
گذری بر محورهای سيزده گانه دهمين 
کنگره ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهی

تصمیم بر آن ش��د تا همزمان با تدارکات برگزاری کنگره 
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران پس 
از یک دهه س��ابقه درخش��ان فعالیت های گسترده علمی و 
اجرایی گروه های دس��ت اندرکار آن، گفتگویی با مسئولین 
محور های 13 گانه ترتیب دهیم تا از اهداف برپایی محور ها 

و نیز چگونگی ارائه آن ها اطالعاتی را کسب نمائیم.
در ابت��دا دکت��ر کازرونی مس��ئول محور آزمایش��گاه و 
بیماری ه��ای تیروئید ب��ه بیان ضرورت مط��رح نمودن این 

مح��ور و مباحث آن پرداخت: با توجه به اینکه آزمایش های 
مرتبط با عملکرد غده تیروئید بیش��ترین حجم آزمایش ها را 
در بخش هورمون شناس��ی به خود اختصاص می دهند و در 
تفسیر نتایج بعضا از الگوی روشن، واضح و تعریف شده ای 
تبعی��ت نمی کنند مورد بح��ث و چالش همکاران قرار گرفته 
اس��ت، بنابرای��ن تصمیم گرفتیم تا این مح��ور را در مباحث 

کنگره اضافه نمائیم.
در این پانل اکثر بیماری های شایع تیروئید همراه با تغییرات 



پاتولوژی و نتایج آزمایش��گاهی حاصل مورد بحث و بررسی 
ق��رار خواهند گرفت. در ضمن ب��ا توجه به برنامه غربالگری 
ن��وزادان در خصوص کم کاری غده تیروئید و تفس��یر نتایج 
حاصل پس از 6 س��ال تجربه کشوری با تأکید بر موارد منفی 
کاذب و عوام��ل موثر در بروز م��وارد مثبت کاذب، به نقد و 

بررسی می پردازیم.
وی در ادام��ه به دس��تاورد ه��ای محور نقش آزمایش��گاه 
و غربالگ��ری در پیش��گیری بیماری ها ک��ه در نهمین کنگره 
ارتقاء کیفیت ارائه شده بود اشاره و بیان نمود: در کنار تداوم 
غربالگری بیماری های واگیر و غیر واگیر و نقش آزمایشگاه 
در غربالگری بیماری ها در س��نین مختلف، در س��ال جاری 
تأکید بر سالمت مادر و جنین و لزوم غربالگری بیماری های 
کلیوی و س��رطان ها به طور مس��تمر مورد پیگیری مسئولین 
قرار گرفته اس��ت که دس��تاوردهای ارزش��مندی را به همراه 

داشته است.
س��پس دکت��ر ول��ی زاده مس��ئول محور آزمایش��گاه و 
عفونت ه��ای تنفس��ی در ارتب��اط ب��ا اهداف ای��ن محور و 
ض��رورت ارائ��ه آن عنوان کرد: هر س��ال در کنگ��ره ارتقاء 
کیفیت خدمات آزمایشگاهی تالش می کنیم یکی از مباحث 
عفونی- میکروب شناسی را در محورهای کنگره قرار دهیم تا 
با مطرح شدن مسائل و مشکالت تشخیصی از دیدگاه بالینی 
و آزمایشگاهی ارتباط دو جانبه میان پزشکان و آزمایشگاهیان 
را تقویت نمائیم و از دیدگاه همکاران بالینی نیز آگاه ش��ویم. 
دستیابی به این مهم در بخش های عفونی و میکروب شناسی 
ضروری اس��ت، زیرا به نظر می رس��د این هم��کاری کافی 
نباش��د. از همکاران بالینی تقاضا داریم که در امر تش��خیص 
عفونت  ها همکاری بیش��تری را از آزمایشگاه  ها درخواست 
نمایند و پیش از درمان عفونت، بیمار را به آزمایشگاه ارجاع 
دهند. از آزمایش��گاه ها نیز انتظار می رود که در ارتقاء بخش 
میکروب شناس��ی بیش��تر کوشا باش��ند تا انتظارات همکاران 

پزشک را بهتر تامین نمایند.
در کنگره سال گذشته موضوع مننژیت مطرح شد که با بیان 
صریح مش��کالت و انتظارات، بحثی بس��یار جالب و چالش 
برانگیز مطرح گردید که امیدواریم در امر تشخیص مننژیت ها 

مفید بوده باشد.
 امس��ال محور آزمایشگاه و عفونت های تنفسی را در نظر 

گرفت��ه ایم. عفونت های تنفس��ی در کودکان و بزرگس��االن 
ش��امل عفونت های تنفس��ی فوقانی و عفونت های تنفس��ی 
تحتان��ی از ش��ایع ترین عفونت های انس��انی اس��ت که به 
وس��یله طیف گسترده ای از عوامل میکروبی ایجاد می گردد. 
ویروس ها بیش��ترین عامل ایجاد کننده عفونت های تنفس��ی 
هس��تند. عفونت های حاد تنفس��ی از ن��وع باکتریال یکی از 
علل عمده مرگ در بخش های بیمارستانی به ویژه در بخش 
ICU می باش��د. تش��خیص آزمایش��گاهی عوامل باکتریال 
 مقاوم به درمان، در عفونت های تنفس��ی بیمارس��تانی مانند 
VAP - Ventilator-Associated Pneumonia یا در 
عفونت های حاد تنفس��ی ناش��ی از پنوموکک های مقاوم به 

