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به نام خدا
برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي دکتراي علوم آزمایشگاهي باليني
نام و نام خانوادگي نامزد :غالمرضا حمزه لو

نامزد براي پست :عضويت هيأت مديره  /vبازرس

آخرین مدرک تحصيلي :دکترای علوم آزمايشگاهی بالينی

محل فعاليت در حال حاضر :معاونت بهداشت دانشگاه

علوم پزشکی تهران

تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار:

انجمن عملي دکتراي علوم آزمایشگاهي يک از انجمن های موفق در بين انجمن های علمی حرف پزشکی می باشد که بر
اساس رسالت خود که در اساسنامه آن آمده کارنامه موفقی متناسب به اهداف تعيين شده در اساسنامه خود ،داشته و در اموری
نظير رنامهريزی و اجرای امور آموزشی و مهارت افزايی  ،برگزارس گنگره ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهی  ،طراحی و اجرای
برنامه ارزيابی کيفيت خارجی و نظام اعتبار بخشی داشته ،که البته با توجه به گستردگی و حجم زياد فعاليت های اين برنامه ها
همراه با ضعف هايی می باشند قابل اصالح و ارتقاء هستند،انتظار می رود در يک بازه زمانی ميان مدت و با بکارگيری از بدنه
علمی اعضاء که خوشبختانه از ظرفيت های بالقوه قابل توجهی نيز برخوردار می باشند ،به ساير موضوعات مربوط به حوزه
آزمايشگاههای پزشکی نظير تهيه راهنماهای بالينی در حوزه آزمايشگاهی در استفاده درست از خدمات آزمايشگاهی  ،ارتقاء کيفيت
خدمات آزمايشگاهی با مشارکت و ارائه نظرات کارشناسی درخصوص قوانين ،ضوابط ،استانداردها و راهنماهای بالينی و آزمايشگاه
پزشکی و اجرای آنها متناسب با ساختار و توانمديهای آزمايشگاههای پزشکی و هچمين در امور نظارت و اخالق حرفه ای در
آزمايشگاههای پزشکی ،پژوهش ،نظام تعرفه گذاری خدمات آزمايشگاهی ،مديريت يکپارچه داده ها و اطالعات سالمت و آزمايشگاه
پزشکی ،بعنوان يک سازمان مردم نهاد غير دولتی در همياری و دستيابی به اهداف نظام سالمت که رسالت اصلی آن تامين خدمات
با کيفيت ،با دسترسی مناسب و عادالنه به نحويکه نيازمنديها و منافع مردم و ارائه دهندگان خدمات آزمايشگاهی را تامين
نمايد,عمل کند.

نقاط ضعف موجود در انجمن:
-

ضعف در انجام کارگروهی و تدوين خط و مشی مشخص و مورد توافق در حوزه های مختلف فعاليت انجمن بخصوص در
تعامالت با ساير انجمن ها

-

ضعف در بکارگيری از ظرفيت افراد توانمند و علمی در برنامه های آموزشی ،کميته های کارشناسی
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-

عدم برقراری ارتباط و تعامل سازنده با اداره کل آزمايشگاه مرجع سالمت بعنوان نهاد قانونی سياست گذار در حوزه
آزمايشگاههای پزشکی

-

حجم زياد فعاليتهای جاری برنامه های کنگره ،برنامه ارزيابی کيفيت خارجی آزمايشگاهها و برنامه های آموزشی و تاثير
آن بر ساير فعاليت های ضروری

-

ضعف و عدم آگاهی کافی از اهداف و برنامه های نظام سالمت ،بخصوص با برنامه های طرح تحول سالمت در حوزه های
درمان ،بهداشت ،آموزش ،پژوهش

-

اطالعات ناکافی برخی از اعضاء هيئت مديره با حوزه اقتصاد سالمت و سياست ها و محدوديت های موجود در نظام
سالمت

-

ضعف در استفاده از فن آوريهای نوين و آموزش مجازی در برنامه های آمورشی

-

ضعف در احصاء نيازمنديهای آموزشی در سطوح مختلف تحصيلی

-

عدم تحقق کامل اهداف آموزشی انجمن و ضعف در بکارگيری و استفاده و توسعه اساتيد مستعد در برنامه های آموزشی

-

ضعف در احصاء نيازمنديها و موضوعات پژوهشی مرتبط با حوزه آزمايشگاههای پزشکی

-

ضعف در پرداختن و حمايت از طرح های پژوهشی

-

ضعف در تعامل و ارتباط با ساير انجمن های علمی در موضوعات فنی و تهيه راهنماهای بالينی مربوط به حوزه
آزمايشگاه

-

ضعف علمی در محتوای نشريه آزمايشگاه و تشخيص

نقاط قوت موجود در انجمن:
-

برخورداری از امکانات فضای فيزيکی و منابع انسانی دفتری کافی

-

توانمندی مناسب از نظر اقتصادی و مالی

-

برگزاری پر مخاطب ترين کنگره ملی و بين المللی در حوزه آزمايشگاههای پزشکی کشور

-

کمک در امر آموزش و نظارت مستمر برآزمايشگاههای کشور بعنوان مجری يرنامه ارزيابی کيفيت خارجی

