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یازدهمين�كنگره�كشوری�و�ششمين�كنگره�بين�المللی�
ارتقاء�كيفيت�خدمات�آزمایشگاهی�تشخيص�طبی�ایران

یازدهمین کنگره کش��وری و شش��مین کنگره بین المللی 
خدم��ات آزمایش��گاهی تش��خیص طب��ی ای��ران ب��ه عنوان 
بزرگتری��ن گردهمایی جامعه آزمایش��گاهی 31 فروردین ماه 
ب��ه مدت 4 روز با حضور اس��اتید، صاحبان و تصمیم گیران 
آزمایش��گاه های تشخیص طبی کش��ور، شرکت های کیت و 
تجهیزات آزمایش��گاهی و جمعی از پیشکس��وتان و صاحب 
نظران این حوزه در مرک��ز همایش های رازی تهران برگزار 

شد. 
امس��ال نی��ز کنگره ارتق��اء کیفیت در عرص��ه های مختلف 
آزمایشگاه و بالین برای ایجاد ارتباط میان همکاران آزمایشگاه های 
تشخیص طبی در تمامی س��طوح و پزشکان در تخصص های 

مختلف، محور های 16 گانه متنوعی را مطرح نمود.
دکت��ر پوپ��ک: یک��ی از اه��داف اصلی کنگ��ره ایجاد 
 تعام��ل بيش��تر با هم��کاران پزش��ک در تخص��ص های

 مختلف است.
در ابت��دا دکتر پوپ��ک رئیس کنگره مصادف ش��دن آغاز 
برگ��زاری کنگ��ره با روز آزمایش��گاهیان و س��الروز والدت 
حکی��م جرجانی را تبریک گفت و بیان داش��ت: امس��ال نیز 
مانند سال های گذش��ته از حمایت تمامی همکارانی که ما را 

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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تش��ویق به ادامه فعالیت کنگره ارتق��اء کیفیت می کنند و از 
پیشکس��وتانی که بنیان گذار آن ب��وده و اکنون فعالیت آن ها 
در حیطه های مختلف آزمایشگاه های تشخیص طبی به ثمر 
رس��یده اس��ت، تش��کر  و قدردانی می کنم. همچنین در این 
راس��تا انجمن های برگزار کننده به ویژه انجمن دکترای علوم 
آزمایشگاهی، دبیرخانه کنگره و اعضاء هیئت مدیره با کمک 
کمیته های علمی و تخصصی زحمات بس��یاری را برای بهتر 

برگزار شدن این کنگره متقبل شده اند. 
یکی از اهداف اصلی کنگره ایجاد تعامل بیشتر با همکاران 
پزشک در تخصص های مختلف است که هر ساله مورد توجه 
قرار می گیرد. امس��ال نی��ز در انتخاب محور ها جایگاه ویژه 
همکاران پرس��تار و ارتباط آن ها با آزمایشگاه های تشخیص 
طب��ی را به عنوان یک نوآوری مد نظ��ر قرار داده ایم. بخش 
دیگری که برای اولین بار شاهد آن خواهیم بود، جایزه حکیم 
جرجانی اس��ت. ای��ن جایزه بزرگ با توجه ب��ه داوری های 
انجام شده توس��ط کمیته های تخصصی به مقاله، پژوهش و 
پایان نامه برتر، کارکنان برتر آزمایشگاه ها، مسئولین فنی برتر 
و شرکت برتر تولیدی، تجهیزاتی و خدماتی تعلق می گیرد. 
وی اضافه نمود: امیدوارم کنگره امسال نیز مانند سال های 

گذشته با مشارکت تمامی همکاران به خوبی برگزار شود.

دکتر بختياری: کنگره ارتق��اء کيفيت یکی از بزرگترین 
رویداد های پزشکی در منطقه و خاورميانه است.  

س��پس دکتر بختياری دبیر علم��ی کنگره ضمن خیر مقدم 
و تبریک روز آزمایشگاهیان به تمامی مدعوین اظهار داشت: 
کنگره ارتقاء کیفیت یکی از بزرگترین رویداد های پزش��کی 
نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه است. در واقع رشته علوم 
آزمایش��گاهی یک��ی از ارکان اصلی تش��خیص و درمان در 