پنی سیلین، بسیار اهمیت دارد.
 تشخیص آزمایش��گاهی عفونت های ویروسی از دیدگاه 
بالینی و اپیدمیولوژی  به ویژه در ابتدای اپیدمی حائز اهمیت 
است. روش های مولکولی در تشخیص عفونت های ویروسی 
اهمیتی دو چندان دارند. تش��خیص افتراقی و آزمایش��گاهی 
عفونت های ویروس��ی از عفونت های باکتریال باعث کاهش 
مصرف آنتی بیوتیک های غیر ضروری خواهد ش��د. بسیاری 
از عفونت های باکتریال به دنبال عفونت های ویروسی ایجاد 

می گردند.
 عفونت های قارچی دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی حائز 
اهمیت است و در سال های اخیر به ویژه در بیماران دیابتی، 
پیوندی، شیمی درمانی و با ضعف سیستم ایمنی مورد توجه 

قرار گرفته است.
در مح��ور آزمایش��گاه و عفونت های تنفس��ی از دیدگاه 
بالین��ی و آزمایش��گاهی در 5 بخ��ش، عفونت های تنفس��ی 
فوقانی، عفونت های تنفسی تحتانی و تشخیص آزمایشگاهی 
عفونت های تنفسی باکتریایی، ویروسی و قارچی مورد بحث 
قرار خواهد گرفت. امیدواریم همانند محور مننژیت در سال 
گذش��ته با بح��ث و تبادل نظر با همکاران ش��رکت کننده در 

نشست و پانل، به جمع بندی مناسبی دست یابیم.   
 بیماری س��ل با توجه به اهمیت و گس��تردگی در محوری 

جداگانه بحث خواهد شد.
دکتر صادقی تبار مس��ئول محور آزمایش��گاه و ناباروری 
)زن��ان( نیز هدف از ارائه این محور را کاهش آس��یب های 
اجتماعی خواند و اذعان داش��ت: ناباروری حدود 10 س��ال 



پیش به عنوان یک بیماری تلقی نمی ش��د و دست اندرکاران 
سیاس��ت گذاری سیس��تم های بهداش��تی و درمانی کش��ور 
باالخص سازمان های بیمه نیز توجهی به حمایت های خاص 
و ویژه از زوجین نابارور به عمل نمی آوردند ولی خوشبختانه 
با ایجاد تکنیک ه��ای جدید برای درمان این بیماری و توجه 
سیس��تم های بهداش��تی و درمانی، ناباروری ب��ه عنوان یک 

معضل نه تنها فردی بلکه اجتماعی شناخته شد.
ی��ک زوج ناب��ارور عالوه ب��ر اینکه خ��ود و خانواده اش 
دچار رنج می ش��وند، آس��یب هایی را نیز برای جامعه ایجاد 
می نماید. لذا توجه به این مش��کل و رفع آن یکی از وظائف 
و مس��ئولیت های جامعه پزشکی اس��ت. بنابراین با توجه به 
اهمی��ت موضوع، پیش��رفت تکنیک های درم��ان ناباروری، 
توس��عه درمان ناب��اروری و خدمات ارائه ش��ده کلینیکی و 
آزمایش��گاهی در این زمینه، مس��ئولین کنگره ب��ه این نتیجه 
رسیده اند تا موضوع درمان ناباروری را در دستور کار کنگره 
ارتقاء کیفیت قرار داده و در س��ه محور مردان، زنان و مسائل 

حقوقی و اخالقی به آن توجه نمایند.
وی در خصوص میزان تاثیر گذاری این محور در سالمت 
جامع��ه گف��ت: طبیعتا این مح��ور باعث افزای��ش آگاهی و 
ش��ناخت همکاران آزمایشگاهی می ش��ود. در طرح مطالب 
از دو گروه متخصصین زنان و مس��ئولین آزمایشگاهی که از 
دست اندرکاران درمان ناباروری هستند استفاده خواهیم کرد. 
آش��نایی با نحوه درمان ناباروری و مکانیسم های آن به ویژه 
بیم��اری های موثر در ناباروری زن��ان را در درجه اهمیت و 
الویت قرار داده و از س��وی دیگر به اقدامات آزمایشگاهی و 

تست های شاخص در درمان ناباروری می پردازیم.
 دکتر صادقی تبار با اش��اره به محور نقش آزمایش��گاه در 
اقتصاد سالمت که در نهمین کنگره ارتقاء کیفیت مطرح شده 
بود خاطر نشان ساخت: بنا بر این نیست که هرگاه محور و یا 
موضوعی توانست به اهداف خود دست یابد و معضل جامعه 
را برطرف کند از دس��تور کار کنگره خارج شود بلکه وظیفه 
این اس��ت تا رسالت آگاه سازی و اطالع رسانی به همکاران 
آزمایش��گاهی انجام گیرد و به این دلیل مس��ائل اقتصادی در 

کنگره نهم از این باب مطرح شد.
در س��ال گذشته با توجه به س��خنرانی های صورت گرفته 
در این راس��تا، نگاه سیاس��ت گذاران بخش آزمایشگاه های 

تش��خیص پزشکی کشور اعم از انجمن های علمی و صنفی، 
مس��ئولین آزمایش��گاه مرجع سالمت، س��ازمان های بیمه و 
مس��ئولین حوزه معاونت درمان وزارت بهداش��ت نسبت به 
اینکه آزمایشگاه ها مش��کالت اقتصادی نداشته و از گردش 

