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کارل لند اشنایدر
وی در سال 1901 موفق به کشف گروه های خونی شد و بیش از 400 

نوع گروه خونی را شناسايی نمود.
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راهنمائي ها و سفارشات براي آزمایشگاه هاي تشخیص پزشکي
 درباره تشخیص و درمان دیابت 

بررسی میکروگلوبولین سرم در تشخیص زود هنگام نفروپاتی دیابتی 

چهارمین كنگره بین المللي و نهمین كنگره كشوري خدمات آزمایشگاهي

مراسم بزرگداشت حکیم جرجاني و روز آزمایشگاهیان 

نتایج ارزیابي چهارمین كنگره بین المللي و نهمین كنگره كشوري
 ارتقاء كیفیت خدمات آزمایشگاهي تشخیص پزشکي

5000 آزمایشگاه تشخیص طبي در مرز بحران اقتصادي

اجرائی شدن برنامه“همگروه” "peer group"  برای اولین بار در ایران

پیشرفت های امروز پزشکی در ایران مرهون اقداماتی است كه 
در زمان جنگ طراحی شده

لذت سهیم بودن در تشخیص و درمان بیماري

به نمایش گذاشتن علم در كنار فناوري

تکرار یک موضوع برای رفع ابهام
بايد نظارت بر پروتكل هاي تشخيصي توسط متخصصين

 اين رشته انجام پذيرد

 Case study



كيفيت را پاياني نيست
روزي كه در اداره كل امور آزمايشگاه هاي تشخيص طبي حول محور چگونگي برگزاري كنگره نشستيم، 
از بيم و اميدها، نگراني ها، دلگرمي ها و چگونگي برنامه ريزي سخن مي گفتيم. نامگذاري كنگره به نام 
كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران مورد توافق گرديد و كيفيت را پاياني 
نيست شعار ابتدايي و انتهايي كنگره انتخاب شد. شعار مذكور منطبق با آموزه هاي ديني و علمي دقيق 
است. انسان موجودي است كه دائم در حال پويايي می باشد تا به كمال برسد و كمال مطلق خداوند 
پيدا  به فراگيري علوم دسترسي  پاياني نيست. بشر هر چه  از طرفي علم و دانش را  باريتعالي است و 
 كند به انتها نرسيده است، تشنه كسب علم و ارتقاء دانش است و خداوند بزرگ به قلم علما سوگند ياد
مي كند و آن را بر همه چيز ترجيح مي دهد و پيامبر رحمت و مهرباني نيز مي فرمايد از گهواره تا گور 

دانش بجوئيد.
مستند سازي، اعتبار بخشي، ارتقاء استاندارد، تمام چك ليست هاي حاضر و ... حاصل تراوشات فكري 
و دانش علماي كنگره است. عشق و اميد و دوستي و مهرباني و اخالق اسالمي در كنگره مي جوشد. 
هر بيننده و مدعو با هر سليقه اي كه دارد به كنگره عشق مي ورزد و شب و روز را سپري مي كند كه 
 ايام كنگره فرا رسد. همكالسي هاي دوران تحصيلي در كنگره ساالنه ارتقاء كيفيت ديدار خود را تجديد
می نمايند. صاحبان تجارت كيت و تجهيزات آزمايشگاهي منتظر كنگره ساالنه هستند كه محصوالت 
معنا و مفهوم خود را  ارتقاء كيفيت  نمايند و داد و ستد تجهيزات تخصصي، در كنگره  خود را عرضه 
پيدا مي كند. دانشمندان محور ها، پانل ها و كارگاه ها شب و روز در پي يافته هاي جديد علمي علوم 
آزمايشگاهي و علوم پايه هستند و چه ساعاتي، پر اميد مشغول تدارك مطالب علمي خود هستند تا در 
كنگره زكات علم خود را به نمايش عرصه وجود همكاران ارجمند علوم آزمايشگاهي به رخ بكشند. اينجانب 
كمال آرامش، مراوده، تبادالت اطالعاتي، علمي و دوستي و صميميت را در كنگره به وضوح مي بينم و به 
آن عشق مي ورزم و به درگاه خداوند بزرگ شاكرم كه چنين كنگره با شكوهي را همراه همراهان صميمي 
سابق و دوستان فعلي محترم پايه گذاري و در حال تداوم مي بينم، دست همراهان قديم را مي بوسم و به 
بازوان همراهان جديد بوسه مي زنم. مسلما عشق و صداقت و دوستي و حقيقت و پاكي و واقع بيني نماد 
حركت و فعاليت هاي علمي و صنفي انجمن خواهد بود و ندا سر مي دهم اين عشق زالل و صاف را تا 
ظهور حضرت مهدي )عج( ادامه دهيم كه عشق و اميد و كسب علم و معرفت يكي از اهداف و انگيزه 
ظهور آقا است كه جهان را به عدل و داد، يكرنگي و مهرباني و كسب معرفت و علم دعوت خواهد كرد.

عزيزان كار شما خيلي ارزشمند است. هنوز تاريخ علوم آزمايشگاهي به دقت تالش شما را تجزيه و 
تحليل ننموده است. جداً تالش شما فوق العاده ارزنده و با عظمت است. ولي بايد بگويم محور هاي دائمي 

سخن را پاياني نيست        
                                                                             در فصل آينده ادامه خواهيم داد

دكتر محمد صاحب الزماني        
مدير مسئول        

كنگره مثل اعتبار بخشي، سطح بندي، مميزي، استاندارد و ... نياز به مطالب جديد و پژوهش علمي قوي 
دارد. نقش باليني و متخصصين علوم باليني را در برنامه هاي كنگره پر رنگ نمائيد. همبستگي شبكه 
آزمايشگاهي با نظام مراقبت بيماري ها اعم از واگير و غير واگير، محور با اهميتي است كه بايد براي آن ها 
برنامه ريزي كاربردي صورت گيرد. شما كه پايه را گذاشته ايد و كيفيت آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 
كشور را ارتقاء داده ايد، بكوشيد محور هاي جديد علمي و راهبردي به كنگره اضافه كنيد و كنگره را هر 
سال ارتقاء دهيد. بايد حاصل نتايج علمي كنگره مثل اعتبار بخشي، ارتقاء استاندارد، مميزي و كنترل كيفي 
خارجي و داخلي به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي كشور و به مديران مسئول خدوم آنان آرامش بخشد. 
نكند آن ها برنجند، نكند با پا فشاري، جبر، زور و هزينه هاي تحميلي يأس به دل آن ها راه دهيم. مديران 
مسئول و پرسنل فني عزيز آزمايشگاه ها از قشر هاي فرهيخته و عزيز پزشكي كشور هستند. منضبط ترين  
گروه هاي پزشكي هستند. تخلف آن ها از نظر نمودار تخلفات پزشكي كشور صفر است. بايد به آنها 
شوق و ذوق و اميدواري بخشيم. مراحل اعتبار بخشي بايد به دقت فرهنگ سازي شود و بتدريج و با 
حوصله زماني مراحل آن را اجرا نمائيم با عجله و نسنجيده بخشنامه و دستور العمل تدوين نگردد كه اين 
بخشنامه ها و دستور العمل ها اجر و قربي دارند. بايد اعتبار آن ها حفظ شود، تا با آرامش مرحله اعتبار 

بخشي اتمام و سطح بندي خدمات تشخيصي مورد بررسي علمي و همه جانبه قرار گيرد.
امروزه كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي زبانزد خاص و عام است. هيچ يادم نمي رود عده اي 
نادان در اوايل كنگره چه حركات جاهالنه اي انجام مي دادند؟! كنگره را تحريم مي نمودند، يادم نمي رود 
به وزير وقت گزارش جعلي داده بودند. آن ها با تعدادي از پيشكسوتان و اساتيد خود با وزير وقت مالقات 
و اظهار نموده بودند كه اعتبارات مالي كنگره را اداره كل امور آزمايشگاه ها تأمين و تمام درآمد كنگره بر 
حساب شخصي صاحب الزماني، واريز مي شود. آن ها تصور مي كردند كه با اين اقدامات غير منصفانه 
اذهان مسئولين را عليه كنگره منحرف خواهند نمود. به بهانه تقويت ايران مد شركت ها را تحريك به 
تحريم كنگره نمودند. تهديد، ارعاب و تطميع جزو كار هاي هميشگي آنها است. در هيچ كجاي دنيا اين 
رويه مرسوم نيست كه با توسل به قدرت و تكيه بر دولت كنگره هاي علمي را تحت فشار بگذارند كه 
نمايشگاه تجهيزات بر پا نكنيد. نمايشگاه تجهيزات و كيت، پايه هاي محكم و استوار كنگره هاي علمي 

هستند و اين رويه ميخ به سندان كوبيدن است و هيچ موقع آنان به اين هدف نخواهند رسيد.
  ولي به اراده پروردگار جهانيان موفق نشدند و ما پيروز شديم. هيئت مديره عزيز انجمن دكترا مي دانند 
من چه مي گويم و چه روز ها و شب هايي به اضطراب گذرانديم و اميدوارم اعضاء هيئت مديره آن زمان 

و فعلي هميشه سالمت و موفق باشند.
بعضي از آنان امروز از حاميان كنگره هستند، ورودشان مبارك و عده اي قليل هنوز به تجاهل خود 
ادامه مي دهند كه روشنايي آفتاب را نمي توان تاريك جلوه نمود. نور آفتاب جهانيان را روشن مي كند. 
كنگره امروز از مرزهاي كشور عزيز ايران فراتر مي رود. توصيه اي برادرانه دارم بايد اين كنگره به معناي 
واقعي جهاني شود و اثرات آن در جهان علم و دانش تاللو بياندازد. اين شدني است شما مي توانيد، ما 
مي توانيم دست در دست هم دهيم و خاك پاي علماي كنگره را توتياي چشم نمائيم و پيش رويم به 

سوي ارتقاء كيفيت كنگره كه چه زيباست شعار كنگره: كيفيت را پاياني نيست.



نام من E.coli 0104:H4 است. من در آزمايشگاهي در 
 a highly virulent strain of“ آلمان به جرم ،Bavaria

bacteria” دستگير شدم.
پليس، من و تعداد ديگري شبيه من را بعلت مرگ تقريبا 
20 نفر و نارسائي كليه در تقريبا 500 نفر متهم كرده كه ترس 

و تبليغات گسترده اي درباره آن بوجود آمده است.
شما نمي توانيد من را ببينيد ولي محققان شما مي توانند. 
آن ها من را آزمايش مي كنند و مي دانم كه عمرم روزي تمام 

مي شود.
 ”biological terrorist“ شنيدم كه آن ها به من مي گفتند
E.coli. حتي  متفاوت  دو سلول  از  عادي  غير  تركيب  يعني 

.”conspiracy of mutants“ يكي از آن ها به من گفت
من مي خواهم كه تو بداني كه من مقصر نيستم. من نميتونم 
كمك كنم اما باعث صدمه به انسان هاي بي گناه مي شم كه 
اين منو خيلي ناراحت كرده. من مي خواهم خودم را راحت 
كنم به خاطر همين ، من يك پيام مستقيم از پتري ديشي كه در 

اون زندگي مي كنم براي تو فرستادم.
اين شيوع در آلمان به غذاهائي با منشا نامعلومي ربط داده 

شده.
تروريستي  قدرت  كه  اينه  بدوني  بايد  تو  كه  چيزي 
از  بيشتر  خيلي  مشاهده  قابل  غير  ويروس هاي  و  باكتري ها 
اون تروريست هائي كه تو براي متوقف كردنشون در عراق و 

