
  دکتر پوپک
رئيس کنگره ارتقاء کيفيت

 آقای دکتر ش��ما به عنوان رئی��س کنگره ارتقاء کیفیت چه 
پیامی برای شرکت کنندگان دارید؟

با عنایت خداوند متعال، همفکري و تالش همکاران محترم در 
انجمن علمي دکتراي علوم آزمایشگاهي و سایر انجمن هاي علمي 
همکار، این امکان فراهم آمده اس��ت تا پنجمین کنگره بین المللي 
و دهمین کنگره ملي ارتقاء کیفیت خدمات آزمایش��گاهي برگزار 

گردد. 
ضمن سالم و احترام حضور همکاران محترم جامعه آزمایشگاهي 
و با س��پاس از راهنمائي، انتقاد و پیش��نهادهاي ش��ما که ما را در 
ارتقاء کیفیت کنگره یاري نموده  اس��ت، به استحضار مي رساند در 
کنگره حاض��ر که از تاریخ چهارم تا هفتم اردیبهش��ت ماه 1391 
برگزار مي گردد، مباحث علمي در سیزده محور اصلي و کارگاه هاي 

جانبي، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. 
امیدواری��م با فراهم ش��دن زمینه هاي مناس��ب ب��راي انتقال و 
بهره مندي از دانش روز، با بحث و تبادل نظر در حیطه هاي مختلف 
آزمایشگاه پزشکي، بتوانیم گامي موثر در دستیابي به اهداف کنگره 
ارتق��اء کیفی��ت خدمات آزمایش��گاهي برداریم. در این راس��تا از 
راهنمائي، ارشاد، انتقاد و پیشنهادهاي کلیه صاحب نظران ارجمند 

جامعه بزرگ آزمایشگاهي کشور استقبال مي نمائیم. 
از مشارکت تمام دانشوران، پژوهشگران و اندیشمندان و دست 
اندرکاران آزمایش��گاهي که ما را در برگزاري دهمین س��ال کنگره 

یاري خواهند نمود، تشکر و قدرداني مي نمائیم. 
 دکتر بختياری

دبير علمی کنگره ارتقاء کيفيت
 در دهمی��ن کنگره ارتقاء کیفیت چ��ه محورهای جدیدی 

مطرح خواهد شد؟
امس��ال 13 محور با عناوین آزمایشگاه و بیماری های تیروئید، 
آزمایشگاه و بیماری های روماتولوژیک، آزمایشگاه و عفونت های 
تنفس��ی، آزمایش��گاه و ناباروری )زنان(، آزمایش��گاه و ناباروری 
)مردان(، آزمایش��گاه و نفروپاتی دیابتی، آزمایش های تش��خیص 
مولکول��ی- چالش ه��ا و راهکارها، اخالق و حق��وق حرفه ای در 
طب آزمایشگاه )درمان ناباروری- تشخیص پیش از تولد(، اعتبار 
بخشی و تضمین کیفیت آزمایشگاه های پزشکی: حاکمیت بالینی، 
پژوهش های علوم آزمایش��گاهی، س��ل و چالش های تشخیص، 
فناوری نوین در آزمایش��گاه تشخیص پزشکی و نقش آزمایشگاه 
در سالمت مادر و جنین در کمیته علمی مطرح شد. در واقع اصل 
پویای��ی کنگره حکم می کند که هر س��ال موضوعات مهم و بروز 
در برنام��ه آن گنجانده ش��ود. برنامه های علمی کنگره با دعوت از 

کيفيت را پايانی نيست



اس��اتید دانشگاه ها و مراکز پژوهش��ی کشور عزیزمان و 
همچنین اس��اتید برجسته از س��ایر کشورهای جهان در 
قالب 13 محور علمی برنامه ریزی شده تا سخنرانی ها و 

کارگاه های کاربردی و علمی مفیدی اجرا گردد.

بنابراین س��عی ش��د تا در محوره��ای کنگره 
موضوعات جدیدی را انتخاب نمائیم که در کنگره های 
گذشته کمتر به آن ها پرداخته می شد و همچنین بحث و 
تبادل نظر در مورد مسائل مبتال به آزمایشگاه های کشور 
را نیز در نشست ها لحاظ کنیم تا آخرین اطالعات علمی 
و راهکارهای عملی برای رفع مشکالت آزمایشگاه های 

                            
بالینی ارائه شود.         