مالی خوبی برخوردار هستند تغییر یافته است.
بنابرای��ن ب��ی توجهی به زیر س��اخت ه��ای اقتصادی در 
آزمایشگاه های تشخیص طبی خطراتی را از قبیل عقب ماندگی 
در توسعه و تکنولوژی های روزآمد و انجام نامناسب فرآیند 

کنترل کیفی به وجود خواهد آورد.
دکتر صادقی تبار در خاتمه بیان نمود: نهایتا محور ناباروری 
در رشته پزشکی به دلیل موضوعات جدید، افزایش تکنیک ها 

و توانمندی تیم های درمان کننده قابل توجه است.
متاسفانه میزان باالی ناباروری در کشور و افزایش سرایت 
آن در س��ن های پائین، آزمایشگاهیان را ترغیب نموده است 
تا به این حوزه پرداخته و توجه بیش��تری به رفع این معضل 

داشته باشند.
امیدواریم در محور حقوق و اخالق که نگاهی نیز به درمان 
ناباروری دارد آزمایش��گاه ها در زنجیره این درمان مشارکت 
یابن��د زیرا بس��یاری از مواقع بدون اینک��ه از کل فرآیند آگاه 
باشند در بخشی از درمان وارد می شوند و نقش اصلی خود 
را نمی دانند. بنابراین ضروری است که از تمام مراحل فرآیند 
آگاه بوده و استاندارد ها را رعایت نمایند تا با مسائل حقوقی 

و اخالقی مشکلی پیدا نکنند.
در ادامه دکتر هاش��می مدنی مسئول محور آزمایشگاه و 
ناباروری )مردان( با مهم خواندن بحث ناباروری در س��طح 
جامعه عنوان نمود: مبحث ناب��اروری از موضوعات مهم در 
س��طح جامعه است. طی بررسی ها و تحقیق های انجام شده 
بیش از 15 درصد زوجین نابارور هستند. در سطح اطالعات 
عام��ه، ناباروری را با خان��م ها مرتبط می دانند ولی مطابق با 
تحقیق های انجام ش��ده حدود 40 درصد ناباروری ها مرتبط 
با آقایان است. از آنجائی که پایه اصلی تشخیص ناباروری ها 
آزمایشگاه اس��ت، به منظور مروری بر تش��خیص ناباروری 
مردان پانلی پیش��نهاد و هدایت و اداره آن به اینجانب واگذار 

شد.
وی با اش��اره به مباحث و س��خنرانی ه��ای قابل طرح در 
ای��ن پانل گفت: این پانل 4 موضوع اصلی را مد نظر دارد که 



همکاران بالینی و آزمایشگاهی نتایج مطالعه ها  و تحقیق های 
خود را ارائه می دهند. 

موضوع نخست، در رابطه با کلیات بالینی ناباروری مردان 
است که توسط آقای دکتر س��لطانزاده از پزشکان متخصص 

در این حوزه بیان می گردد.
 موض��وع دوم، توس��ط آقای دکت��ر جالل��ی از همکاران 
آزمایش��گاهی که در ح��وزه IVF، در مش��هد فعالیت دارند 
ارائه می ش��ود. موضوع بحث ایش��ان تس��ت های تکمیلی 

آزمایشگاهی در تشخیص ناباروری مردان است.
 موضوع سوم، توسط آقای دکتر مهدی محمدی از همکاران 
آزمایش��گاهی که در حوزه ایمونول��وژی فعالیت دارند ارائه 
خواهد شد. ایش��ان ناباروری مردان به دالیل ایمونولوژیکی 

را مطرح می نمایند. 
موضوع چهارم، گزارش آنالیز اس��پرم اس��ت که توس��ط 
اینجانب ارائه خواهد شد. سعی می شود تا گزارش استاندارد 
آنالیز اس��پرم که مورد تائید WHO اس��ت به بحث گذاشته 
ش��ود. البته تاکن��ون چندین مقاله م��روری و تحقیقی در این 
رابطه به دبیرخانه کنگره ارسال شده و در دست داوری است. 
احتم��ال دارد یکی از این مقاالت در پانل به بحث گذاش��ته 

شده و مابقی به صورت پوستر ارائه گردد.
دکتر بختیاری مس��ئول مح��ور آزمایش��گاه و نفروپاتی 
دیابتی با اشاره به شیوع این بیماری در کشور و لزوم بررسی 
آن اظهار نمود: بیماری دیابت ش��ایع ترین بیماری متابولیکی 
است که درصد قابل توجهی از افراد جامعه مبتال به آن بوده و 
یا در معرض آن قرار دارند. تشخیص زودرس و پایش بیماری 
دیابتی اهمیت زیادی در پیش��گیری از ع��وارض جدی این 
بیم��اری نظیر اختالالت قلبی- عروقی و کلیوی یا اختالالت 
دوران ب��ارداری دارد. برای این منظور اغلب از تس��ت های 
آزمایشگاهی مختلفی استفاده می شود. بیماری کلیوی ثانوی 
به بیماری دیابت، نفروپاتی دیابتی نامیده می ش��ود که در اثر 
آن کلی��ه ها دچ��ار اختالل در عملکرد ش��ده و پروتئین دفع 
می کنند. همچنین کلیه ها دچار تغییرات ساختمانی و اختالل 

عملکردی می شوند.
 Paul Kimmelstiel و دکتر Clifford Wilson دکتر
برای اولین بار )یعنی  در سال 1936 میالدی( در نشریه آسیب 
شناسی آمریکا، آسیب های کلیوی ناشی از دیابت یا نفروپاتی 

دیابت��ی را در بیمارانی که به مدت طوالنی به دیابت ملیتوس 
مبت��ال بودند گزارش کردند و به همین علت امروزه نام دیگر 
نفروپاتی دیابتی، بیماری Kimmelstiel- Wilson است.