افغانستان و پاكستان، ارتش و بيليون ها دالر هزينه مي كني.
باعث  پالسموديوم  گونه   4 از  يكي  بوسيله  كه  ماالريا 
عفونت ميشه انگلي است كه توسط پشه آنوفل منتقل مي شه 
و به زندگي ميليون ها نفر در سال آسيب مي رساند. خيلي از 
مايكوباكتريوم  باردار هستند.  قرباني هاي آن كودكان و زنان 
را مي گيرد.  نفر در سال  ميليون  تقريبا جان 3  توبركلوزيس 
ويروس نقص سيستم ايمني اكتسابي انسان و )HIV( سبب 

بيش از يك ميليون مرگ مي شود.
خيلي از ميكرو ارگانيسم هاي ديگر كه در خاك ، آب، هوا 
و غذا وجود دارند اسلحه هاي روزمره اي هستند كه سبب 
تخريب هاي گسترده مي شوند. بودجه كمي از بودجه دفاعي 

شما صرف اينگونه عفونت ها مي شود.
ها(  بيماري  كنترل  )مركز   CDC مثل  شما  هاي  آژانس 
مقابل  در  هم  باز  اما  دهند  مي  انجام  را  زيادي  تحقيقات 
تحقيقاتي كه براي سالح  ، موشك ها،  فضاپيماها و ماهواره ها 

صورت مي گيرد ناچيز است.
اسلحه هاي ميكروبيولوژيك زيادي توسط دشمنان بشريت 
هاي  اسلحه  اين  براي  شما  ندرت  به  اما  است  شده  ساخته 

خاموش كاري انجام داده ايد.
آقاي اوباما، شما و رئيس جمهور سابق جرج دابليو بوش ، 
كه  تروريسم  عليه  نبرد  خصوص  در  زيادي  هاي  سخنراني 

حال  به  تا  آيا  اما  داشته ايد،  شود  مي  انجام  ها  انسان  توسط 
سخنراني خاصي درباره ما كرده ايد؟

دشمنانتان  مقاومت  دادن  شكست  درباره  دائما  شما 
سخنراني مي كنيد اما استفاده زياد از آنتي بيوتيك ها در گاوها،  
ماكيان، خوك ها و ماهي ها سبب مقاومت گسترده گونه ها به 
آنتي بيوتيك و گسترش موتاسيون ها شده است. بنابراين ما 

مي توانيم گونه هاي قوي تري را توليد كنيم.
با وجود اينكه شما بعنوان باهوش ترين فرد بر روي كره 
زمين شناخته شده ايد، اما به نظر مي رسد كه تا اين اندازه هم 

باهوش نيستيد.
تمام چيزي كه دانشمندان از من فهميده اند اين است كه 

من كشنده هستم ولي آنقدر هم پيچيده نيستم.
ايالت متحده، با همكاري ساير كشورها به آزمايشگاه هاي 
از  بيشتري  نمونه هاي  بتوانند  دانشمندان  تا  دارد  نياز  بيشتري 
ما بدست آورند و ما را تحويل مراكز تحقيقاتي بيماري هاي 
عفوني بدهند تا تحت آزمايشات غير معمول تري قرار بگيريم، 
كار  جهت  بايد  جنوبي  كره  در  بويژه  دانشمندان  از  بسياري 

كردن در آزمايشگاه ها تحت آموزش قرار گيرند.
شما به يكسري از انواع خاص عفونت هاي قابل پيشگيري 
را  ها  آن  سود  و  ريسك  ميزان  اينكه  بدون  ايد  كرده  توجه 
ارزيابي كنيد. اما بايد قبول كنيد كه كار اشتباه است. آن چيزي 
كه بايد مورد توجه قرار بگيرد دامنه تخريب و حساسيت آن 

عامل عفوني به پيشگيري و درمان است.
نكته آخر: شما ممكن است توجه كنيد كه باكتري كوچكي 
مثل من، حتي نه يك ويروس، مي تواند در اروپا شيوع پيدا 

كند و توجه تو را به خود جلب كند.
به نظر تو الزم است االن چه كار كنيم؟

”نامه سرگشاده به رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا”

E. co logically             yo urs ,
E. co li 0104: H 4       (for      th e       tim e        being)

دكتر سید مهدي بلورچي
بهار 1390

بعضي  و  آلمان  كشور  در  انساني  هاي  خسارت  موجب  كه  است  واقعيتي   E.coli 0104 باكتري  شدن  فعال 
كشورهاي ديگر اروپائي شده است. منشاء بروز باكتري تا كنون مشخص نگرديده است و شايد كشور ما مورد 

هجوم باكتري قرار نگيرد و همينطور هم هست!
اما نكته اين است كه آيا ما براي كنترل شيوع بيماري هايي كه آزمايشگاه تشخيص طبي در شناخت و كنترل 
آن نقش بسيار مهمي دارد آماده ايم؟ فضا، دانش، نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز را از پيش آماده كرده ايم؟

بنظرم رسيد براي اينكه بيشتر با اين موضوع آشنا شويم نامه سرگشاده E.coli 0104 را به رئيس جمهور اياالت 
متحده آمريكا براي شما بعنوان سخن سردبير به تحرير درآورم. در ترجمه اين مقاله يكي از همكاران آزمايشگاهي 

مرا ياري كرده است. 
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”آيا ما آمادگي الزم را داريم؟”



تاخير  و   90 سال  آزمايشگاهي  تست هاي  تعرفه  اعالم  در  تأخير 
و  درماني  خدمات  بيمه  چهارماهه  و  اجتماعي  تامين  بيمه  هفت ماهه 
پنج ماهه بيمه نيروهاي مسلح در پرداخت مطالبات بحق آزمايشگاه هاي 
كيت هاي  و  تجهيزات  قيمت  كنترل  بر  نظارت  عدم  و  طبي  تشخيص 
همچنين  و  تجهيزاتي  قطعات  تامين  تعميري،  ملزومات  آزمايشگاهي، 
را  كشور  سراسر  آزمايشگاه هاي  ضروري،  غير  هزينه هاي  تحميل 
تاخيرهاي  است.  كرده  مواجه  مديريتي  و  مالي  متعدد  مشكالت  با 
چندماهه سازمان هاي بيمه گر در پرداخت سهم خود از مبالغ نسخه هاي 
را  آزمايشگاه ها  خدوم  مديران  آزمايشگاه ها،  به  پزشكان  تجويزي 
نگران و دچار تشويش و ناراحتي شديد نموده است. به نقل از غالب 
رقم هاي  با  كه  آزمايشگاه هايي  طبي،  تشخيص  آزمايشگاه هاي  مديران 
دارند  قرار  ورشكستگي  مرز  در  مي باشند  روبرو  مطالبات  از  بيشتري 
و نمي توانند آزمايشگاه هاي خود را مديريت نمايند تداوم بدقولي ها و 
تاخيرها در پرداخت مطالبات از طرف سازمان هاي بيمه گر بويژه تامين 
اجتماعي بيماران را نيز درگير نموده است. تاخير در پرداخت مطالبات 
و تحميل هزينه هاي غير ضروري و غير حق به آزمايشگاه ها، آنان را به 
استقراض از بانك ها و ناتواني در تداركات آزمايشگاه ها نموده است. 
كيت ها  پخش  شركت هاي  به  سنگيني  بدهي هاي  آزمايشگاه ها  غالب 
و  تجهيزاتي  شركت هاي  و  دارند  تجهيزاتي  و  شيميايي  معرف هاي  و 
نگراني  و  عذاب  در  فوق العاده  مسير  اين  در  آزمايشگاهي  كيت هاي 
هستند. از طرفي نتايج كنترل كيفي محصوالت داخلي و خارجي آنها 
غالبا با تاخيرهاي طوالنی مدت مواجه است و هيچ گونه حمايتي از 

توليدات داخلي كشور نمي شود.
تجهيزات  و  دستگاه  وارد كننده  شركت هاي  مشكالت  عمده  از 
است  فروشنده  به كشور  ايران  از  پول  ارسال  آزمايشگاهي  و  پزشكي 
و اين روند تجاري از طريق صرافي ها، هزينه هاي گزاف و ريسك باال 
حل مي گردد و در نتيجه تجهيزات درخواستي آزمايشگاه ها و موسسات 

پزشكي با تاخيرهاي چند ماهه صورت مي گيرد.
محترم  معاونت  شيباني  دكتر  آقاي  جناب  عزيزم  برادر  و  دوست 
غذا و دارو سابق و رئيس سازمان غذا و دارو فعلي، با شعار حمايت 
توليد و مديريت واردات نمي توان شركت هاي تجهيزات كشور را  از 
فقط  برنامه ريزي  مي طلبد.  كالن  برنامه ريزي  امر  اين  و  نمود  تقويت 
سالهاست  است.  امكان پذير  مجرب  و  عالم  متعهد  مديران  حضور  با 
شناسنامه توليد جهت تجهيزات پزشكي مطرح گرديده است. سالهاست 

رهگيري تجهيزات پزشكي يكسان مي گردد و ...
اگر شركت هاي توليد كننده و تامين كننده از حمايت عملي وزارت 
بهداشت و نظام برخوردار شوند آزمايشگاه ها و موسسات نيز از اين 
خواهند  را  روز  مدرن  دستگاه هاي  شد.  خواهند  برخوردار  حمايت ها 
داشت و با حمايت عملي آرامش پيدا خواهند نمود. با بهره هاي 27 و 
بهره تصاعدي آن ها آزمايشگاه ها و موسسات  بانك ها و  28 درصدي 

پزشكي روز به روز ضعيف و ناتوان خواهند شد.
بگذريم اين مقوله رشته دراز دارد و قرار است با برادرم جناب آقاي 

دكتر شيباني در اين مقوله صحبت مفصل نمائيم.
بلي عرض كردم بيم آن مي رود كه آزمايشگاه هاي تشخيص طبي از 

پذيرفتن دفترچه هاي بيمه خودداري نمايند هر آزمايشگاه تشخيص طبي 
ماهانه حدود دو ميليون تومان نسخه تامين اجتماعي داشته است كه البته 
اين رقم به بعضي از آزمايشگاه هاي بزرگ حدود 20 الي 60 ميليون تومان 
مي رسد. آزمايشگاه هاي تشخيص طبي سراسر كشور ميلياردها تومان از 
صندوق تامين اجتماعي طلب دارند. بسياري از آن ها در تامين حقوق 
پرسنل فني و تهيه تجهيزات روز ناتوان هستند. بر اساس قانون، بيمه ها 
بايد 60% مطالبات را هنگام ارائه صورت حساب ها و نسخه هاي طرف 
قرارداد مراكز درماني، پاراكلينيك ها، پيراپزشكي و آزمايشگاه ها بپردازند 
و 40% مابقي را حداكثر طي 2 الي 3 ماه پرداخت كنند در صورتي كه 

پرداخت ها در كشور ما حدود 6 الي 7 ماه با تاخير صورت مي گيرد.
ارزش خدمات تشخيصي و  پردازش  از كشورهاي ديگر  در بعضي 
آن ها  چرا  مي گيرد.  پرداخت صورت  پيش  بصورت  پزشكي  موسسات 
توانسته اند و شما نمي توانيد؟ شركت هاي شصتا و سرمايه گذاري هاي 
سازمان هاي  چرا  مي شوند؟  اداره  نحو  چه  به  اجتماعي  تامين  در   كالن 

بيمه گر ساماندهي نمي گردند؟
اين شدني است و طراحان مومن و برنامه ريز مي طلبد. با اقدامات مقطعي 
و روزمرگي نمي توان سازمان هاي بيمار بيمه اي را درمان و ساماندهي كرد.

