاه و بالين 

همايش ساليانه كلينيكال انكولوژى 

سومين كنگره استانداردهاى تجهيزات و مواد حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون

ــمين كنگره آزمايشگاه و بالين  شش
ــخ 13 الى 15 آذر ماه 1392 در  در تاري
مركز همايش هاى زكرياى رازى برگزار 

مى شود.
ــامل اختالالت  محورهاى كنگره ش
ــالالت خونى ،  ــم، اخت غدد و متابوليس

ايمونولوژيك و آلرژى، سرطان ، بيمارى هاى عفونى و آزمايشگاه، 
ــت ، راهبردها در  ــد، مديري ــق و تولي ــش، تحقي ــوزش ، پژوه آم

آزمايشگاه و بالين است.
ــتر مى توانند به آدرس  عالقمندان براى دريافت اطالعات بيش

6thclc.ir//:http مراجعه كنند.

انكولوژي  كلينيكال  ساالنه  همايش 
ــخ 27 و 28 دي ماه با همكاري  در تاري
ــكي و مراكز  ــوم پزش ــگاه هاي عل دانش
ــا امتياز  ــور  ب ــر كش ــي سراس تحقيقات
ــاي مختلف  ــراي گروه ه ــوزي ب بازآم
پزشكي و ثبت نام رايگان در تاالر امام 

مجتمع بيمارستاني امام خميني برگزار خواهد شد.
ــرطان دستگاه  ــينه، س ــرطان س در اين همايش چهار محور س
ــرطان پروستات و سرطان زنان و مامايي مورد بحث و  گوارش، س
ــب اطالعات بيشتر  گفت وگو قرار مي گيرد.عالقه مندان جهت كس
ــه آدرس: «http://www.isro.org.ir  يا با تلفن: 66567620  ب

تماس حاصل كنند. 

ــومين كنگره بين المللى تخصصى استانداردهاى تجهيزات  س
ــيون در تاريخ  ــكى و مواد حوزه كنترل عفونت و استريليزاس پزش
ــن المللى  ــاى بي ــز همايش ه ــاه 1392 در مرك ــى 18 آذر م 17 ال
ــنواره انتخاب آثار و  ــن كنگره، جش ــود. در اي رازى برگزار مى ش
ــگامان  ــرل عفونت جهت تقدير از پيش ــات برتر حوزه كنت تحقيق
ــورد بحث در كنگره  ــود. محورهاى م اين حوزه نيز برگزار مى ش
ــتانداردها و راهبردهاى اجرائى مرتبط با مواد و  ــامل اس مذكور  ش
ــيون، تبيين  ــكى حوزه كنترل عفونت و استريليزاس تجهيزات پزش
ــاي فعال در حوزه  ــي نهادها و ارگانه ــوه همكاري و هماهنگ نح
ــكي و مواد  ــيون، نقش تجهيزات پزش كنترل عفونت و استريليزاس
حوزه كنترل عفونت در اعتباربخشى بيمارستان ها، نقش تجهيزات 
ــت در حاكميت باليني و ايمني  ــكي و مواد حوزه كنترل عفون پزش
ــالمت - اثرات ارزيابي  ــتاني و اقتصاد س بيمار، عفونتهاي بيمارس
ــهاي تجهيزات پزشكي حوزه  فناوري سالمت در استفاده از روش
كنترل عفونت و استريليزاسيون، اهميت نظام مراقبت بيمارستاني در 
كنترل عفونت ها، معيارها و استـانداردهاى CSSD در محـورهاى 

ــش و كنترل  ــكى- پاي ــزات پزش تجهي
ــى- فرايندها  ــاى فيزيك ــى -  فض كيف
ــا  ــرل عفونت ه ــا در كنت ــر آن ه و تاثي
و  ــواد  م ــتانداردهاي  اس ــى  بررس و  
محلولهاي ضد عفوني كننده و روشهاي 
ضد عفوني- شستشو و استريليزاسيون، 
ــاى  روش ه ــا،  محدوديت ه و  ــا  مزاي

بى خطر سازى پسماندهاى عفونى
(امحاء زباله) ، چالش ها و راهكارها 

ــتانداردهاي مرتبط  و معرفى دست آوردهاى جديد در زمينه  و اس
مواد و تجهيزات پزشكى حوزه كنترل عفونت است.

ــتر و يا ثبت نام در  ــب اطالعات بيش عالقه مندان به منظور كس
ــره  22439941 تماس  ــد با دبيرخانه كنگ ــره مذكور مى توانن كنگ
 http://sterileonline.ir ــانى ــايت كنگره به نش گرفته يا به س

مراجعه كنند.

رويدادها و گزارش هاها