این بیماری مهم ترین علت مرگ و میر در بیماران دیابتی و 
همین طور شایع ترین سبب نارسایی مزمن کلیوی است. لذا 
تشخیص س��ریع و مدیریت آن از اهمیت فوق العاده زیادی 
برخوردار اس��ت. اولین عالمت نفروپاتی دیابتی ضخیم شدن 
ج��داره گلومرول های کلیه و ترش��ح مقادیر کم پروتئین در 
ادرار بیم��ار بوده که با روش های حس��اس قابل تش��خیص 
اس��ت. به همین علت آزمایش��گاه تش��خیص طبی می تواند 
نقشی بسیار مهم و حیاتی در تشخیص و پایش بیماری بازی 
کند، به خصوص اگر از روش های حس��اس و اس��تانداردی 

برای اندازه گیری پروتئین در ادرار استفاده نماید.
وی در رابط��ه ب��ا برنام��ه ریزی این نشس��ت اف��زود: در 
برنامه ریزی نشس��ت نفروپاتی دیابت��ی کنگره که با همکاری 
مرک��ز تحقیقات بیماری های کلیه و مجاری ادرار دانش��گاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی صورت گرفت از اساتید نفرولوژی 
و همین طور آزمایش��گاه بالینی دعوت شده تا ضمن معرفی 
کام��ل بیماری به لحاظ پاتوفیزیولوژی، همه گیری شناس��ی، 
نش��انه شناس��ی، تش��خیص و درمان، نقش آزمایشگاه های 
تش��خیص طبی نیز در مدیریت بیماری )تش��خیص و پایش 

درمان( تبیین شود.
علم به س��رعت در حال پیشرفت اس��ت و هر روز شاهد 
روشن شدن جنبه های جدیدی از مکانیسم های بیوشیمیایی 
ایجاد دیابت و عوارض آن هس��تیم. بر همین اساس می بینیم 
ک��ه معیار ها و روش های تش��خیصی دیاب��ت دائما در حال 
تغییر هستند و مطمئنا آگاهی از آخرین یافته ها در این زمینه 
می تواند به ارتقاء ارائه خدمات آزمایشگاهی در سطح کشور 
کم��ک کند که خود س��بب افزایش س��المت جامعه خواهد 

شد.
در نهای��ت امید اس��ت با تبادل نظر ه��ا، انتظارات و انجام 
بحث های مش��ترک بین متخصصین بالینی و آزمایش��گاهی 
تعامل مفید و موثری بین اعضاء تیم های پزشکی در مدیریت 

این بیماری مهم برقرار گردد.
دکتر بختیاری دالیل رویکرد این محور به نفروپاتی دیابتی 
را ش��یوع آن در جامعه دانست و اضافه نمود: بیماری دیابت، 



بیماری ش��ایعی اس��ت و تخمین زده می ش��ود حدود هفت 
درص��د )پن��ج میلیون نفر( از افراد جامع��ه ایرانی به آن مبتال 
هس��تند. همچنین پان��زده میلیون نفر نیز ب��ه حالت  پیش از 
دیابت مبتال می باش��ند که ثابت ش��ده این حالت نیز خود با 
ع��وارض همراه خواه��د بود. این تعداد ابتال به واقع بس��یار 
مهم اس��ت. ش��اید مهم ترین و ش��ایع ترین عوارض دیابت 
اثر بیماری بر کلیه ها باش��د که در صورت عدم رسیدگی، به 
نارس��ایی کلیه منجر خواهد ش��د. لذا نقش آزمایشگاه ها در 
انجام صحیح تس��ت های پیش بینی کننده حساس از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اس��ت. بنابراین در محور نفروپاتی 
دیابتی کنگره س��عی خواهد ش��د تمام موضوع��ات بالینی و 
آزمایش��گاهی نفروپاتی دیابتی به بحث و تبادل نظر گذاشته 
ش��ود. امید اس��ت که همکاران عزیز از این نشست استقبال 

کرده و حضور فعالی داشته باشند.
دکت��ر پوپک مس��ئول مح��ور آزمایش های تش��خیص 
مولكولی- چال��ش ها و راهكار ها به بیان اهداف ارائه این 
مح��ور پرداخت و عنوان کرد: هدف اصلي طرح مش��کالت 
موجود در بخش هاي مولکولي آزمایش��گاه ها، آزمایش هاي 
مولکولي و پیش��نهاد راهکارهاي عملي و استاندارد به منظور 
رفع آن ها با توجه به معیارهاي اعالم شده توسط آزمایشگاه 

مرجع سالمت مي باشد. 
در طي س��ال هاي اخیر کارب��رد آزمایش هاي مولکولي به 
منظور تش��خیص، پایش درمان، تعیین پیش آگهي و پاس��خ 
به داروها در ایران بس��یار گسترش یافته است. این گسترش 
و تنوع که در مدت نس��بتًا کوتاهي در کش��ور اتفاق افتاده در 
برطرف س��اختن نیاز مطرح شده توسط همکاران پزشک، به 
نتیجه رس��یدن طرح هاي پژوهش��ي و پایان نامه ها، پیشنهاد 
ش��رکت هاي وارد کننده تجهیزات و کیت هاي تخصصي و 
درنهای��ت پي نم��ودن راه ترقي در آزمایش��گاه ها مؤثر بوده 
اس��ت. این گس��ترش در بس��یاری از موارد به جا بوده و با 
رعایت ش��رایط اس��تاندارد پذیرش، انجام و گ��زارش نتایج 
همراه بوده است، ولي در عین حال عدم یکنواختي و همسان 
نب��ودن جنبه هاي مختلف قبل، در حی��ن و پس از آنالیز مي 
تواند منجر به مش��کالتي گردد که در محور حاضر س��عي بر 
این است با مروري بر تاریخچه انجام آزمایش هاي مولکولي، 
خطاهاي شایع را مورد بحث و بررسي قرار داده و با مقایسه 