مشكالت  از  برخي  سازمان ها  از  بعضي  مسئولين  با  مالقات  در 
عجيب و غريب را اظهار مي نمايند و چرا اين مشكالت در كشور ما 
حل نمي شود؟ خدا مي داند و با وضعيت فعلي يعني بالتكليفي وزارت 
رفاه و ادغام آن با وزارت كار به نظر مي رسد مشكالت مضاعف خواهد 

گرديد.
و  بهداشت  كميسيون  عضو  نمايندگان  زبان  از  متعدد  بدفعات 
از سوي  تعهدات  به  نكردن  بيان مي گردد كه عمل  نيز  درمان مجلس 
سازمان هاي بيمه گر يكي از گاليه هاي اساسي مجلس شوراي اسالمي 
است. در مالقاتي كه با مسئولين بيمه تامين اجتماعي داشتيم، آنها قول 
دادند تا خرداد ماه مطالبات سال 89 آزمايشگاه ها را پرداخت خواهند 

نمود كه متاسفانه باز به تعهد خود عمل ننمودند. 
كه  دارم  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  محترم  مسئولين  به  پيشنهادي 
تجهيزات  و  كيت  سياست گذاري  شوراي  عنوان  تحت  نامه اي  آئين 
وزارت،  مقام  توسط  تصويب  از  پس  و  نمايند  تدوين  آزمايشگاهي 
و  گرفته  قرار  كارشناسان  بررسي  مورد  مربوطه  مشكالت  و  مسائل 
از  متشكل  مذكور  شوراي  اعضاء  است  بديهي  گردد.  برنامه ريزي 
آزمايشگاهي  علوم  علمي  و  صنفي  انجمن هاي  تام االختيار  نمايندگان 
و  آزمايشگاهي  تجهيزات  و  كيت ها  واردات  و  توليدي  انجمن هاي  و 
سازمان حمايت از مصرف كننده و وزارت بازرگاني و ... خواهند بود. 

در انتها این مقوله را با کالم امام علي)ع( خاتمه مي دهم:
من تلخي بيان حقيقت را كه صاحب منصبان و رياكاران را خوش 
آن  نمودن  وارونه  و  حقيقت  كتمان  و  تملق  و  نفاق  شيريني  به  نيايد 
ترجيح مي دهم كه آن از فضائل اخالقي و خداپسندانه است و اين از 
رذايل اخالقي و افول انسانيت است و آن تلخ در حقيقت شيرين است 
و اين شيرين در حقيقت تلخي زهرآگين است كه تمام جامعه را آلوده 

مي سازد.

5000 آزمایشگاه تشخیص طبي
 در مرز بحران اقتصادي
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آقای 53 ساله با خونريزی شديد از قسمت فوقانی گوارش كه در آندوسكوپی دارای ضايعه ای با حدود مشخص در انحنای 
 بزرگ معده می باشد.در سی تی اسكن و اندوسونوگرافی معده، توده 8 سانتی متری مشاهده گرديد وپس ازترانس گاستريك

*EUS-FNA بيمار تحت عمل جراحی قرار گرفت.
*(Endoscopic ultrasonography-guided fine needle aspiration : EUS-FNA)

بررسی میکروسکوپی:
داشته و عمدتا  متوسط  اسميرها سلوالريتی 
متشكل از سلول های دوكی به صورت صفحات 
منفرد  سلول های  و  كم  چسبندگی  با  سلولی 
می باشند. سلول های تومورال دارای سيتوپالسم 
هسته های  نامشخص،  سلولی  حدود  و  روشن 
كشيده سيگار مانند با  blunted-end و آتی پی 

خفيف تا متوسط و هستك برجسته می باشند.
مطرح   Spindle cell tumor تشخيص 
گرديد ودر بررسی ايمونوهيستوشيمی بر روی 

Cell block نتايج زير مشاهده گرديد :
)c-kit( CD117 راكتيويتی مثبت)شكل3(

Vimentin راكتيويتی مثبت
Cytokeratinراكتيويتی منفی

Smooth muscle actin منفی )SMA(
S100منفی

1

2

3

تشخيص چيست؟
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معیارهاي 2011 تشخیص دیابت ملیتوس

)DM( تعریف دیابت ملیتوس
در سال 2011 نيز تعريفی كه برای ديابت ذكر مي شود اين 
گروهي  به  بلكه  نيست  بيماري  يك  مليتوس  ديابت  كه  است 
قند خون  بودن  باال  با  كه  اطالق شده  متابوليك  بيماريهاي  از 
گونه  هر  از  ناشي  خود  كه  مي شوند  مشخص  )هيپرگليسمي( 

نقص در ترشح انسولين، عمل انسولين يا هر دو  باشد. 
هيپرگليسمي مزمن در ديابت همراه است با آسيب، اختالل 
اندامهاي گوناگون بخصوص چشم،  و از كارافتادن درازمدت 

كليه، اعصاب، قلب و عروق خون.

معیارهاي تشخیص دیابت ملیتوس
همچون سالهاي پيشين انجمن ديابت امريكا )ADA( معتقد 
است تشخيص قطعي ديابت تنها با كمك آزمايشگاه باليني ميسر 

است و معيارهاي تشخيصي آن كاماًل آزمايشگاهي است. 
جديد  مورد  يك  ديابت  تشخيص  گانه  سه  معيارهای  به 
افزوده شده و لذا براساس معيارهاي سال ADA 2011، ديابت 

از چهار طريق تشخيص داده مي شود كه عبارتند از:
شرطيكه  به  درصد   6/5 از  بيشتر  يا  مساوی   Hb A1C -1 
اندازه گيري آن براساس استاندارد NGSP/DCCT صورت        
گرفته باشد )براي اطالعات بيشتر به رفرانس 5 رجوع شود(.       
      يادآور می شود اين معيار قباًل فقط براي پايش درمان استفاده 
می شد ولي درحال حاضر معيار تشخيصي نيز تلقي مي شود.     

يا
باالتر  يا  مساوي   )FPG( ناشتا  حالت  در  پالسما  گلوكز   -2 
اينكه  يعني  ناشتا  حالت  باشد.  ميلي گرم درصد   126 از      
      شخص براي حداقل 8 ساعت هيچ كالري دريافت نكرده 
باشد. الزم به ذكر است كه در غياب عالئم صريح هيپرگليسمي       
       )يعني پلي اوري، پلي ديپسي و كاهش وزن( اين يافته بايد 

      با تكرار تست در روز ديگر تأييد گردد.
يا

 3- چنانچه عالئم هيپرگليسمي موجود باشند و بعالوه گلوكز 
      پالسما در نمونه تصادفي )casual( مساوي يا بيشتر از 200 
     ميلي گرم درصد باشد. تصادفي عبارت است از هر زمان از 

     روز صرف نظر از زمان گذشت از آخرين وعده غذا. 
يا

 200 از  بيشتر  يا  مساوي  پالسما  ساعتة   2 گلوكز   -4 

ميلي گرم درصد كه پس از خوردن 75 گرم گلوكز حل شده        
     در آب در خالل OGTT تعيين شده باشد. 

                 انجام تست در صبح پس از 8 تا 14 ساعت ناشتايي و پس از 3 روز 
رژيم غذايي محدود نشده )دريافت مساوي با يا بيش از 150 گرم                 
كربوهيدرات در روز( و بدون محدود بودن فعاليت فيزيكي         

       انجام می شود.
صريح  عالئــم  غيــــاب  در  كه  اســـت  ذكر  به  الزم       
      هيپرگليسمي )يعني پلي اوري، پلي ديپسي و كاهش وزن( 

      يافته فوق بايد با تكرار تست در روز ديگر تأييد گردد.

گروههاي داراي افزایش خطر ابتال به دیابت ملیتوس 
)Categories of Increased Risk for Diabetes(

كميته خبرگان ديابت ADA پس از بررسيهاي گسترده از 
سال 1997 تا 2003 گروههاي حدواسطي را مطرح كرد كه به 
هرعلت، گلوكز پالسماي آنها در حالت ناشتا )FPG( يا گلوكز 
باال  آنقدر   )OGTT( گلوكز  تحمل  آزمون  در  آنها  ساعته   2
نيست كه معيار ديابتيك بودن را دربرگيرد ولي آنقدر هم پايين 
گروهها  اين  زمان  آن  در  كه  گردد  نرمال محسوب  كه  نيست 
در گروه های  ديابت  به  ابتال  ناميدند. ريسك  پري ديابتيك   را 

پری ديابتيك چندين برابر افراد سالم است.
امريكا گروههاي داراي  انجمن ديابت  براساس نظر 2011 
زير  حاالت  از  يكي  با  حداقل  ديابت  به  ابتال  خطر  افزايش 

تشخيص داده مي شوند:

1- گلوكز پالسماي مساوي يا بيشتر از 100 تا 125 
ميلي گرم درصد

يا
2- گلوكز 2 ساعته در تست OGTT مساوي يا  بيشتر از 

140 تا 199 ميلي گرم درصد
يا

3- هموگلوبين A1C برابر با 5/7 تا 6/4 درصد

كه  است  آن  در  افراد  اين  به  پري ديابتيك  اطالق  اهميت 
بدانند در معرض خطر عوارض باال بودن گلوكز بوده و بعالوه 
بايد  بنابراين  است،  زياد  آنها  در  آشكار  ديابت  ايجاد  خطر 
بار ديگر  لذا  نمايند.  وضعيت خود را جدي گرفته و پيگيري 
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باليني  آزمايشگاههاي  كه  است  اهميت  با  بسيار  مي كنيم  تاكيد 
در برگة  جواب مقادير نرمال و بيماري را بصورت زير گزارش 

نموده و به پزشكان محترم اطالع رساني الزم را انجام دهند:

سندروم متابولیک
با   IGT و/يا   IFGيعني فوق  پري ديابتيك  حالتهاي  هرگاه 
از  ديس ليپيدمي  احشايي(،  يا  چاقي شكمي  )بخصوص  چاقي 
نوع تري گليسريد باال و/يا HDL پايين و پرفشاري خون همراه 

باشد سندروم متابوليك نام مي گيرد.
قلبي-عروقي  بيماريهاي  به  ابتال  ريسك  متابوليك  سندروم 
مي دهد،  افزايش  مالحظه اي  قابل  بصورت  را   )CVD(
بخصوص در مردان 45 سال و به باال و زنان 55 سال و به باال. 

بعالوه تحقيقات نشان می دهد كه شانس ابتال به ديابت آشكار 
در سندروم متابوليك بيشتر از پري ديابت است. 

)GDM( معيارهاي تشخيصي ديابت بارداري
است  الزم  امريكا  ديابت  انجمن   2011 سال  توصيه  طبق 
براي تمام خانمهاي باردار فاقد ديابت شناخته شده در هفتة 24 
تا 28 بارداري، صبح هنگام تست OGTT با 75 گرم گلوكز 

پس از 8 ساعت ناشتايي انجام شود. 
ابتدا تست چالشي  مانند سابق  نيست  ديگر الزم  عبارت  به 
گلوكز )GCT( پس از خوردن 50 گرم گلوكز انجام شود، بنابراين 

مراحل تشخيص ديابت بارداري بسيار ساده تر شده است.  

 :GDMبراي تشخيص OGTT نحوه تفسير تست
از جدول زير مي توان براي تفسير تست و تشخيص ديابت 
بارداري استفاده نمود. چنانچه حداقل يكي از حالتهاي سه گانه 
ذيل وجود داشته باشد، تشخيص ديابت بارداري محرز مي شود:

92 ميلي گرم درصد بيشتر يا مساوي  1- گلوكز ناشتا  
يا

180 ميلي گرم درصد بيشتر يا مساوي  2- گلوكز 1ساعته  
يا

153 ميلي گرم درصد بيشتر يا مساوي  3- گلوكز 2ساعته   

براي  كه  باشند  داشته  توجه  بايد  آزمايشگاهها  بنابراين 
خانمهاي باردار بخصوص از هفته 24 به بعد ميزان نرمال گلوكز 
ناشتا را بايد تا 91 ميلي گرم درصد اعالم نمايند و نه مانند ساير 

افراد تا 99 ميلي گرم درصد.