-

وجود افراد با ظرفيت های علمی ارزشمند ،عالقمند و باتجربه در موقعيتهای مختلف هيئت علمی ،اجرايی و ارائه خدمات

-

وجود افراد با توانمنديهای اجرايی ،مديريتی و با سابقه در حوزه های مختلف نظارتی و برنامه ريزی

-

اجرای برنامه های آموزشی حضوری و تضمين کيفيت در بخش های فنی و مديريتی آزمايشگاه و کمک در توانمندسازی
کارکنان آزمايشگاه در رده های مختلف تحصيلی مسئول فنی و کارشناسان آزمايشگاه

-

وجود شاخه های استانی و فعاليت اعضاء در قالب هيئت مديره های استانی

-

وجود مديا های مختلف از جمله ،سايت ،نشريه و اپليکيشن های فضای مجازی جهت آموزش ،تبادل اطالعات علمی و
رفع مشکالت همکاران
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تهدیدات پيش رو در فعاليت انجمن:
-

پاندمی کوويد و تائير زياد آن در فعاليتهای جاری انجمن و فعاليت کميته ها

-

عدم همکاری انجمن ها در جهت برقراری تعاملالت متقابل در حوزه سياست گذاری ،نظارت و اعتبار بخشی
آزمايشگاههای پزشکی

-

قطع و عدم پذيرش رشته دکترای علوم آزمايشگاهی و عدم انگيزه فارغ التحصيالن با سواد کارشناس به ادامه تحصيل
بعلت طوالنی بودن ساختار کنونی تربيت مسئولين فنی آزمايشگاه

-

انحصار طلبی و اعمال نفوذ برخی از انجمن های آزمايشگاهی در حوزه های تصميم گيری با احياء رشته دکترای علوم
آزمايشگاهی

-

ضعف نظام آموزشی در تربيت و آموزش نيروهای فنی آزمايشگاهی واجد صالحيت جهت اشتغال در آزمايشگاههای بخش
دولتی و خصوص و تاثير آن بر کيفيت خدمات آزمايشگاهی

-

پذيرش و تربيت بی رويه کارشناسان غير مرتبط و فاقد صالحيت و ورود بکارگيری آنها درآزمايشگاههای پزشکی

-

فقدان نظام تائيد صالحيت کارکنان آزمايشگاههای پزشکی در کشور

-

انباشت مشکالت مربوط به ارائه خدمات آزمايشگاهی نظير نظام تعرفه گذاری  ،ساختار ارائه خدمات که بصورت مستقيم
و غير مستقيم بر کيفيت خدمات و اهداف انجمن علمی تاثير دارد  ،شامل موارد زير:
•

نقش ضعيف انجمن های علمی در نظام تعرفه گذاری خدمات آزمايشگاهی

•

اجرای پاره ای از سياست های متناقض با اسناد باال دستی در توسعه ارائه خدمات آزمايشگاهی در حوزه درمان و بهداشت و
تاثير آن بر افزايش غير اقتصادی هزينه خدمات

•

ضعف اداره کل تجهيزات پزشکی در نظام پايش و نظارت بر توليد و واردات کيت ها ،ملزومات و تجهيزات آزمايشگاهی و تاثير
آن بر کيفيت و هزينه خدمات آزمايشگاهی و تعامل ضعيف با آزمايشگاه مرجع سالمت

•

افزايش هزينه تمام شده آزمايشات و عدم به صرفه بودن خدمات آزمايشگاهی در بخش دولتی و خصوصی

•

بدهی يا تأخير چندين ماهه در پرداخت بيمه ها به مراکز ارائه کننده خدمات به دليل عدم رشد متناسب تعرفه ها در سالهای
اخير

•

افزايش هزينه تمام شده آزمايشات در طی ساليان اخير بعلت افزايش نرخ ارز و تورم و افزايش هزينه های ثابت و متغيير
آزمايشگاه و زيان دهی آزمايشگاههای کوچک و متوسط از نظر تعداد مراجعه

•

ضعف در پوشش بيمه ای مناسب خدمات تشخيصی

•

افزايش پرداخت از جيب مردم بعلت فاصله قابل توجه بين تعرفه دولتی و خصوصی

•

غير واقعی بودن تعرفه خدمات آزمايشگاهی و عدم محاسبه آن بر اساس قيمت تمام شده

•

کاهش سرمايه اجتماعی و عدم اعتماد به سياست گذاری های نظام سالمت در حوزهای مرتبط به آزمايشگاههای
پزشکی با توجه به تجربه های ناموفق قبلی بخصوص مشکالت ايجاد شده پس از طرح تحول سالمت و محدوديت
منابع،
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فرصت هاي موجود براي فعاليت هاي انجمن:
-