پزشکی است.
دبیر علم��ی کنگره از یکایک عزیزانی ک��ه برای برگزاری 
ای��ن کنگره یاری نموده اند تش��کر و قدردانی نمود و افزود: 
جای بس��ی خشنودی اس��ت که هر سال اس��تقبال از کنگره 
وسیع تر و با شکوه تر می شود. امسال دبیرخانه حدود 545 
مقال��ه دریافت نمود که پس از انجام مراحل داوری 73 مقاله 
به عنوان س��خنرانی و 247 مقاله به صورت پوس��تر پذیرفته 
ش��ده اند. عالوه بر این ارائ��ه 19 کارگاه علمی در روز های 
مختلف کنگره برنامه ریزی ش��ده اس��ت. همچنین بر اساس 
مباحث گوناگون طب آزمایش��گاهی و تحکیم ارتباط بالین و 
آزمایش��گاه 17 محور علمی مد نظر قرار گرفته است. تقاضا 
می کنم در برنامه های علمی کنگره شرکت فعال داشته باشید 
زیرا حضور گرم و پر نشاط تمامی همکاران موجبات تشویق 
و قوت قلب برگزار کنندگان کنگره را در بر دارد. بی ش��ک 
حضور همکاران و دانش پژوهان عزیز و تضارب آرا و افکار 
دس��ت مایه ای قوی ب��رای نیل به اهداف کنگره اس��ت. در 

نهایت مراتب تشکر و سپاس ما را پذیرا باشید.

دکتر ابوالقاسمی: وابستگی علوم پزشکی به رشته علوم 
آزمایشگاهی در تشخيص، پيگيری و پيشگيری بيماری ها 

روز به روز بيشتر می شود.
دکتر ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
تهران به زحمات بی شائبه برگزارکنندگان کنگره اشاره نمود 
و گفت: معتقدم این گردهمایی فرصت تبادل نظر و آش��نایی 
با علم روز را برای یکایک همکاران فراهم می آورد. آغاز این 
کنگره با س��الروز حکیم جرجانی مناسبت بسیار خوبی است 
که موجبات تقدیر از این دانش��مند بزرگوار را مهیا می سازد. 
بسیار خرسندم در این کنگره به اخالق حرفه ای که از مسائل 
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نهادینه شده در آیین حکمای قدیم است پرداخته می شود. 
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به ارتقاء 
کیفیت در حوزه آزمایشگاهی پرداخت و خاطر نشان ساخت: 
ب��رای ارتق��اء کیفیت در ح��وزه آزمایش��گاهی فعالیت های 
بسیاری انجام ش��ده که از جمله آن ها تربیت نیروی انسانی 
است. حدود 4200 آزمایشگاه در کشور وجود دارد که توسط 
متخصصین حوزه های مختلف اداره می ش��وند. اکنون ما در 
دنیای��ی زندگی م��ی کنیم که بی اخالقی بس��یار بوده و یکی 
از مظاهر آن آثار تحریم هایی اس��ت که در جامعه پزش��کی 
ظاهر می ش��ود. امید داریم با توجه به این که وابستگی علوم 
پزش��کی به رشته علوم آزمایشگاهی در تشخیص، پیگیری و 
پیش��گیری بیماری ها روز به روز بیشتر می شود، تالش آغاز 
شده برای بومی سازی به اوج شکوفایی خود دست یابد. البته 
معتقد به تولید تمامی امکانات نیستم بلکه تنها ساخت برخی 
از آن ها را ضروری می دانم. اگر س��رمایه های ملی در تولید 
کیت ها و تجهیزات آزمایش��گاهی به کار گرفته شوند ارتقاء 

بسیار خوبی در این زمینه حاصل خواهد شد.
وی یادآور ش��د: گس��ترش آزمایش��گاه ها در بخش های 
خصوص��ی و دولت��ی نش��انگر در دس��ترس ب��ودن خدمات 
آزمایش��گاهی و پزش��کی ب��رای تمامی آحاد جامعه اس��ت. 
همچنی��ن فعالیت انجمن ها در اموری مانند اعتبار بخش��ی و 
استاندارسازی با پیشرفت های چشمگیری همراه بوده است.

اکنون یکی از مش��کالت اساسی آزمایشگاه ها که خدمت 
رس��انی آن ها را مختل نموده تعرفه های آزمایشگاهی است. 
باید بگویم تا هنگامی که این امر اصالح نشود آن ها قادر به 

ارائه خدمات مناسب تر به بیماران نخواهند بود.