FBS or FPG
                              Normal Fasting Glucose                                 <100 mg/dL
              Impaired Fasting Glucose=IFG (Prediabetic)    100-125 mg/d/L
                                                                      Diabetic                                                           ≥126 mg/d/L
 (In the absence of unequivocal hyperglycemia, this should be confirmed by
repeat testing on a different day)

2h-OGTT
                                Normal Glucose Tolerance                                    <140 mg/dL
     Impaired Glucose Tolerance=IGT (Prediabetic)   140-199 mg/d/L
Diabetic                                                                  ≥200 mg/d/L
 (In the absence of unequivocal hyperglycemia, this should be confirmed by
repeat testing on a different day)

Diagnostic HbA1C
Normal                                      < 5.7 %
Increased Risk for Diabetes      5.7 – 6.4 %
Diabetic                                     > 6.4 %
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چکیده
كه  است  ژنتيكی  بيماری  يك  تاالسمی  هدف:  و  زمينه 
گلوبين  بتا  يا  آلفا  زنجيره های  كامل  يا  نسبی  كمبود  بصورت 
اوايل  از  بيماران مبتال در فرم متوسط و شديد خود  می باشد. 
وقوع  می كنند.  پيدا  متعدد  خونهای  تزريق  به  احتياج  زندگی 
در  خونی  گروههای  ژنهای  آنتی  برابر  در  آلوايمونيزاسيون 
مشكالت  است  ممكن  و  باالست  نسبتا  تاالسمی  به  مبتاليان 
زيادی را در درمانهای طوالنی مدت و تزريقات بوجود بياورد. 
اين گروههای خونی موجب  بادی ضد  آلوآنتی  آمدن  بوجود 
سازگار  خون  كردن  آماده  منجمله  عديده  مشكالت  پيدايش 
برای تزريق می شود. لذا تعيين دقيق آنتی ژنهای گلبولهای قرمز 
بنظر  امری ضروری  آلوايميونيزاسيون،  كاهش  در  بيماران  اين 

می رسد.  
روش بررسی: در اين مطالعه، بصورت تصادفی از 40 نفر از 
بيماران تاالسمی، قبل از اقدام به تزريق خون، 4 سی سی خون 
محيطی در لوله های حاوی EDTA گرفته شد. همچنين از 10 
نفر از افراد سالم كه سابقه هيچ تزريق خون نداشتند هم بعنوان 
كنترل نتايج سرولوژيكی )آگلوتيناسيون( و مولكولی وارد مطالعه 
شدند. تعيين فنوتيپ بيماران و گروه كنترل بوسيله گلبول های 
بوسيله  دستور  طبق  لوله ای  آگلوتيناسون  بروش  بيماران  قرمز 
آزمايش  انجام  جهت  گرفت.  صورت  تجاری  بادی های  آنتی 
 Allele Specific Oligonucleotide آزمون  مولكولی 
در  نظر  مورد  آنتی ژنهای  از  يك  هر  برای   )ASO(PCR

ميكروتيوب های جداگانه انجام شد.
يافته ها: در اين مطالعه با استفاده از اللهای اختصاصی هر الل در 
شرايط دمايی يكسان هر چهار ژن مورد بررسی تكثير شد. بعالوه 
مقايسه نتايج بدست آمده از دو روش مولكولی و آگلوتيناسيون 
نشان داد كه در گروه شاهد كه سابقه هيچگونه تزريق خونی را 
نداشتند، نتايج مشابهی در دو روش فوتيپی و ژنوتيپی ديده شد، اما 

در گروه بيماران نتيجه بر خالف گروه شاهد بود و نتايج اين دو 
روش در بسياری از نمونه ها تفاوت داشت.

بحث و نتيجه گيری: مزيت اين روش نسبت به روشهای 
ديگر مثل PCR-RFLP اين است كه هر چهار ژن در يك 
شرايط دمايی و غلظت، قابليت تكثير را داشته و بال فاصله با انجام 
الكتروفورز تعيين پروفايل آنتی ژنی فرد انجام می شود و از طرفی 
ديگر هزينه و زمان زيادی كه در روش PCR-RFLP كه در آن 
تاثير  پس از تكثير ژن، محصوالت را در مدت خاصی تحت 
سادگی  بعلت  فوق   روش  لذا  ندارد.  را  می دهند  قرار  آنزيم 
و  درمانی  مراكز  به  روشها  ساير  به  نسبت  ارزانی  و  روش 

تحقيقاتی پيشنهاد می گردد.  
 ،RFLP-PCR آزمون ،ASO-PCR واژه های كليدی: آزمون

Rh گروه خون

مقدمه
تاالسمی يك بيماری ژنتيكی است كه بصورت كمبود نسبی 
مبتال  بيماران  می باشد.  گلوبين  بتا  يا  آلفا  زنجيره های  كامل  يا 
در فرم متوسط و شديد خود از اوايل زندگی احتياج به تزريق 
خون متعدد پيدا می كنند. تزريق خون منظم برای رشد و نمو 
طول  در  آنها  زندگی  وضعيت  بهبود  جهت  تاالسمی  بيماران 
دوران كودكی قابل اهميت می باشد)1(. وقوع آلوايمونيزاسيون 
در برابر آنتی ژنهای گروههای خونی در مبتاليان به تاالسمی كه 
بصورت مكرر خون دريافت می كنند، نسبتا باالست كه می تواند 
كردن  پيدا  و  مدت  طوالنی  درمانهای  در  را  زيادی  مشكالت 
واحد خون مناسب برای تزريق به اينگونه بيماران ايجاد كند. در 
اغلب موارد تعيين صحيح نوع گروه خونی به روش سرولوژيكی 
دارند، بخاطر وجود  باالی تزريق خون  ميزان  بيمارانی كه  در 
بيمار در گردش خون  همزمان گلبولهای قرمز خون دهنده و 
بيمار و همينطور مثبت بودن تست كومبس مستقيم، كار بسيار 

بکارگیری تکثیر با پرایمر اختصاصی الل، در تشخیص زیر گروههای
سیستم خونی Rh در بیماران تاالسمی
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مشكل و وقت گيری می باشد)4-2(. سازگاری ديگر سيستم های 
آنتی ژنی مثل C, c, E, e تا زمانی كه فرد آلوآنتی بادی عليه 
آنها نشان ندهد، انجام نمی شود، لذا بوجود آمدن آلوآنتی بادی 
ضد اين گروههای خونی موجب پيدايش مشكالت عديده از 
از  می شود)5(.  تزريق  برای  سازگار  خون  كردن  آماده  جمله 
ديگری چون   باديهای  آنتی   RhD آنتی  از  غير  به  كه  آنجايی 
انتقال  واكنشهای  ايجاد  در  نيز   RhE/e آنتی  و   RhC/cآنتی
در   Rh گروههای  زير  صحيح  شناسايی  هستند،  دخيل  خون 
افراد با تزريقات مكرر خون همچون بيماران تاالسمی، از نظر 
بالينی جهت كاهش آلوايميونيزاسيون حائز اهميت می باشد)6(.

روش بررسی 
بيماران  از  نفر   40 از  تصادفی  بصورت  مطالعه،  اين  در 
تاالسمی)20% از مراجعين ماهانه( قبل از اقدام به تزريق خون 
نداشتند  خون  تزريق  هيچ  سابقه  كه  سالم  افراد  از  نفر  و10 
)بعنوان كنترل نتايج سرولوژيكی و مولكولی(، مقدار 4 سی سی 
تعيين  شد.  گرفته   EDTA حاوی  لوله های  در  محيطی  خون 
آنتی  بوسيله  لوله ای  آگلوتيناسون  بروش  بيماران  فنوتيپ 
 ،CE-IMMUNDIAGNOSTIKA( تجاری  سرمهای 
جهت  گرفت.  صورت  سازنده  شركت  دستور  طبق  آلمان( 
انجام آزمايش مولكولی، استخراج DNA بوسيله كيت تجاری 
طبق  متحده(  اياالت   ،KIAsorb purification kit(
 allele specific دستورالعمل شركت سازنده انجام شد. سپس
آنتی  از  يك  هر  برای   oligonucleotide )ASO(PCR
ژنهای مورد نظر در ميكروتيوب های جداگانه انجام شد. روش 
 200µM كار بدين صورت بود كه برای هر ميكروتيوب مقدار
MgCl2، دو  1/5mM ،10x از  بافر   µl5 ،dNTP از  هر 
واحد از آنزيم Taq پلی مراز )سيناژن، ايران(، µM1 از آغازگر 
طبق  سپس  شد.  ريخته  ژنومی   DNA از   µg1 و  )جدول1( 
شرايط دمايی ذكر شده در جدول 2 تكثير ژنها صورت گرفت 
در انتها محصوالت PCR روی ژل آگارز Merk( %3، آلمان( 

مورد آناليز قرار گرفتند.

یافته ها 
 اين مقاله مطالعه ای جهت تبيين روش مولكولی، برای كاستن 
از مشكالت آلوايميونيزاسيون در بيمارانی كه ترانسفوزيونهای 
شكل،  داسی  خونی  كم  تاالسمی،  بيماران  مانند  دارند  متعدد 
بيماران سرطانی و... می باشد. برای نيل به اين منظور از روش 
 Allele - specific oligonucleotide)ASO( - PCR
كه  صورت  بدين  شد.  استفاده  مربوطه  ژنهای  تكثير  جهت 
شناسايی محل  مجزا جهت  الل  ژن يك جفت  آنتی  هر  برای 
پلی مرفيسم بصورت Sence و Anti-sence، پس از تاييد 
قرار  استفاده  NCBI مورد  Blast در سايت  افزار  نرم  آن در 
 TRH5 پرايمر  توالی  شباهت  دليل  شماره3(.  گرفت)جدول 
آخرين  كه  است  اين  آخر  نوكلئوتيد  در  بجز   TRH6 و 
نوكلئوتيدی كه به ترتيب جهت شناسايی RhE و Rhe  طبق 
 RhE از ژن C جدول 1 بكار برده شد، به شناسايی نوكلئوتيد
 RhCE اگزون 5 ژن  از  Rhe در جايگاه 676  از ژن    G و 
می پردازد، چرا كه پلی مورفيسم در اين جايگاه موجب بوجود 
آمدن يكی از دو ژن می گردد. همينطور دليل يكسان بودن توالی 
شده  برده  كار  به  معكوس  پرايمر  بعنوان  كه   TRH7 پرايمر 
پلی  آمدن  بوجود  از  پس  تواليهای  بودن  يكی  به  می توان  را 
مورفيسم در اين ژن تعميم داد. در مراحل اوليه راه اندازی اين 
روش عليرغم تناسب غلظت كليه مواد و محلولها، باندی دال بر 
تكثير ژنهای مورد نظر مشاهده نشد. برای حل اين مشكل دمای 
واسرشت را از 63 درجه كه در مطالعات مشابه بكار گرفته شده 
بود، بتدريج كم نموده كه در نهايت در دمای 58 درجه ژن ها 
تكثير شدند)شكل1(. مقايسه نتايج بدست آمده از اين دو روش 
نشان داد كه در گروه شاهد كه سابقه هيچگونه تزريق خون را 
نداشتند، نتايج مشابهی در دو روش فوتيپی و ژنوتيپی ديده شد. 
اما در گروه بيماران نتيجه برخالف گروه شاهد بود و نتايج اين 

دو روش در بسياری از نمونه ها تفاوت داشت )جدول 4(.
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بحث و نتیجه گیری
تشخيص  موجب   DNA از  استفاده  تكنولوژی  امروزه 
مولكولی بسياری از  آنتی ژنهای گروههای خونی شده است. 
بسياری از پلی مورفيسمهای گروههای خونی بواسطه جهشهای 
نقطه ای در ژنهای كد كننده اين آنتی ژنها ايجاد می شود. اين 
گروههای خونی  پروفايل  پيشگويی  و  تعيين  موجب  دانش 