روش هاي خانگي، اس��تفاده از کیت هاي تجاري و تاکید بر 
صحه گذاري، شرایط موجود را بهبود بخشیده و کنترل کیفي 
داخلي را تش��ریح و روند ارزیابي و اعتبار بخشي این بخش 
از آزمایشگاه را از نظر آزمایشگاه مرجع سالمت بیان نمائیم.
امید است با مش��ارکت تمامي اساتید و همکاران با تجربه 
در این رش��ته زمینه مناسبي در جهت ارتقاء کیفي این نوع از 

خدمات آزمایشگاهي را فراهم آوریم.
دکتر س��لطانپور مسئول محور اخالق و حقوق حرفه ای 
در طب آزمایش��گاه )درمان ناباروری- تش��خیص پیش از 
تولد( با اش��اره ب��ه میزان رعایت اخ��الق حرفه ای در طب 
آزمایش��گاه و اه��داف آن بیان داش��ت: با توج��ه به اجرای 
برنامه های اعتبار بخش��ی و استقرار اس��تانداردهای مدیریت 
کیفی��ت می توان گفت، هم اکنون توجه به مس��ائل حقوق و 
اخالق حرفه ای در آزمایش��گاه ها جدی است، هر چند این 

به معنای خاتمه مسئولیت و پایان وظائف نیست.
در کنگ��ره ده��م تصمیم ب��ر این اس��ت موضوع��ات را 
تخصصی تر و در عناوین چالش بر انگیز آزمایش��گاهی ارائه 
نمائیم. طبعا در این رویکرد تنوع مطالب کمتر ولی کیفیت و 

عمق آن ها بیشتر خواهد شد.
ایشان در خاتمه چند نمونه از مصادیق اخالق در آزمایشگاه 
را برش��مرد: تعهد به حفظ اس��رار بیم��اران، ارائه اطالعات 
الزم جه��ت آزادی بیم��ار در تصمیم گی��ری، آمادگی جهت 
پاسخگویی به س��ئواالت و ابهامات و در صورت نیاز تکرار 
آزمای��ش ها ب��دون هزینه مجدد از مصادی��ق رعایت حقوق 
بیم��اران و تعهد به موازین اخالق حرفه ای اس��ت که مراکز 

آزمایشگاهی به رعایت آن ها مقید و پایبندند.
سپس دکتر سمیعی مسئول محور اعتبار بخشی و تضمین 
کیفیت آزمایشگاه های پزش��كی: حاکمیت بالینی با توجه 
به برگزاری هر س��اله این محور در کنگره به دس��تاورد های 
آن اش��اره نمود و پاسخ داد: سابقه این محور به اولین کنگره 
ارتق��اء کیفیت خدمات آزمایش��گاهی بر می گ��ردد و به نظر 
م��ن از موثرترین محوره��ای این همای��ش منحصر بفرد در 
بهبود کیفیت مدیریت آزمایش��گاه های پزش��کی و خدمات 
آزمایشگاهی است. از دستاوردهای با ارزش این محور افزایش 
همگرایی و انس��جام دست اندرکاران و بازیگران کلیدی نظام 

آزمایشگاهی کشور اعم از دولتی و غیردولتی است. 



در محور اعتبار بخشی و تضمین کیفیت، هر ساله برنامه های 
مربوط به اس��تقرار نظام اعتبار بخشی آزمایشگاه های پزشکی 
و پیش��رفت های این روند در جمع بزرگی از آزمایشگاهیان 
کش��ور مطرح می ش��ود و جامع��ه آزمایش��گاهی در جریان 
برنامه های آتی وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی 
در حوزه استانداردسازی آزمایش��گاه های پزشکی و نظارت 
ب��ر اجرای آن قرار می گیرد و فرص��ت خوبی نیز برای بحث 
و تب��ادل نظر فراهم می آید. به نظر من پیش��رفت مس��تمر در 
استقرار نظام اعتبار بخش��ی آزمایشگاه پزشکی، نشان دهنده 
مهم  و موثر بودن این محور در کنگره ارتقاء کیفیت اس��ت. 
ضمنًا هر س��اله مقاالت و پوس��تر های متعددی در ارتباط با 
اعتبار بخش��ی و تضمین کیفیت از سوی محققین و مسئولین 
ایرانی و خارجی به ش��رکت کنندگان کنگره ارائه می ش��ود 
ک��ه به نوبه خ��ود نقش بس��یار تعیین کننده ای در آش��نایی 
آزمایشگاهیان کشور و مس��ئولین وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی با نظام اعتبار بخش��ی در سایر کشورها، به 
ویژه اس��تاندارد سازی و نظارت دارد. این محور به دلیل بین 
الملل��ی بودن همایش ت��ا کنون یکی از مه��م ترین راه ها و 
ابزارهای آشنا کردن سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته 
با نظام اعتباربخش��ی آزمایش��گاه های پزشکی در ایران بوده 
اس��ت. باید توجه داش��ت اهمیت و تاثیر ای��ن محور زمانی 
بیش��تر خود نمایی می کند که بدانیم ایران، با داشتن بیشترین 
تعداد آزمایشگاه پزشکی در منطقه، طی ده سال گذشته ایجاد 
و استقرار یکی از پیش��رفته ترین نظام های اعتبار بخشی در 
حوزه آزمایشگاه پزشکی را تجربه کرده است که موقعیت آن 