دکتر صاحب الزمانی: بدون واقعی کردن سرانه سالمت 

نمی توان نظام سالمت را ساماندهی نمود.  
دکتر صاحب الزمانی به مشکالت اقتصادی تولید کنندگان 
و مص��رف کنندگان اش��اره نمود و بیان کرد: سیاس��ت های 
روزمره و کارشناس��ی نشده مس��ئولین، مشکالت بسیاری را 
در عرصه اقتصادی ایجاد کرده اس��ت. در این ش��رایط امکان 
برنامه ریزی برای فعاالن عرصه تولید و صنعت وجود ندارد. 
ایش��ان اضاف��ه نمود: انجم��ن های علم��ی و تخصصی و 
موسسات پزش��کی از وضعیت موجود رضایت ندارند. مقام 
معظم رهبری در چشم انداز بیست ساله کشور فرمودند شما 
باید در منطقه اول ش��وید و تمامی سیاس��ت ها را در جهت 
آرامش اقشار محروم جامعه پیش برید و عدالت را جایگزین 
ظلم و تج��اوز نمایید. در برنامه چهارم نیز مصوب ش��د که 
س��هم مردم از هزینه های س��المت باید از 70 درصد به 30 
درص��د کاهش پیدا کند. در خصوص این مهم طی دو س��ال 

گذشته هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. 
س��هم واردات تجهیزات پزش��کی به هزار میلیارد تومان و 
س��هم تولیدات داخلی به دویست میلیارد تومان افزایش یافته 
که در مقایس��ه با منطقه وضعیت بسیار نگران کننده ای است. 
همچنین مقام معظم رهب��ری در این خصوص فرموده بودند 
ما باید در امر تجهیزات در منطقه قدرتمند شویم. یکی دیگر 
از مش��کالت مه��م در این زمینه عدم نظ��ارت بر کیت ها و 
تجهیزات پزش��کی اس��ت که منجر به افزایش ورود اجناس 

نامرغوب می شود.

خطاه��ای پزش��کی موجود در کش��ور تح��ت تاثیر
 3 عامل مهم است. نخستین عامل مشکالت مواد اولیه مانند 
دارو، کی��ت و تجهیزات اس��ت. دوم این ک��ه ارائه دهندگان 
خدم��ات با مش��کالتی مواجه هس��تند. در نهای��ت به لحاظ 

اقتصادی دخل و خرج موسسات برابری نمی کند. 

بودجه سالمت نس��بت به بودجه کل کشور 3/87 درصد، 
س��هم س��المت  از درآمد ناخالص ملی 5/7 درصد و س��هم 
مردم از هزینه های س��المت 70 درصد است. در این شرایط 
موسس��ات پزشکی از جمله آزمایش��گاه های تشخیص طبی 
مطالبات خود را حدود یکس��ال است که از بیمه ها دریافت 
نک��رده اند. در صورتی ک��ه مطابق با قانون، آن ها باید هنگام 
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تحویل نس��خ 60 درص��د مطالبات و مابق��ی را بعد از 2 ماه 
دریافت کنند.

 در کش��ور ما الویت نظام س��المت برای تخصیص بودجه 
و س��بد خانوار، ردیف سیزدهم است ولی در دیگر کشور ها 

ای��ن مهم در ردی��ف دوم قرار می گیرد. تا زمانی که س��رانه 
درمان واقعی نش��ود ارائه خدمات مناسب امکان پذیر نیست. 
به عبارت دیگر بدون واقعی کردن س��رانه سالمت نمی توان 

نظام سالمت را ساماندهی نمود.  

در پایان مراس��م افتتاحیه، جش��نواره بزرگ حکیم جرجانی برگزار گردید و مسئولین کنگره از منتخبین بخش های مختلف 
تقدیر به عمل آوردند. 

اساتيد و همکاران منتخب جایزه بزرگ حکيم جرجانی:
آقای دکتر حبیب ضیغمی، دکترای باکتری شناسی  -

آقای بهرام نیک منش، کارشناس ارشد انگل شناسی  -
آقای محمد مجتبایی، کارشناس علوم آزمایشگاهی  -

خانم فاطمه قدس، کاردان علوم آزمایشگاهی  -
آقای بهروز حاجیان تهرانی، مدیر عامل شرکت تولیدی و تحقیقاتی پیشتاز طب  -

آقای مهندس محمد تقی طوقی، مدیر عامل شرکت آریا سینا پژوهش  -
همچنین ضمن یادآوری نام تعدادی از همکارانی که دیگر در میان ما نیستند، لوح یادبودی به بازماندگان همکار درگذشته 

در سال 1391، مرحوم آقای دکتر میر باقری دکترای علوم آزمایشگاهی اهدا گردید.
 