بر مشكالت و  تواند موجب غلبه  افراد می گردد كه می  در 
محدوديتهای استفاده از روشهای آگلوتيناسيون گردد)7-8(. 
اينست كه آيا  از مسائل مهم و سوال برانگيز در اين روش 
استفاده از DNA استخراج شده از گلبولهای سفيد اين افراد 
با گلبولهای سفيد موجود در واحدهای خونی می تواند موجب 
مطالعات صورت  اما  نهايی گردد؟  نتيجه  در  اختالف  ايجاد 

گرفته در اين زمينه نشان داد كه حتی استفاده از گلبولهای سفيد 
افرادی كه به تازگی خون دريافت كرده اند نيز نتايج كامال قابل 
قبولی را در بردارد)10-9(. از طرفی، يافتن روشهای كم هزينه 
ميزان  می تواند  نيز  مولكولی  آزمايشات  انجام  جهت  آسان  و 
كاربرد آن را افزايش دهد. جهت نيل به اين هدف شناخت كامل 
خصوصيات ژنهای هدف در تبيين روش مناسب برای آزمايشات 
بسيار مهم می باشد. اللهای RHC و RHc، جهشهای نقطه ای در 
ژن RHCE درموقعيتهای باز 48 از اگزون يك و بـازهای 150 ، 
 RHC 178، 201، 203 و 307 از اگـزون دو موجب تفاوت ژن
نوكلئوتيد  شش  اين  جابجايی  می گردد)11(.   RHc به  نسبت 
موجب تغيير در 4 اسيد آمينه می گردد كه در اين ميان اسيد آمينه 
شماره 103 بعلت قرار گرفتن در ناحيه بيرونی پروتئين مربوطه 
شماره  نوكلئوتيد  در  مورفيسم  پلی  اما  می باشد.  اهميت  حائز 
درحاليكه  می گردد)12(.   RHc فنوتيپ  تظاهر  موجب   307
 C نوكلئوتيد  از جانشينی   RHe و   RHE الل  دو  بين  تفاوت 
بجای G در جايگاه 676 در اگزون 5  از ژن RHCE ناشی 
می گردد كه در آن پرولين به آالنين تبديل می شود)11(. با توجه 
به شناخته شدن جايگاههای جهشهای تاثير گذار در بوجود آمدن 
اين پلی مورفيسمها، تالشهای زيادی در طراحی و اجرای روش 
مناسب ژنوتيپينگ گروه خونی Rh صورت گرفت. همولوژی 
بسيار بااليی در تواليهای ژن RhD و RhC در توالی آنها ديده 
از   48 نوكلئوتيد  در  ميتوان  را  آنها  تفاوت  بطوريكه  می شود، 
اگزون يك ژن RHCE مشاهده نمود. به همين جهت »تاناكا« 
مربوطه  ژنهای  وجود  دقيق  تعيين  جهت   )2001( همكاران  و 
با  آنرا  و  پرداختند   RHCE ژن  پروموتور  در  توالی  تعيين  به 
توالی های گزارش شده قبلی مقايسه كردند. اين مقايسه نشان داد 

 RHCE و RHD كه نوكلئوتيد 2468 در ناحيه پروموتور ژنهای
و نوكلئوتيد 2292 در ژنهای RhC وRhc با هم متفاوت هستند 
 و بر همين اساس جهت تمايز ژنهای c و C اقدام به طراحی روش

مورد  قبلی  روشهای  بواسطه  آنرا  كه  نمودند   PCR-RFLP
روش  صحت  بيانگر  كامال  امر  نتيجه  كه  دادند  قرار  بررسی 
طراحی شده آنها در ژنوتيپينگ ژنهای فوق بود)13(. در روشی 
ديگر »فاس« و همكاران )1995( با تكيه بر تفاوت نوكلئوتيدی 
Eو ژنهای  آنتی  بروز  در  كه   RHCE ژن  از   676 جايگاه  در 
e موثر بودند اقدام به طراحی آغازگر اختصاصی جهت انجام 
 Allele Specific Primer Amplification )ASPA(
نمودند، بطوريكه آغازگر Sence طراحی شده برای تشخيص 
ژن E در ناحيه 676 قادر به شناسايی نوكلئوتيد سيتوزين دار و 
آغازگر Sence طراحی شده برای تشخيص ژن e در ناحيه 676 
قادر به شناسايی نوكلئوتيد گوانين دار بود. اين گروه با بررسی 
ژنوتيپی بر روی نمونه 158 فرد سالم صحت روش خود را اثبات 
نمودند)14(. نتايج مطالعه انجام شده توسط »كاستيلو« و همكاران 
)2002( كه با بررسی 10 بيمار بتاتاالسمی آلوايميونيزه شده از 
نظر فنوتيپی وژنوتيپی كه بروش PCR-RFLP صورت گرفت 
فنوتيپ و ژنوتيپ  از 10 مورد،  داده شد كه در 9 مورد  نشان 
از  ما  مطالعه  در  آمده  بدست  نتايج  با  كه  بود  متفاوت  بيماران 
نظر عدم همسان بودن آزمايشات فنوتيپی و ژنوتيپی در بيماران 
تاالسمی مشابهت داشت. اين محققين با توجه به يافته فوق به 
اين نتيجه رسيدند كه بررسی ژنوتيپی گروههای خونی موجب 
و  تاالسمی  بتا  بيماران  در  انتقال خون  امر  در  تسهيالتی  ايجاد 
ديگر بيماران دارای تزريقات خون متعدد می گردد و پيش بينی 
كردند كه در آينده نزديك، تكنيكی رايج در امر تعيين گروههای 
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مقدمه
برخورداري از يك زندگي سالم و  مولد و با كيفيت توام 
با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي 
است همگاني كه مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت ها 
است و پیش شرط تحقق توسعه پایدار مي باشد. براي 
مناسب  تسهيالت  و  امكانات  سازي  فراهم  امر  اين  تحقق 
براي تامين سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي انسان 
در كليه مراحل زندگي و زنجيره حيات كه از جمله حقوق 
طبيعي و نيازهاي اساسي انسانها به شمار مي رود در مكتب 
تاكيد  ايران مورد  اساسي جمهوري اسالمي  قانون  اسالم و 
قرار گرفته است. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ضمن 
بهداشت  انسان،  جامع  و  كامل  سالمت  برشمردن  محوري 
را  اساسي مي شناسد ودولت  نيازهاي  از جمله  را  درمان  و 
ظرفيت هاي   و  امكانات  منابع،  تمامي  تا  است  كرده  مكلف 
افراد  سالمت  سطح  ارتقاي  و  حفظ  تامين،  جهت  را  خود 
اساسي جمهوري  قانون  بسيج كند )اصول 3،29،43  كشور 

اسالمي ايران (.
در بسياري از كشورهاي جهان و به درجه اي كه از اين گذر 
تاريخي متاثرند، تغييرات اپيدميولوژيكي حادث شده است كه 
شامل تغيير هرم سني جمعيت به سمت سالخوردگي، تغيير 
الگوي بيماري ها به سمت بيماري هاي مزمن و حوادث و.... 
مي شود كه به همراه پيدايش فناوري هاي نوين وگرانقيمت 
باعث تقاضاهايي جديد شده و در نتيجه پيشرفت روزافزون 
تجهيزات پزشكي و تأثير مستقيم آن بر امر سالمت، افزايش 

هزينه بي سابقه اي در بخش سالمت را باعث شده است.
بار  سالمت  مخاطرات  نظر  از  ما  كشور  اين  بر  عالوه 
گذر  علت  به  واقع  در  كه  مي كشد  دوش  به  را  مضاعفي 
و  نيافتگي  توسعه  از  ناشي  آن  از  بخشي  كه  است  سالمتي 

بخشي ديگر مربوط به جوامع توسعه يافته مي باشد.
اقتصادي،  متعدد  عوامل  نتيجه  در  القايي  تقاضاي 
كنندگان  دريافت  رفتار  سالمت،  بازار  عوامل  ساختاري، 
خدمت و فروشندگان آن و ... بروز مي كند. تقاضاي القايي 
اگر چه بيشتر ناظر به خدمات مشاوره اي و ارجاعي است 
ولي شامل ارائه خدمات اضافي و غير ضروري توسط اولين 

فروشنده خدمت نيز مي شود و گاهي عالقمندي به بيمار و 
سعي در كمك به او، پزشك يا كارمند سيستم بهداشتي را 
به انجام خدمات اضافه تر و غير ضروري ترغيب مي نمايد. 
اين وضعيت مي تواند با ايجاد تقاضاي بيشتر تعادل عرضه و 

تقاضا را در بازار سالمت و پزشكي بهم زند.

تعاريف:
مفهوم سالمت و داشتن تعريف مشترك از آن، درتبيين 
رسالت و مباني فكري و اجرايي به ويژه درسطح كالن اهميت 
اساسي دارد. سالمت در ادبيات بين المللي به صورتهاي زير 

تعريف شده است:
:WHO الف( از دیدگاه سازمان بهد اشت جهاني

سالمت عبارتست از: "احساس رضايت كامل جسماني،  
رواني و اجتماعي نه تنها فقدان بيماري و ناخوشي"   

 Human( انساني  سرمایه  تئوري  دیدگاه  از  ب( 
 :)Capital Theory

مرور  به  كه  است  سرمايه«  »ذخيره  يك  افراد  سالمتي 
مستهلك   )Natural Aging( عمر  طبيعي  گذر  با  زمان 
و  مي گردد  آن  غيرطبيعي  استهالك  باعث  بيماري  مي شود، 
سرمايه گذاري در سالمت )بهداشت و درمان( اين استهالك 

را جبران مي كند.
ج( تقاضای القایی: به انجام مراقبت يا فروش خدمت 
غير ضروري به بيماران يا مراجعين به سيستم سالمت كه با 
اجرا  سيستم  اين  متخصص  افراد  سفارش  و  قدرت   اعمال 

مي شود تقاضاي القايي اطالق مي شود.
طرح  )اجرای  موجود  شرايط  به  توجه  با  تعرفه:  د( 
هدفمند كردن يارانه ها( قبل از شروع سال جديد تعرفه های 
تورم  نرخ  و  آمده  بعمل  توافق  مبنای  بر  دولتی  غير  بخش 
اعالم شده توسط بانك مركزی برای مدت چهار ماه اعالم 
گردد. در اين مدت معاونت نظارت و برنامه ريزی سازمان 
نسبت به پيگيری و كارشناسی موضوع )اثرات اجرای طرح 
هدفمند كردن يارانه ها( در كميته مشترك تعرفه ها با وزارت 
بهداشت اقدام نموده و گزارش آن را در هر جلسه شورای 

عالی ارائه نمايد. 