را در منطقه منحصر به فرد نموده است.
وی همچنین در رابطه با ضرورت توجه به حاکمیت بالینی 
خاطر نشان ساخت: حاکمیت بالینی عبارت است از چارچوبی 
که در محدوده آن، سازمان های ارائه دهنده خدمات درمانی 
موظف به پاسخگویی مستمر، بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات 
خود هس��تند و الزم است ضمن حفظ اس��تانداردهای باالی 
مراقب��ت از بیم��اران، به ایج��اد محیطی بپردازن��د که در آن، 
مراقبت های بالینی در برترین شکل خود به شکوفایی برسند. 
بر مبنای این مفهوم ش��رکت های بزرگ، س��ازمان ها و سایر 
سیستم ها و فرآیندهای تولیدی و خدماتی، موظف به تضمین 
کیفیت، پاس��خگویی و اعمال مدیریت مناس��ب در عملیات 

س��ازمانی و ارائه خدمات خویش می باشند. آزمایشگاه های 
پزشکی یکی از مهم ترین موسسات در حوزه توجه حاکمیت 
بالینی محس��وب می شوند و اس��تانداردهای مربوط به آن از 
تاثیرگذارترین استانداردها بر تضمین کیفیت خدمات درمانی 
هستند. با توجه به تمرکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی بر حاکمیت بالینی و استقرار آن امسال محور اعتبار 
بخش��ی و تضمین کیفیت به این موضوع اختصاص داده شده 
است. از این طریق برنامه ها و دستاوردهای نظام آزمایشگاهی 
در ارتباط با این حیطه و نقش و وظایف آزمایش��گاه پزشکی 

به طور کلی مرور خواهد شد.
دکتر ف��الح پور مس��ئول مح��ور پژوهش ه��ای علوم 
آزمایشگاهی در خصوص اهداف این محور با توجه به اولین 
سال ارائه آن عنوان نمود: هدف اصلی این محور، ارتقاء سطح 
تعام��ل کنگره با بخش های آکادمیک و ایجاد بس��تری برای 
ارائ��ه نتایج پژوهش های انجام ش��ده در حوزه های مختلف 
مرتب��ط با علوم آزمایش��گاهی در دانش��گاه ها و موسس��ات 
پژوهش��ی اس��ت. این پژوهش ها عمدت��ًا در دو قالب انجام 
می شوند، یکی طرح های پژوهشی که توسط اعضاء محترم 
هیئت علمی و دیگر پژوهشگران اجرا می شوند و دوم پایان 
نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی که مورد 
اخیر بخش قابل توجهی از مقاالت ارائه ش��ده در همایش ها 
و حتی مج��الت علمی دنیا را به خ��ود اختصاص می دهد. 
دیگر محورهای کنگره ارتقاء کیفیت در هر س��ال به صورت 
هدفمند و با گرایش خاص و با استفاده از سخنرانان شاخص 
و کلیدی برنامه ریزی می شوند و با توجه به فشردگی برنامه 
ها، امکان ارائه نتایج پژوهش در نشست های مربوطه مشکل 

است.
الزم به ذکر است که در کنگره های هفتم و هشتم محوری 
تحت عنوان پژوهش در علوم آزمایشگاهی داشتیم که به بحث 
پژوهش، ابزارها، راهکارها و چالش های آن می پرداخت که 
محتوای کاماًل متفاوتی داش��ت و نباید به لحاظ تش��ابه نام با 
محور پژوهش های علوم آزمایشگاهی در کنگره دهم اشتباه 

شود.
وی در رابطه ب��ا معیار های پذیرش مقاالت در این محور 
گف��ت: مباحث این مح��ور کلیه حوزه ه��ای مرتبط با علوم 
آزمایش��گاهی را پوش��ش می دهد. البته از این میان مقاالتی 



که در زمین��ه محورهای اصلی کنگره ده��م بوده و به نوعی 
مکم��ل مباحث مطروحه در نشس��ت های دیگر باش��ند در 
الویت هستند. همچنین دیگر مباحث تشخیصی که در زیست 
فناوری و نانوفناوری پزشکی مطرح هستند نیز در این محور 

قابل ارائه خواهند بود.
مقاالت دریافتی بر اس��اس معیارهای تعیین شده از سوی 
کمیته علمی کنگره پس از بررس��ی توس��ط هیئ��ت داوران، 
پذیرش و الویت بندی می شوند. شرط اصلی پذیرش مقاالت 
در این محور دارا بودن ماهیت پژوهشی، تازه بودن نتایج و عدم 
ارائه آن در همایش های دیگ��ر خواهد بود. از دیگر معیارهای 
مؤث��ر در انتخاب مقاالت می توان به داش��تن نتایجی کاربردی 
در انجام و تفسیر آزمایش های تشخیصی، جامع و حاصل کار 

گروهی بودن و انجام با متدولوژی مناسب اشاره کرد. 
همچنین کامل ب��ودن و کیفیت نگارش خالصه مقاله ارائه 
ش��ده به کنگره و بیان مش��خص اهداف، م��واد و روش ها، 
نتایج و بحث یعنی چیزی که به آن Full Abstract اطالق 