اعتماد سازی و برقراری ارتباط نزديک انجمن با سياستگذاران نظام سالمت

-

افزايش نفوذ و تاثير گذاری بر سياست گذاری های وزارت متبوع از طريق مشارکت فعال در ارائه نظرات کارشناسی و فنی

-

ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهی از طريق مشارکت در نظارت و اعتبار بخشی آزمايشگاهها و تدوين استاداردهای ملی
متناسب با شرايط کشور

-

کاهش خطاهای پزشکی و آزمايشگاهی

-

افزايش اعتبار و مرجعيت علمی در حوزه آزمايشگاههای پزشکی از طريق مشارکت و تهيه راهنماهای بالينی و افزايش
آگاهی پزشکان به استفاده درست از خدمات آزمايشگاهی

-

گسترش آموزش و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان آزمايشگاه و رفع نواقص آموزش آکادميک آنها

-

تاثير گذاری درحل مشکالت مبتال به آزمايشگاهها

-

ترويج و نهادينه سازی اخالق حرفه ای

-

فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی مردم و پزشکان از استفاده درست از خدمات آزمايشگاهی

فهرست برنامه هاي پيشنهادي:
 )1برنامه ريزی و سياست گزاری جهت نهادينه کردن رعايت اصول اخالق حرفه ای و صيانت از اعتبار جامعه آزمايشگاهی کشور
 )2برنامه ريزی و مشارکت فعال در اصالح نظام تعرفه گذاری خدمات آزمايشگاهی
 )3برنامه ريزی و مشارکت فعال جهت اصالح نظام خريد خدمات آزمايشگاهی توسط سازمان های بيمه گذار
 )4بهبود و ارتقاء کنگره ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهی و برنامه ارزيابی کيفيت خارجی )(EQAP
 )5ارتقاء برنامه های آموزشی متناسب با نياز منديهای کارکنان آزمايشگاهها
 )6حمايت ،برنامه ريزی و انجام پژوهش های مرتبط با نيازمندی های نظام سالمت در حوزه خدمات آزمايشگاهی
 )7ارتقاء کيفيت و بهره وری خدمات آزمايشگاهی
 )8تعامل و ارتباط با ساير انجمن ها و سياست گذاران نظام سالمت و نهادهای قانونی
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راهکارهاي تحقق برنامه ها و دستيابي به اهداف:
-

احترام به خردجمعی د رمديريت و تصميم سازی انجمن و پرهيز از هرگونه فردگرايی و تبارگرايی

-

بکارگيری و ارتقاء مديا های مختلف انجمن از جمله ،سايت ،نشريه و اپليکيشن های فضای مجازی جهت آموزش ،تبادل
اطالعات علمی و رفع مشکالت همکاران

-

ارائه مشاوره و نظرات کارشناسی در خصوص ارائه خدمات آزمايشگاهی ،نظير نظام تعرفه گذاری ،خريد خدمات و بيمه و
ساختار ارائه خدمات ،که بصورت مستقيم و غير مستقيم بر کيفيت خدمات و اهداف انجمن علمی تاثير گذار می باشد.

-

فعال سازی و ارتقاء کميته های تخصصی آموزش ،پژوهش  ،اعتباربخشی اخالق حرفه ای ،کيت و تجهيزات آزمايشگاهی

-

شناسايی همکاران توانمند علمی و توسعه مشارکت آنها در برنامه های آموزشی در مرکز و شاخه های استانی

-

استفاده از مجازی سازی در آموزش های مداوم و ضمن خدمت جهت کارکنان آزمايشگاه و تعامل با دانشکده مجازی

-

بکارگيری از فن آوريهای نوين در تهيه و ارتقاء نرم افزار ها ی آزمايشگاه ،برنامه EQAP

-

تهيه داده ها و اطالعات مورد نياز جهت برنامه ريزی های پژوهشی

-

مشارکت و ارائه نظرات کارشناسی در تامين بهينه نيازمنديهای نظام سالمت به خدمات آزمايشگاهی ،متناسب با اهداف
برنامه های طرح تحول سالمت و ارائه نظرات کارشناسی جهت ساختار مناسب ارائه خدمات

-

تعامل نزديک با ساير انجمن های تخصصی در خصوص تهيه گايد الين های پزشکی و آموزشی

-

تعامل و برقراری ارتباط انجمن های بيماريهای خاص ،مرکز مديريت بيماريهای غير واگير وزارت متبوع در جهت احضاء
نيازمنديهای خدمات آزمايشگاهی و تامين آن از طريق سازماندهی اعضاء شاغل در بخش خصوصی

 −تعامل و برقراری ارتباط با مرکز مديريت بيماريهای واگير و غير واگير و آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت متبوع در جهت
ارائه راهکارهای تامين نيازمندی های آزمايشگاهی و ساختار ارائه خدمات در برنامه های غربالگری ،تشخيص عوامل
بيماری زا و ...
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