تقاضاي القایي آزمایشات و تأثیر آن بر هزینه و سالمت خانوار
Induced Demand in Health Market

  دكتر علي برهان زاده 
دکترای اقتصاد مدیریت از دانشگاه پکن       

مشاور رئیس و عضو هیئت علمي پژوهشگاه ابن سینا

borhanzadeh@avesina.ac.ir

خونی ايجاد خواهد شد)15(. در مطالعه ديگر انجام شده توسط 
بر   PCR-RFLP روش  به  كه   )2008( همكاران  و  »شايگان« 
روی 44 بيمار تاالسمی و 20 فرد سالم كه سابقه هيچگونه انتقال 
خونی را نداشتند، نشان داده شد كه بيشترين ميزان تفاوت در بين 
گروههای خونی، در گروه خونی Rh وجود دارد كه با توجه به 
اين گروه خونی  دقيق  بررسی  اهميت  آن،  باالی  پلی مورفيسم 
را بيش از پيش تاكيد می كند. نتايج بدست آمده در اين تحقيق 
نشان داد روشهای سرولوژيكی در تعيين صحيح گروههای خونی 
افرادی كه ترزيقات خونی متعددی دارند روش مناسبی به حساب 
نمی آيد و دارای تفاوتهايی با روش مولكولی می باشد، در حاليكه 
در گروه كنترل كه سابقه هيچگونه تزريق خونی نداشتند نتايج 
دو روش كامال يكسان بوده كه با نتايج بدست آمده در اين طرح 
كنونی مطابقت داشت و عدم توانايی گروه بندی سرولوژيكی را 
در تعيين دقيق گروههای خونی در بيماران تاالسمی و كارآمدی 

روش مولكولی را در اين رابطه ثابت نمود)16(. 
Allele-Specific Oligonucleotide روش  از  كنونی  تحقيق   در 
)ASO( جهت تشخيص ژنهای C ،c ،E و e استفاده شد. چهار 

جفت آغازگر اختصاصی جهت شناسايی هر يك از ژنها با توجه 
اين روش  مزيت  برده شد.  بكار  تفاوت،  دارای  به جايگاههای 
نسبت به روشهای PCR-RFLP  اين است كه هر چهار ژن در 
يك شرايط دمايی و غلظت، قابليت تكثير را داشته و بالفاصله 
می  فرد  ژنی  آنتی  پروفايل  تعيين  به  قادر  الكتروفورز  انجام  با 
از طرف ديگر هزينه و زمان زيادی را كه در روش  باشد   و 
در  را  تكثير ژن، محصوالت  از  آن پس  در  كه   PCR-RFLP
مدت خاصی تحت تاثير آنزيم قرار می دهند را ندارد. لذا روش 
فوق  بعلت سادگی روش و ارزانی نسبت به ساير روشها به مراكز 

درمانی و تحقيقاتی پيشنهاد می گردد.

تشکر و قدردانی
نامه  پايان  اين مطالعه حاصل يك طرح تحقيقاتی در قالب 
تهران  پزشكی  علوم  دانشگاه  پيراپزشكی  دانشكده  در  مصوب 
دانشكده  آزمايشگاه  در  آن  كاری  مراحل  كليه  كه  می باشد 
كليه  زحمات  از  وسيله  بدين  لذا  گرفت.  صورت  پيراپزشكی 
مسئولين و كارشناسان آن آزمايشگاه تشكر وقدردانی می شود. 
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 )Primary  health care(  اصول اولیه بهداشتی - مراقبت

 عدالت اجتماعی
 مشاركت مردمي

 همکاری بين بخشی
 تکنولوژی مناسب

مراقـبت  حيطـــه  در  بازار  )شکــــست(  ناكـــامی 
 سالمت – تقــاضای القايی ارائـــه كنندگان مراقبت سالمت

)Supplier Induced Demand(
و  سالمت  درباره  بيشتر  اطالعات  داشتن  با  دهندگان،  ارائه 
مداخالت مراقبت سالمت در وضعيتی قرار می گيرند كه می توانند 
كننده  عرضه  القايی  تقاضای  پديده  اين  بگذارند.  تاثير  تقاضا  بر 
دارای  سالمت  مراقبت  زمينه  در   SID می شود.  ناميده   )SID(
عرضه  برای  را  استثمار  امكان  حدودی  تا  زيرا  می باشد  اهميت 
كننده فراهم می آورد. پزشكان می توانند سطحی از كاربرد خدمات 
را موجب شوند كه اگر يك بيمار با اطالعات كامل می توانست 
از  آن سطح  باشد،  مداخله  يا  آن خدمت  آزادانه  انتخاب  به  قادر 
استفاده )كاربرد( به وجود نمی آمد. بنابراين تقاضای القايی عرضه 
كننده می تواند موجب افزايش )يا كاهش( استفاده از يك مداخله در 
مقايسه با زمانی گردد كه بيمار از اطالعات الزم در خصوص درمان 

مورد نياز خود برخوردار باشد. در اين راستا پزشك )كارگزار( 
 جهت حداكثر سازي سالمت بيمار، پزشك تمامي اطالعاتي 
را كه بيمار نياز دارد به وي بدهد و بيمار تصميم نهايي را بگيرد 

)Wiliams,1988(
 جهت حداكثــــر سازي سالمت بيمار، پزشـــك تمامي

اطالعات را به بيمار بدهد اما پزشك تصميم نهايي را اتخاذ نمايد 
.)Culyer, 1988,1989(

 پزشك به طريقي عمل نمايد كه مطلوبيت بيمار را حداكثر 
.)Evans, 1984( نمايد

 پزشك به طريقي عمل نمايد كه رفاه اجتماعي را حداكثر 
.)Mooney, 1994( نمايد

منابع  به  توجه  "با  جمله  با  مي توان  را  تعاريف  اين  تمامي 
اين  تمامي  تا  مي شود  موجب  كار  اين  نمود.  همراه  محدود" 

ديدگاه ها از ديدگاه اخالق پزشكي كه چنين محدوديتي را مدنظر 
قرار نمي دهد، متمايز گردند. از چشم انداز)نقطه نظر( فردي، يك 
كارگزار كامل مطلوبيت بيمار را حداكثر مي نمايد. عواملي كه بر 

مطلوبيت بيمار موثرند عبارتند از:
• سالمت بيمار

• اطالع از سالمت و درمان خود
• سطح مناسبي از مشاركت در فرايند تصميم سازي

• مطلوبيت فرايندي )احترام از جانب پرسنل بهداشتي درماني، 
محيط مطلوب و ...(

• مطلوبيت حاصل از مصرف مراقبت غيربهداشتي
اجتماعي، يك كارگزار  نظر(  )نقطه  انداز  از چشم  مقابل،  در 
كامل رفاه اجتماعي را حداكثر مي نمايد. رفاه اجتماعي مفهومي 
است كه نه تنها سطح كل رفاه جامعه را در خود دارد بلكه توزيع 
مطلوبيت را نيز در بر مي گيرد. اينكه چه تخصيصي از مطلوبيت، 
باالترين رفاه اجتماعي را به بار مي آورد به نگرش خاص جامعه 

به نابرابري بستگي دارد.
نظام سالمت از نظر ساختاري به مجموعه اي گفته مي شود كه 

فعاليتهاي آن به طور مستقيم در راستاي اهداف زير باشد:
- تامين، حفظ و ارتقاي سطح سالمت افراد 

  )responsiveness (پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشکي مردم -
- مشاركت عادالنه مردم در تامين منابع مالي 

ارتقاء  درمان،  و  بهداشت  بخش  گسترده  تالش هاي  درسايه 
سطح سالمت و افزايش شاخص هاي توسعه انساني در دو دهه 

اخير در كشور چشمگير بوده است. 
اگر چه اين امر سبب تحميل هزينه هاي اضافي بر بيمارواتالف 
باعث  با درمان ها و تشخيص هاي غلط  او مي گردد گاهي  وقت 

بروز عوارض طبي در گيرندگان خدمت خواهد شد.
ضرر و زيان هاي اقتصادي آن در سطح ملي بخصوص وقتي 
كه دولت براي خدمات پزشكي ودارو يارانه پرداخت كند كاماًل 

روشن است.

عوامل موثر بر تقاضای القايی

 1- در آمد بیشتر توسط ارائه کنندگان خدمت:
الف - سیستم هاي با خدمات محدود نظیر مطب ها و 

کلینیک ها
غير  خدمات  بيمار،  ويزيت  از  پس  مراكز  گونه  اين  در 
ضروري شامل تزريق آمپول، تزريق سرم و تجويز داروهاي 
غير ضروري و ارائه خدمات پاراكلينيكی ارائه مي شود زيرا 
بيوتيك  آنتي  يا  سرم  آمپول،  مورد  هر  تزريق  جهت  بيمار 
برای خريد خدمات  كلينيك و  يا  به همان مطب  الزم است 
آزمايشگاهی به طرف قرارداد پزشك معالج مراجعه نمايد و 

واضح است كه براي خريدن خدمات بايد وجهي بپردازد.
آزمايشگاهی  خدمات  ارائه  آن  مصاديق  بهترين  از  يكي 
هزينه بر است كه معموالً گران قيمت تر از نوع معمولی است، 
باعث تحميل هزينه اضافي براي بيمار جهت خريد مي گردد. 
نمود.  اشاره  مكرر  ويزيت هاي  به  مي توان  ديگر  موارد  از 
غير  و  كوتاه  فواصل  در  مزمن  بيماري  يك  كه  زماني  يعني 
ضروري بنا به توصيه ارائه كننده خدمت منجر به مراجعات 
بيماري هاي  بعضي  براي  حتي  گاهي  مي گردد.  بيمار  مكرر 
بيماري  اين  نيز توصيه مي شود كه درمان كامل  ساده و حاد 

نياز به دو يا سه ويزيت مجزا دارد.
از جمله زيانبارترين تقاضاي القايي مربوط به بيماري هايي 
است كه با درمان طبي برطرف مي شود ولي توصيه به جراحي 
مي شود مثل سزارين براي مادري كه ميتواند زايمان طبيعي 

داشته باشد.

پلي  نظیر  گسترده  خدمات  با  سیستم هاي  ب- 
کلینیک ها و بیمارستان ها 

ارائه  خدمت  پايه  بر  كاركنان  به  پرداخت  نظام  زمانيكه 
واحد  هر   )Fee for service ; per case )مثل  باشد  شده 
به خريد خدمات  را  بيماران  است  ارائه كننده خدمت ممكن 
 ... و  راديولوژي  آزمايشگاهي،  خدمات  مثل  ضروري  غير 

ترغيب نمايد.
اگر كاركنان اين مراكز جزو سهامداران آن باشند به نوعي 
با ايجاد تقاضاي القايي سعي در فروش خدمات غير ضروري 
خواهند نمود زيرا سود حاصل از فروش خدمات هر قسمت 

نهايتًا منجر به افزايش سود سهام خواهد بود.

2- دانش و مهارت ناکافي ارائه کنندگان خدمت
به دليل نداشتن دانش و مهارت كافي در گرفتن شرح حال، 
معاينه و تشخيص يك بيماري بخصوص در مورد بيماري هاي 
جهت  متعددي  پاراكلينيك  خدمات  و  آزمايشات  تني،  روان 

بيماران درخواست مي شود. 
سردرد  نمود  اشاره  آن  به  مي توان  كه  مواردي  جمله  از 
ميگرني است كه با تشخيص غلط سينوزيت بارها توصيه به 

انجام گرافي و تجويز آنتي بيوتيك براي بيمار مي گردد. البته 
در مورد بيماريهاي روان تني خود بيمار نيز اصرار زيادي براي 

دريافت خدمات پاراكلينيك دارد.

3- پائین بودن سطح دانش گیرندگان خدمت
سالمتي  زياد  اهميت  پزشكي،  خدمات  بودن  تخصصي 
تسليم  به  منجر  بيماري ها،  عواقب  از  نگراني  و  مردم  براي 

شدن مراجعين در برابر دستور فروشندگان خدمت مي گردد.

4- تباني ارائه کنندگان خدمت در جهت فروش خدمات
و  راديولوژي  مانند  پاراكلينيك  خدمات  داراي  مراكز 
با  پنهاني  قراردادهاي  انعقاد  ضمن  مي توانند  آزمايشگاه 
واحدهاي سطح اول ارائه خدمات، فروش خدمات خود حتي 
بصورت غير ضروري را تشويق نمايند كه در اين صورت به 
ازاء هر مورد خدمتي كه از اين مراكز درخواست شود مبلغي 

به درخواست كننده پرداخت خواهد شد.