می شود نیز در انتخاب مقاله بسیار مؤثر است. 
الزم به یادآوری است که در کنگره ارتقاء کیفیت نیز مانند 
بسیاری از کنگره های علمی که امروزه در دنیا برگزار می شود، 
ارائ��ه مقاالت دریافتی عمدتًا به صورت پوس��تر برنامه ریزی 
می شود و لذا انتخاب یا عدم انتخاب یک مقاله برای ارائه به 

صورت سخنرانی شاخص ارزشیابی مقاالت نخواهد بود.
دکتر عبودی مس��ئول محور سل و چالش های تشخیصی 
این محور را دهش��ت گذشته، چالش فرا رو و تهدیدی برای 
آین��ده خواند و اذعان نمود: از دیدگاه بالینی بیماری س��ل را 
می توان دهشت گذشته، چالش فرارو و تهدیدی برای آینده 
بش��ر دانس��ت. س��ل بیماری عفونی و تب داری است که به 
راحت��ی قابل انتقال می باش��د و در اعصار گذش��ته یکی از 
مهم تری��ن عوامل مرگ و میر در جوامع بش��ری به حس��اب 
می آمده است. مهم ترین اهداف این محور عبارتند از:  تعیین 
جایگاه و ش��ناخت جدید از وضعیت بیماری س��ل در ایران 
و کش��ورهای مجاور، بررس��ی چالش های تشخیصی بالینی 
و آزمایش��گاهی انواع بیماری سل، بررسی راه های جدید و 
س��ریع و قابل اعتبار در شناخت باکتری سل در آزمایشگاه و 
ارائه راهکارهای عملی تشخیصی و شناخت گونه های مقاوم 

میکروب سل و نحوه توزیع و پراکندگی آن در جامعه.

پیشرفت های فناوری دو دهه اخیر در زمینه آزمایشگاه های 
مولکول��ی )PCR, Gene probe( و س��ایر، پنجره ه��ای 
جدیدی در تش��خیص آزمایش��گاهی س��ل ب��از نموده اند به 
نحوی که امروز می توان با سرعتی حیرت انگیز و حساسیتی 
باال ویژگی نس��بتا مناسب انواع آلودگی های مایکو باکتریائی 
را تش��خیص داد. همچنین اس��تفاده از نش��انگر های زیستی 
)مارکرهای بیولوژیک( مانند آدنوزین دی آمیناز )کالریمتریک( 
و نی��ز گاما انترفرون )الیزا( توس��عه یافته اس��ت و این دو به 
خصوص در تش��خیص س��ل غیر ریوی مانند پلورزی سلی 

جایگاه ویژه ای دارند.
در این محور سعی خواهد شد با استفاده از حضور اساتید 
بالینی و آزمایش��گاهی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری 

در زمینه تشخیص و درمان سل بحث شود.
در ادامه دکتر بلورچی مسئول محور فناوری و نوآوری در 
آزمایشگاه تشخیص پزشكی یکی از مهم ترین دستاوردهای 
ای��ن محور را ایجاد ارتباط بی��ن مخاطبین و برگزار کنندگان 
خواند و بیان کرد: به طور کلی هدف از برگزاری کنگره ایجاد 
ارتباط بین مخاطبین )ش��رکت کنن��دگان( و برگزار کنندگان 
اس��ت تا با برقراری تعام��ل میان آن ها به دس��تاورد  اصلی 
کنگره دس��ت یابیم. یکی از اهداف محور فناوری های نوین 
در آزمایش��گاه تشخیص پزش��کی افزایش ارتباطات است تا 
بدی��ن طریق امکانات مورد نیاز به لحاظ فیزیکی و تجهیزاتی 
فراهم گ��ردد و مخاطبین با حضور در کنگره آش��نایی کافی 
را از دس��تاورد های علمی به دس��ت آورند. در مقابل انتظار 
مخاطبین این است که بتوانیم مطالب را به روز، کامل و قابل 
بهره برداری در یک بس��ته علمی آماده ساخته و در دسترس 
قرار دهیم. بنابراین با انتخاب یک مدیریت درس��ت باید این 
تردی��د را ک��ه غفلت نموده ای��م یا فعالیت ه��ای خود را به 

درستی انجام نداده ایم برطرف سازیم.
وظیف��ه ما در کنگره پیش رو آن اس��ت که از کلیه صاحب 
نظران در مبحث فناوری و نوآوری تجهیزات آزمایش��گاهی 
به��ره برده و به دنبال تکنولوژی ه��ا و فناوری های روز دنیا 
باش��یم و توسط اس��اتید مجرب آن ها را ارائه داده تا فضایی 
طراحی ش��ود که با به بحث گذاش��تن ای��ن مباحث، افراد از 
باال ترین کیفیت تجهیزات برخوردار ش��وند. تمام تالش��مان 
این اس��ت که از طریق وب س��ایت انجمن، کنگره، فراخوان 



و نش��ریات مختلف آزمایش��گاه ها را برای ای��ن مهم آماده 
سازیم.