 محورهای مطرح ش��ده تا چه میزان می تواند در 
ارتقاء سطح سالمت جامعه موثر باشد؟

امروزه آزمایش��گاه های تشخیص طبی در تشخیص، 
درمان و پایش بیماری ها نقش��ی با اهمیت و تاثیر گذار 
دارن��د، بدین معنا که در مدیریت بس��یاری از بیماری ها 
بدون وجود آزمایشگاه بالینی کاری از پیش نخواهد رفت. 
بدیهی اس��ت هر عاملی که بتوان��د بر کارایی و عملکرد 
آزمایشگاه های کشور بیافزاید قطعا تاثیر مثبت آن ها را بر 

ارتقاء سطح سالمت جامعه تقویت خواهد کرد.
در طی نه دوره برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت خدمات 
آزمایشگاهی تشخیص پزشکی در ایران تالشی نظام مند 
ص��ورت گرفته ت��ا تمام موضوعاتی که ب��ر ایفای نقش 
حیاتی آزمایش��گاه در نظام سالمت موثراند، شناسایی و 

مورد بحث و تبادل نظر علمی قرار گیرد.
پویایی مستمر در انتخاب موضوعات 
و محوره��ای کنگره ه��ای ارتقاء کیفیت 
و نی��ز برنامه ری��زی هدفمند در انتخاب 
سخنرانی ها و س��خنرانان اصلی در واقع 
برای پاس��خدهی به نیازه��ای روز نظام 
س��المت و آزمایش��گاه های کشور بوده 

است.
انتخاب کلی��ه محورهای کنگره ارتقاء 
کیفیت بر اس��اس چالش ه��ای موجود 

در آزمایش��گاه های تشخیص طبی و مشکالت بهداشتی 
جامعه اس��ت. حضور اس��اتید در جامعه و آزمایشگاه ها 
س��بب می گ��ردد تا س��وء تفاهم های موج��ود برطرف، 
اطالعات بروز و اس��تانداردها مشخص شوند. بنابراین 
خواهان آن هس��تیم تا اس��تانداردهای روز دنیا را بومی 
سازی نمائیم زیرا این مهم کیفیت فعالیت آزمایشگاه های 
تشخیص طبی را افزایش می دهد و این امر به نوبه خود 

در ارتقاء سطح سالمت جامعه موثر خواهد بود.
کلی��ه محورهای کنگ��ره موفقیت های چش��مگیری 
را نصیب نظام س��المت نموده اس��ت زی��را همواره در 
محوره��ا پرداختن علمی و فنی ب��ه اخالقیات، آموزش 
و افزایش انگیزه سرمایه های انس��انی دست اندرکار در 
آزمایشگاه های کشور، مواد و تجهیزات و فضاهای کاری 
و مدیریت کارا برای ما مد نظر بوده و این رویکرد همه 
جانبه به نظام آزمایشگاهی در کنگره مطمئنا اثرات بسیار 

ارزشمندی را داشته است.
 دکتر صادقی تبار 

دبير اجرايی کنگره ارتقاء کيفيت
 در دهمین کنگره ارتقاء کیفیت چه تعداد شرکت 

حضور یافته اند؟
بالغ بر 130 ش��رکت در کنگره ارتقاء کیفیت ثبت نام 
نموده اند و تقریبا در س��اعات اولیه ثب��ت نام معادل 75 
درصد از ظرفیت نمایش��گاه کنگره تکمیل شد، که این 

تعداد بیش از ظرفیت مرکز همایش های رازی است. 
 نمایش��گاه جانب��ی کنگ��ره تا چ��ه می��زان نیاز 
آزمایش��گاه ها را در خصوص تامین کیت و تجهیزات 

آزمایشگاهی برطرف می نماید؟

حضور اساتيد در 
جامعه و آزمايشگاه ها 
سبب می گردد تا سوء 
تفاهم های موجود 
برطرف، اطالعات بروز 
و استانداردها مشخص 
شوند.



معتق��دم بهترین فض��ا برای انتخاب کی��ت و تجهیزات 
آزمایشگاهی و تامین نیازهای فنی و پشتیبانی آزمایشگاه های کشور 
را، کنگره های مرتبط باالخص کنگره ارتقاء کیفیت در اختیار اعضاء 

قرار می دهد.                                                       

 نخستین مزیت کنگره، حضور کلیه شرکت های معتبر در زمینه 
محصوالت و خدمات آزمایش��گاهی است. زیرا شرکت کنندگان 
قادرند در مدت زمانی کوتاه از غرفه های نمایشگاهی بازدید کرده 
و امکانات و خدمات ش��رکت ها را با یکدیگر مقایس��ه نمایند تا 
انتخاب بهتری داشته باشند. مزیت دوم کنگره، حضور همکاران و 
اس��اتید صاحب تجربه است که با صرف کم ترین زمان می توان از 
مشاوره رایگان آ ن ها بهره جست. به عبارت دیگر همکاران فعال در 
آزمایشگاه های اقصی نقاط کشور به راحتی می توانند در خصوص 
کیفی��ت، خدمات و قابلیت های محصول مورد نظر خود اطالعات 

الزم را کسب نمایند. 
از ویژگی های دیگر نمایشگاه جانبی کنگره ارتقاء کیفیت، ایجاد 
بهترین فضا برای پیش��برد فعالیت های اقتصادی ش��رکت ها است 
زیرا مدیران ارشد آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش عمده ای از 