و  کیفیت  بر  نظارت  سیستم  نبودن  موثر   -5
استانداردهاي ارائه خدمات

استاندارد هاي الزم در ارائه خدمات پزشكي مي تواند شامل 
تعداد اقالم دارويي در يك نسخه، درصد تجويز آنتي بيوتيك، 
درصد تجويز داروهاي تزريقي و حتي نوشتن تشخيص بيماري 
در  سزارين  روش  به  زايمان  انجام  درصد  بيمار،  نسخه  در 
در  گرافي  و  پاراكلينيك  آزمايشات  تجويز  درصد  بيمارستان، 
نسخه هاي مطب ها و پرونده هاي بيمارستاني، روزهاي بستري 
بيمار در بيمارستان و... باشد با ارائه اين استانداردها و نظارت بر 
عملكرد واحدهاي ارائه خدمات توسط مراجع ذيصالح مي توان 
به كنترل و كاهش خدمات پزشكي غير ضروري دست يافت كه 

فعاًل چنين نظارت و كنترل كاملي مالحظه نمي شود.

6- کارآمد نبودن نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمت
پايين بودن قيمت پايه خدمات در بازار سالمت در مقايسه 
با ساير بازارهاي اقتصادي از عواملي است كه منجر به چند 
نرخه شدن فروش خدمات در اين بازار شده و از سوي ديگر 
القايي  تقاضاي  ايجاد  توجيه  براي  بستري  خود  خودي  به 
فراهم مي كند بخصوص زماني كه بيمار از سوي شركت هاي 

بيمه حمايت مي گردد.
 K اموري نظير پائين بودن حق ويزيت پزشكان يا ضريب

در جراحي مثال هايي از اين دست مي باشد.

هاي  شرکت  کنترل  و  نظارت  سیستم  نارسایي   -7
بیمه گر در پرداخت سهم بیمه

كسي  اگر  كه  مي دانند  پزشكي  خدمات  كنندگان  عرضه 
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تحت حمايت بيمه درمان نباشد كمتر زير بار انجام هزينه هاي 
اضافي تشخيصي و پاراكلينيكي و ويزيت هاي مكرر مي رود اما 
زماني كه افراد از حمايت بيمه درمان برخوردار باشند به دليل 
خدمات  خريد  تر  آسان  مي كنند  پرداخت  كمتري  مبلغ  اينكه 

اضافي را مي پذيرند.
كنترل  و  نظارت  گر  بيمه  شركت هاي  كه  زماني  طرفي  از 
نداشته  بيمه  سهم  عنوان  به  خود  پرداخت  نظام  روي  مناسبي 
باشند و بر اساس استانداردهاي عرضه خدمات از فروشندگان 
براي  اضافي  خدمات  درخواست  نكنند،  بازخواست  خدمت 

بيماران راحت تر خواهد بود.

8- افزایش نامتعادل نیروهاي متخصص و ماهر نسبت 
به جمعیت

با افزايش تعداد نيروهاي عرضه كننده خدمت، طبيعي است 
كه تقاضا ثابت بوده و سهم فروش براي اين افرادكاهش مي يابد. 

اين امر سبب كاهش درآمد كساني است كه از جمله نخبگان 
جامعه بوده و با زحمات زيادي خود را به بازار سالمت عرضه 
درآمد  افراد جهت جبران كمبود  اين  اين صورت  در  مي كنند. 
خود ممكن است مردم را به خريد خدمات غير ضروري اعم از 

طبي يا جراحي تشويق نمايند.

9- نارسایي مدل هاي آموزشي در نظام سالمت
غير  پزشكي  خدمات  انجام  به  كمك كننده  عوامل  ديگر  از 
چه  اگر  سيستم ها  اين  در  كه  است  آموزشي  مدل  ضروري 
دانشجو براي كسب دانش و مهارت تالش مي كند ولي به سبب 
و  توانمندي  از  التحصيالن  فارغ  آموزشي  مدل هاي  نارسايي 
مهارت كافي در تشخيص بيماري و مشكالت بيماران برخوردار 
نخواهند بود. لذا گاهي براي برخورد با يك بيماري آزمايشات 
با تشخيص  اينكه  يا  متعددي درخواست مي نمايند  پاراكلينيك 

نادرست داروهاي نامناسبي را تجويز مي نمايند.

پيامدهای منفی ناشي از تقاضاي القايي:
 

در اثرتقاضاي القايي:

 )Allocate efficiency( كارآيي در تخصيص منابع مّلي 
خدشه دار مي شود )حتي اگر هزينه را بيمار پرداخت كند(

داده  تخصيص  اثربخش   – هزينه  طريق  به  مّلي  درآمد   
نشده است.

چند  از  توان  مي  را  تشخيصي  پرهزينه  تجهيزات  مشكالت 
زاويه موشكافي كرد. 

تصميم گيري  نظام  كامل  استقرار  عدم  نخست  مشكل   )1
هوشمند و توانمندي است كه بتواند درباره ورود و استفاده و 

يا محدود ساختن استفاده از اين تجهيزات تصميم گيري كند. 
2( توزيع نامناسب اين ابزار و تجهيزات در كشور است. 

بر  مبتني  و  معتبر  باليني  راهنماهاي  نبودن  دسترس  در   )3
شواهدي است كه ارايه كنندگان خدمت را در حدود و صغور 
استفاده از ابزار تشخيصي براي بيماريهاي مرتبط راهنمايي كنند 
و ارايه كنندگان خدمت را از تقاضاي خدمات تشخيصي بي تاثير 

بر درمان و برنامه درماني بيمار باز دارند. 
خدمات  پوشش  به  تكميلي  بيمه هاي  قدرتمند  ورود   )4

تشخيصي و درماني گرانقيمت است.
كنترل  در  سالمت  نظام  ناتواني  و  برخورد  در  دشواري   )5
 )fee splitting( رفتار مضري است كه تحت عنوان تقسيم پول

شناخته مي شود. 
6( تاسيس بسياري مراكز تصويربرداري و تشخيصي مستقل 

است.
7( امكان تبليغ مستقيم خدمات اين مراكز براي بيماران است.

آنچه آمد نگاهي است به برخي از مشكالت براي مديريت 
و استفاده از تجهيزات تشخيصي گرانقيمت و پرهزينه پزشكي 
راه  تصور  باال  موارد  اتفاق  به  قريب  براي  چند  هر  كشور.  در 
راه حلهاي گسسته و  آن است كه  واقعيت  نيست،  حل دشوار 
مقطعي قادر به حل دراز مدت و منطقي مشكل نيستند و اجراي 

سياستگذاريهاي جامع و چندبعدي ضروري است.

تحلیل پرداخت مستقیم از  مردم و روند شاخص مشارکت 
عادالنه در تامین مالي نظام سالمت )FFCI( در کل کشور

با توجه به نمودار زير می توان به استدالل های تخصص و 
تحليل آماری از عملكرد  پرداخت مستقيم از بيماران در تامين 

سالمتی طی سالهای  1385- 1381  اشاره نمود:
 

در  عادالنه  مشاركت  شاخص  اين   اساس  بر  توان  می  كه 
تامين مالي نظام سالمت )FFCI( در كل كشور از سال 1374 

الی 1385 بررسی نمود:
همانطور كه مالحظه می نماييد اين شاخص روند صعودی 

در اين سالها دارد.

دالیل رشد قابل توجه درهزینه هاي سالمت:
را  توجهی  قابل  اغلب كشورها طی سی سال گذشته، رشد 
در هزينه های مراقبت بهداشتی و درمانی خود تجربه كرده اند. 
اقتصاددانان علت های زيادی را برای اين امر عنوان نموده اند 
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كه مهمترين آنها عبارتند از:
1( افزايش تورم طی اين مدت.

2( افزايش جمعيت جوامع مختلف و باال رفتن انتظارات.
3( افزايش واقعی حقوق و دستمزدها.

4( افزايش كيفيت خدمات از طريق فن آوري هاي نوين. 
5( تغيير در نوع بيماری ها و مراقبت ها. 

6( بيماري هاي نوپديد و بازپديد.
بدیهیات:

اين فن آوري ها  معموال" بسيار گران هستند و نيز تقاضاي 
از اين فن آوري ها بداليلی نامحدود و بسيار زياد  بهره مندي 
است و با توجه به اينكه درآمد مّلي و بودجه هر كشوری بسيار 
محدود است و بايد صرف مسائل زير بنايی و ساختاری گردد 

بنابراين  قادر نيستيم تمام فن آوري هاي موجود در جهان را، 
براي تمام شهروندان خود فراهم كنيم.

نتیجه گیری
با عنايت به اصول اصلی در علم اقتصاد و نيز پيش نيازهای 
پرداختی  سهم  ديگر  سوی  از  و  سالمت  بخش  در  موجود 
خدمات  سوی  از  سالمت  هزينه های  مستقيم  وغير  مستقيم 
گيرندگان بنظر ميرسد به منظور كارآمد تر بودن سيستم سالمت 
و هدفمند سازی افراد نيازمند اين خدمات، بايستی از تقاضای 
راهكارهای  با  بيشتر  و  بيشتر  درآمد  كسب  منظور  به  القايی 

موجود مقابله كرد. 
مبنای  بر  و  جامعه،  واقعی  نيازهای  بر  مبتنی  امر  اين 
ثانيا"  و  بگيرد  صورت  بايد  زيرساخت ها 
برای  را  بازار  هدايت  و  نظارت  می توان 

برقراری عدالت اجتماعی داشته باشد.  
بيمه  به  بيماري  بر  مبتني  بيمه  تغيير   

مبتني بر سالمتي 
ارائه  تداوم  پاسخگو  خانواده  پزشك   
و  دوم  اول،  سطوح  در  سالمت  خدمات 

سوم است 
پرداخت  به  پرداخت  نظام  تغيير   

مختلط بر اساس عملكرد 
پايه خدمات براي   فراهم كردن بسته 

تمامي روستائيان 
به  روستائيان  دسترسي  افزايش   

خدمات سالمت
از خدمات  مندي  بهره  كردن  منطقي   

تخصصي سرپايي 
 منطقي كردن هزينه هاي خدمات پارا 

كلينيك 

مقدمه
زمينه  در  امنيتی  و  حفاظتی  مسائل  با  رابطه  در  بازنگری 
فعاليت های آزمايشگاهی از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد و 
نگرش های نو در غالب تكنيك های ويژه قابل بررسی می باشد. 
اجرای اين نكته ها همچنان مستلزم آگاهی های گسترده در همه 

جوانب كار در حرفه علوم آزمايشگاهی است.
حفاظتی  ضوابط  با  رابطه  در  فشرده ای  خصوص  اين  در 
است و همچنين  بين المللی  استانداردهای  قواعد  قالب  در  كه 
نكته های مهم در آزمايشگاه های كلينيكی در زمينه نمونه گيری 

از خون به بحث گذاشته خواهد شد.
راستای  در  كه  نوآوری هايی  و  تكنيك ها  به  نهايت  در 
استانداردهای بين المللی در زمينه كلينيكی و آزمايشگاهی حائز 

اهميت می باشد بطور خالصه اشاره می گردد.
ساله  ده  تجربيات  اساس  بر  شده  ذكر  موارد  مقاله  اين  در 

خويش در مراكز بهداشتی و آزمايشگاهی كانادا می باشد.
برای  گشايشی  بتواند  گردآوری  اين  تنها  نه  اينكه  اميد  به 
پيشرفت اين علم در مملكت ما باشد بلكه آشنائی با اصول و 
استانداردهای بين المللی می تواند خودكفايي های ارزنده ای را 

به همراه داشته باشد.
بحث

در اين مقاله ابتدا فهرست مباحث به ترتيب زير می باشد.
• نكته های بهداشتی و حفاظتی در نمونه گيری از خون در 

آزمايشگاه بالينی
• تكنيك های جديد در نمونه گيری از خون

• طرح متمركز كردن آزمايشگاه های تشخيص طبی به منظور 
جلوگيری از آلودگی محيط زيست

نمونه گیری از خون
نمونه گيری  در  شده  طراحی  و  جديد  ابزارهای  از  استفاده 
خون و آگاهی از آن ها سطح انتقال آلودگی های مربوطه را به 

حداقل می رساند.  