وی به برشماری ابعاد فناوری های نوین در آزمایشگاه ها 
و میزان هماهنگی آزمایش��گاه های کش��ور با آن پرداخت و 
عنوان نمود: فناوری یک وس��یله، مسیر و ابزار است و منظور 
از فناوری نوین راه  دس��تیابی به آن ها اس��ت که تجهیزات، 

فضا و نیروی انسانی را شامل می شود. 
ام��روزه پزش��کان معتقدن��د که ام��ر درمان باید توس��ط 
پاراکلینیک پایش شده و در کوتاهترین زمان ممکن صورت 
پذیرد. در آزمایش��گاه مهم ترین مفهوم و اصلی ترین هدف، 
س��المت اس��ت تا از طریق تکنولوژی نوین و دانش جدید 
آن را ب��ه جامعه بازگردانده و از نگرانی های موجود بکاهیم.
س��رعت، دقت و اعتماد در تکنولوژی نوین نهفته اس��ت و 
مهم ترین هدف آن ایجاد احساس رضایتمندی در کلیه افراد 

جامعه است. 
کش��ور ای��ران در منطق��ه خاورمیانه به لح��اظ فرهنگی، 
اقتصادی و منابع انس��انی کشور ویژه ای محسوب می شود 
و از آنجائ��ی ک��ه مردم جامعه ما برای س��المتی خود هزینه 
م��ی کنند و کیفی��ت ارائه خدمات را در درج��ه الویت قرار 
می دهند، بنابراین نیاز اس��ت تا م��ا نیز در پی یافتن فناوری 
های نوین باش��یم زیرا دسترسی به تکنولوژی جدید نه تنها 
در آزمایش��گاه بلکه در هر مقوله ای به چش��م می خورد و 
آزمایشگاه ها قادر نخواهند بود تا خود را از دستیابی به این 

مهم مستثنی کنند.
دکتر بلورچی اضافه نمود: طی س��ال های اخیر برگزاری 
کنگره، به چند مقوله توجه نموده ایم که حساسیت اینجانب 
به عنوان مس��ئول مح��ور فناوری و نوآوری در آزمایش��گاه 
تشخیص پزش��کی بر روی سرعت و س��پس کاهش هزینه 
برای بیمارانی اس��ت که قصد دریافت خدمات از آزمایشگاه 
را دارند. در واقع اصول کار برای ارتقاء کیفیت، سرعت، دقت 
و کاهش هزینه است. بنابراین آزمایشگاه های تشخیص طبی 
باید در جستجوی تکنولوژی هایی باشند که با کاهش قیمت  
و افزایش س��رعت و دقت همراه است. برای مثال سرپرست 
ه��ر خانوار در جامعه امروز به دنبال کاهش هزینه ها اس��ت 
ولی ب��ه بهانه این امر از تکنولوژی ه��ای جدید صرف نظر 

نمی کند. 

آزمایش��گاه ها باید با مخاطبین، بیماران و پزش��کان خود 
به طور ش��فاف س��خن گفته و آن ها را از خدماتی که ارائه 
می دهند آگاه س��ازند و این تصور که با آگاه نمودن مخاطب 
و ایج��اد س��وال در ذه��ن او دچار چالش می ش��ویم کامال 

نادرست است. 
همچنی��ن تبلیغات را نباید بر روش های فعلی و مرس��وم 
نمایشگاه های تجهیزات پزش��کی استوار نمود. رکن اصلی 
تبلیغات، انتقال اطالعات اس��ت و ب��ا برگزاری کنگره هایی 
همانن��د ارتق��اء کیفی��ت این مهم میس��ر می گ��ردد. در این 
خصوص باید از انجمن دکترای علوم آزمایش��گاهی و کلیه 
دس��ت اندرکاران برگزاری این کنگره تشکر ویژه ای داشته 
باش��یم زیرا طی 4 روز صاحبان ِحرف را که دارای اطالعات 
و دانش وس��یعی هس��تند در مکانی مناس��ب تجمیع  ش��ده 
ت��ا مخاطبی��ن از این مجموعه بهره ب��رداری الزم را به عمل 

آورند.
در انتها دکتر ونكی مس��ئول محور نقش آزمایش��گاه در 
س��المت مادر و جنین در ارتباط ب��ا مباحث قابل طرح در 
این محور بیان داش��ت: محور نقش آزمایش��گاه در سالمت 
مادر و جنین در کنگره ارتقاء کیفیت سال 1391 با محوریت 
موضوعی تس��ت های غربالگری و تائیدی سالمت جنین در 
حوزه آزمایش��گاه ه��ای بالینی و س��یتوژنتیک تالش دارد با 
دعوت از متخصصین بالینی و پاراکلینیک در حوزه تشخیص 
قبل از تولد و زنان زایمان/ آس��یب شناس��ی و س��یتوژنتیک 
و تصویرب��رداری ب��ا نگاهی فرات��ر از حوزه آزمایش��گاه به 
این موض��وع توجه نماید و نقش یک تی��م کاری هماهنگ 
)آزمایش��گاهی، بالینی و پاراکلینیک( و با صالحیت فنی باال 
را در افزایش ضریب تش��خیصی و حساس��یت آزمون های 

مزبور بیان نماید.
وی با اش��اره به دستاورد های آتی این محور اظهار نمود: 
دس��تاورد مناس��ب این مح��ور در آینده می توان��د ترغیب 
همکاران آزمایش��گاهی جهت تش��کیل تیم ه��ای کاری  با 
صالحیت فنی باال در حوزه تست های غربالگری و تائیدی 
س��المت مادر و جنین باش��د ک��ه  قطعا در آین��ده عالوه بر 
خدمت به ارتقاء س��طح سالمت جامعه، فرهنگ کار تیمی و 
تقویت ارتباط گروه های تخصصی بالینی و آزمایش��گاهی را 

در بر خواهد داشت.
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