
  مصاحبه با رئيس كنگره نهم

 

 

فروردين  31نهمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران از  چهارمين كنگره بين المللي و

ره در مصاحبه با ستاد خبري اين در مركز همايش هاي رازي در تهران برگزارمي شود دكتر بهزاد پوپك رئيس اين كنگ1390

  :كنگره ضمن اعالم اين خبر افزود

آزمايشگاهي منطقه خاورميانه در كشور ايران با حضور جمع كثيري از متخصصين و اساتيد داخلي و  –مهمترين رويداد علمي 

علوم آزمايشگاهي  انجمن متخصصين خارجي توسط انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران وبا همكاري 

باليني ايران، آزمايشگاه مرجع سالمت و مشاركت دانشگاههايي همچون علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران، بقيه اهللا، 

و برخي سازمانها از جمله سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، انتقال خون، ديابت ايران، ) و احد پزشكي تهران(آزاد اسالمي 

فروردين و همزمان  31وي همچنين افزود مراسم افتتاحيه اين كنگره روز . درتهران برگزار ميشود90ز اول تا سوم اردي بهشت ا... و

دراين كنگره فرصت مناسبي : وي درادامه درخصوص ويژگي هاي اين كنگره گفت باايام والدت حكيم جرجاني برگزارخواهد شد

اشتن نتايج پژوهش هاي مختلف توسط دانشمندان، اساتيد، نخبگان و دانشجويان ايراني و براي تبادل دانش به روز و به اشتراك گذ

خارجي در حيطه هاي مختلف علوم آزمايشگاهي فراهم مي شود دكتر پوپك همچنين از ويژگي هاي كنگره امسال نسبت به 

بر مباحث مهم قبلي در خصوص نحوه و  نهم عالوه   در كنگره:سالهاي قبل به موضوعات جديد پيش بيني شده اشاره و افزود 

به مباحثي چون اخالق و حقوق پزشكي در آزمايشگاه، اعتبار بخشي و آزمايشگاه   چگونگي ارتقاء كيفيت ارائه خدمات آزمايشگاهي



ايشگاه ، بالين و آزم)ايمني بيماريهاي عفوني(، بالين و آزمايشگاه )كانديديازيس سيستميك(تشخيص پزشكي، بالين و آزمايشگاه 

، فناوري و نوآوري در آزمايشگاه تشخيص پزشكي، نقش آزمايشگاه در اقتصاد سالمت، نقش آزمايشگاه در غربالگري و )مننژيت(

چشم : هاي تشخيص پزشكي، آزمايشگاه مرجع سالمت پيشگيري بيماريها، آموزش، بازسازي و ارتقاء نيروي انساني در آزمايشگاه

نيز    ، طب سنتي و آزمايشگاه تشخيص پزشكي)ديابت(ها، بالين و آزمايشگاه  ت نوين در آزمايشگاههاي مديري انداز آينده، چالش

  .پرداخته مي شود

 