نیازهای خود را با حضور در نمایشگاه برطرف می سازند.
دیگر مزیت نمایشگاه کنگره ارتقاء کیفیت، وجود تکنولوژی های 
مختلف در کنار یکدیگر اس��ت تا توانمندی ه��ای خود را عرضه 
نمایند. شرکت ها نیز در صورت خرید شرکت کنندگان در ساعات 
برگزاری نمایش��گاه، تخفیف های وی��ژه ای را در نظر می گیرند و 
آزمایشگاهیان به دلیل آگاهی از این موضوع نیازهای سالیانه خود 

را تامین می کنند.
 در مقام مقایسه، نمایشگاه کنگره ارتقاء کیفیت را نسبت به 

کنگره های منطقه چگونه ارزیابی می نمائید؟
در پاسخ به این س��وال نقطه نظرات شرکت کنندگان داخلی و 
خارج��ی را خدمتتان عرض می کنم. کنگره ارتقاء کیفیت به عنوان 
بهترین نمایش��گاه تجهیزات آزمایش��گاهی و بزرگ ترین همایش 
آزمایش��گاهیان کشور در منطقه خاورمیانه است. همچنین شرکت 
کنن��دگان خارجی تصدی��ق نموده اند که کارآم��دی این کنگره و 
نمایش��گاه جانبی آن قابل مقایس��ه با دیگر کنگره ها و نمایشگاه ها 
نیس��ت. شرکت هایی که در سنوات گذش��ته برای جذب مشتری 
در نمایش��گاه های جانبی خ��ارج از ایران ش��رکت می کرده اند از 

سالی که با کنگره ارتقاء کیفیت آشنا شده اند دیگر فرصت شرکت 
در  نمایش��گاه های بین الملل��ی را ندارند. زیرا این کنگره نیازهای 
ض��روری آن ها را برطرف  س��اخته  و بخش عم��ده ای از تولید و 

خدمات را به خود اختصاص  می دهد.
 در سال گذشته بخش ارائه پوسترها به شیوه جدید به کنگره 
اضافه و با استقبال خوبی مواجه شد، آیا امسال در حاشیه کنگره 

برنامه ویژه و جدیدی وجود خواهد داشت؟
طبیعتا نوآوری های کنگره ارتقاء کیفیت همواره مورد توجه است 
و فعالیتی که سال گذشته در ابعاد کوچک و غیر رسمی انجام شد، 
رویک��رد نوین کنگره ارتقاء کیفی��ت در دهمین دوره برگزاری آن 
است. امسال نیز بخش های علمی شرکت های تجاری و اقتصادی 
در پانل فناوری های نوین در آزمایشگاه تشخیص پزشکی مشارکت 
دارند که این امر به آن ها هویت داده و مشخص می نماید که هدف 
اصلی آن ها صرفا کسب درآمد و فعالیت های اقتصادی نیست بلکه 

مسیر انتقال تکنولوژی را مد نظر قرار می دهند.
 ش��ما به عنوان دبیر اجرائی کنگره ارتقاء کیفیت چه پیامی 
برای ش��رکت های تجهیزات آزمایش��گاهی و شرکت کنندگان 

کنگره دهم دارید؟
پیش��نهاد می دهم که ش��رکت های تجهیزاتی با توجه به شرایط 
اقتصادی حاکم در کشور از این فرصت به نیکی و شایستگی استفاده 
نمایند و پیام خود را برای اخذ حمایت سیستم های دولتی به منظور 
تامین نیازها و امکانات آزمایش��گاه های کشور اعالم کنند. تمایل 
داریم در چنین فضایی که محدودیت ها بس��یار است و بخش های 
اقتصادی آزمایش��گاه ها دستخوش چالش هستند، حمایت هایی را 
داشته باشیم که با کم ترین آسیب به بخش پزشکی کشور، خدمات 

آزمایشگاهی را حفظ نموده و ادامه دهیم.
معتقدم این گردهمایی متعلق به جامعه آزمایش��گاهیان کش��ور 
بوده و همواره موفقیت و ش��رکت گس��ترده ش��رکت کنندگان و 
ش��رکت ها در این کنگره ناشی از این طرز تفکر است. کلیه اقشار 
آزمایش��گاهی باید به عنوان یک میثاق ملی آزمایش��گاهی در این 
گردهمایی شرکت نمایند و در محورهای 13 گانه و فضای کنگره 
حضور یابند. همچنین با بیان نقطه نظرات خود در مباحث پایانی 
پانل ها، امکان تضارب آرا و تبادل افکار را برای مجریان و متولیان 
محورهای مختلف فراهم س��ازند که امس��ال نیز همانند سال های 
گذش��ته دس��تاوردهای علمی و کاربردی را از محل برگزاری این 

کنگره شاهد باشیم. 
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