نگهدارنده های سوزن با طراحی جديد باعث سهولت جداسازی 
سوزن توسط دكمه ضامن دار اخيرا مورد استفاده می باشد و اين امر 

باعث به حداقل رساندن خطر آلودگی با سوزن می شود.
با استقبال زيادی روبرو است. سوزن هاي  ابزار  كاربرد اين 
به  با سوزن  را  تماس دست  و حفاظتی خطر  دار  پوش  درب 
ابزارهای  اين  است.  رسانده  نمونه گيری  از  بعد  امكان  حداقل 
كه  چرا  باشند.  می  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  شده  طراحی 
عليرغم سهولت در كار نكته های حفاظتی آن ها  مورد اهميت 
می باشد. خطر انتقال بيماری از طريق آلودگی با سوزن همچنان 

در امر نمونه گيری از نكات بسيار مهم است. 

                         New Instruments
  

 New Holders

Professional Needles

نکته های حفاظتی و 
امنیتی نمونه گیری از خون 

و آزمایشگاه ها

  دكتر زهرا مطيعی نجفی  
      دارنده گواهی رسمی از انجمن علوم آزمایشگاهی کانادا 
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روش خونگیری
• استفاده از دستكش يكبار مصرف برای عمل خونگيری 

اجباری است.
• بستن باند پالستيكی در باالی محل خونگيری به منظور 

تسهيل در پيدا كردن رگی مناسب.
• از بيمار بايد خواسته شود تا مشت كند و بازوی خود را 

در راستای خط نگه دارد.
• ضدعفونی كردن محل خونگيری با الكل بطور دورانی يا 

به عبارتی ديگر از مركز به سمت بيرونی.
.Holder اتصال سوزن به نگه دارنده يا •

خم كردن سرپوش سوزن پوشش دار و سپس سوراخ   •
كردن رگ.

• اتصال لوله آزمايش به داخل نگه دارنده و فشار دادن آن 
به سمت داخل بطوری كه باعث پديد آمدن سوراخ در سر 
لوله بدون هوا گردد و باعث كشش خون به داخل لوله شود.

• بعد از جريان يافتن خون به داخل لوله بايد بالفاصله باند 
پالستيكی از بازوی بيمار باز شود و از مريض بايد خواسته 
شود كه مشت خود را باز كند تا به راحتی خون بداخل لوله 

جريان يابد.

نمونه گيری از خون بايد توسط افراد خبره و آموزش ديده 
كه دارای گواهی رسمی از ارگان های مربوطه می باشند صورت 

گيرد.

نکات مهم
مورد  وسايل  بايد  كار  شروع  در  وسايل:  آماده سازی   •

استفاده به راحتی قابل دسترس باشد.
با  • آماده سازی مريض: آگاهی دادن به مريض در رابطه 

انجام كار.
بازوی مريض  بيمار و قرار دادن  تنظيم كردن موقعيت   •
از  و  داده شود  قرار  راستای خط  آرنج در  كامال  بطوری كه 
مريض بايد خواسته شود كه در مدت خونگيری از خم كردن 

آرنج خودداری كند.
• مشت كردن توسط مريض باعث هويدا شدن رگ بازوی 

بيمار و راحتی كار خونگير می شود.
• سوال كردن از سابقه غش كردن بيمار و سابقه فشار خون 

از نكات بسيار مهمی است كه بايد مورد توجه باشد.
كامال  بيمار  حال  و  وضعيت  بايد  خونگيری  مدت  در   •
پيش  غير  بروز هرگونه عالئم  به محض  تا  باشد  نظر  تحت 

بينی شده، بالفاصله عمل خونگيری را قطع كرد.
اطمينان  بعد از اتمام خونگيری بايد از قطع خونريزی   •

حاصل كرد.
• بعد از اتمام كار بايد به بيمار توصيه كرد از هر گونه فعاليت 
ورزشی كه باعث افزايش فشار خون می شود و همچنين بلند 

كردن جسم سنگين به مدت حداقل دو روز خودداری كند.

نکات مهم
بايد  الكل  با  خونگيری  محل  كردن  ضدعفونی  از  بعد   •
ازخشك بودن محل خونگيری اطمينان حاصل كرد بدليل اينكه 
آغشته شدن الكل با خون باعث بروز خطا در نتيجه آزمايش 

خواهد شد.
از  بعد  كبودی  بروز  احتمال  از  جلوگيری  منظور  به   •
خونگيری بايد از قطع خونريزی قبل از بانداژ كردن اطمينان 
حاصل نمود خصوصا در بيماران تحت درمان با كومادين يا 
داروهای ضد انعقاد اين نكته حائز اهميت می باشد و بايد به 
برای تسهيل قطع خونريزی دست را  مريض توصيه كرد كه 
در وضعيت باالتر از سطح قلب خود قراردهد تا باعث كاهش 

جريان خون در محل خونگيری گردد.
ترس  اثر  در  ناگهانی  بطور  خون  فشار  كاهش  دليل  به   •
امكان  خون  آزمايش  برای  بيمار  بودن  ناشتا  و  اضطراب  و 
عارضه غش كردن وجود دارد بنابراين در موارد مواجه شدن 
با بيمارانی كه در زمان خونگيری دچار عارضه غش می شوند 

بايد يكسری كمك های اوليه بكار گرفت كه شامل:
• پائين قرار دادن وضعيت سر بيمار بطوری كه اگر مريض 
در وضعيت نشسته باشد بايد كامال بيمار خم شود تا جريان 
خون در ناحيه سر بيمار افزايش پيدا كند و باعث هوشياری 

بيمار گردد.
• درصورتی كه بيمار سابقه قبلی غش داشته باشد بايد عمل 
خونگيری در وضعيت دراز كش و خوابيده صورت گيرد تا از 

بروز هر حادثه غش كردن جلوگيری شود.
و  روی صورت  قراردادن  و  دستمالی خنك  از  استفاده   •

پشت گردن بيمار همچنان كمك كننده خواهد بود.
• قبل از خونگيری بايد كامال از شل بودن آستين لباس و 

راحت بودن بيمار اطمينان حاصل نمود.

نکته های بهداشتی
برای  كار  در شروع  كردن دست ها  استريل 

هر بيمار ضروری می باشد.
نكات  بايد  همچنان  كار  مراحل  تمامی  در 

بهداشتی را رعايت نمود.
در موارد اپيدمی بايد از ماسك استفاده نمود 
تا از انتقال بيماری های تنفسی جلوگيری كرد.

استفاده از روش های صحيح دفع زباله برای 
مواد بالينی بايد كامال پيروی شود.

زباله های  با  رابطه  در  قواعد  و  اصول 
كلينيكی بايد بعهده افراد صالحيت دار گذاشته 
خصوص  اين  در  الزم  آموزش های  و  شود 

ضروری می باشد.
توسط  ديدگی  آسيب  هرگونه  در صورت 

اجسام برنده بايد اصول مربوط به نكات حفاظتی كامال پيروی 
گردد و تاريخ و جزئيات حادثه كامال ضبط گردد.

ضبط هر گونه آلودگی با سوزن بايد بطور كامال محرمانه و 
جدی پيگيری گردد.

تمامی  به  جانبه  همه  آگاهی های  خصوص  در  آموزش 
پرسنل آزمايشگاهی ضروری است.

و  از طريق خون  آلودگی  انتقال  زمينه  در  آگاهی  آموزش 
مواد بالينی برای همه كادر آزمايشگاهی اجباری است.

تعويض دستكش بعد از تماس با هر بيمار و ضد عفونی 
كردن دست اجباری است.

در موارد بروز حادثه مانند افتادن سوزن بروی زمين بايد 
جهت انتقال سوزن به زباله های مربوطه از پنس آهنی استفاده 

كرد و از تماس سوزن با دست خوداری نمود.
به محض پرشدن جعبه های سوزن های آلوده به ميزان يك 
سوم بايد بالفاصله آن ها را از محل نمونه گيری دور نماييد و 

از جعبه های خالی استفاده كرد.

Lab Hand Sanitizer

مراكز  تمامی  در  دست  ضدعفونی  محلولهای  از  استفاده 
كلينيكی اجباری است.
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طرز برخورد با بیمار 
اصول و ضوابط در اين رابطه كامال بر اساس قانون پی ريزی 

و در قالب حقوق بيمار كامال تعريف شده است.
آموزش های حرفه ای در اين خصوص برای پرسنل ها مورد 

اجرا است.
اهميت  از  آزمايشگاه  نتايج  و  مدارك  بودن  محرمانه  مقوله 

بسيار زيادی در كلينيك پزشكی برخوردار می باشد.
و تابع قانونمندی محكمی می باشد كه هنوز در بعضی جوامع 
از اصول  نكردن  پيروی  كه  نشده است، چنان  تعريف  مبهم و 

محرمانه پيگردهای قانونی را به همراه دارد.
نتايج آزمايشگاه برای هر مريض در اختيار بيمار قرار داده 

نمی شود و بايد بطور مستقيم به پزشك مربوطه ارسال گردد.
تقاضای نتايج آزمايش بايد از جانب پزشك مربوطه خواسته 

شود. 
پرسنل آزمايشگاه حق جستجوی نتايج مريض را ندارند و 

نتايج بيمار كامال محرمانه می باشند.
اصول و طرز رفتار با بيمار حتی در شرايط دشوار كار بايد 

كامال صبورانه باشد.
گوشزد كردن اين اصول و رعايت حق بيمار سر فصل امور 
بيمار  پذيرش  كادرهای  و  بهداشتی  كادر  و  پرسنل  استخدامی 

می باشد.
هر گونه ارتباط برقرار كردن با بيمار در خارج از كلينيك غير 
قانونی است و بايد مسئول آزمايشگاه از قبل آگاهی داشته باشد.
كپی كردن و دستيابی به اطالعات بيمار غير قانونی می باشد.

 تمامی حوادث بايد فورا به اطالع مسئول برسد.

تکنیک های جدید در بخش پذیرش بیمار
زمينه  در  را  بهداشتی  پيام های  كه  اعالميه هايي  از  استفاده 
از خونگيری به همراه دارد می تواند در  مراقبت های ويژه بعد 

باال بردن سطح آگاهی های عموم موثر باشد.
تنظيم و ارگانيز كردن ميز نمونه گيری و مجزا نمودن وسايل 
اهميت  از  كار  بهداشت در محيط  منظور سهولت در حفظ  به 

خاص برخوردار می باشد.
طرز ارسال نمونه ها و برگه های در خواستی بايد تابع ضوابط 

بهداشتی و اصولی باشد.
بهداشتی و  با كارت  برگه های درخواستی  تطبيق كردن كل 
شناسائی بيمار مراجعه كننده بايد كامال بدرستی صورت گيرد و 

عاری از هرگونه خطا باشد.
قابل  به خود  مربوطه  اصول  توسط  بايد  تكنيك های جديد 

كنترل باشد و آموزش های الزم در اين راستا الزامی است.
بيمار در برچسب های چاپ شده كامپيوتری   انتقال صحيح 

بايد كامال با برگه های در خواستی همخوانی داشته باشد.
بيمار مراجعه كننده و برگه های درخواستی بايد با هم مطابقت 

داشته باشند.
نقش  روش ها  تسهيل  در  كامپيوتری  تكنيك های  چنانچه 
اين  كنار  در  كه  خطا هائی  احتمال  از  بايد  ولی  دارند  موثری 
كنترل  و  بر حل  قادر  تا  داشت  آگاهی  می شود  ايجاد  روش ها 

آن ها بود. 
نحوه انتقال نمونه ها بايد بر اصول استاندارد های آزمايشگاهی 

باشد.
نصب و استفاده از محلول های ضد عفونی دست و آموزش 

استفاده از آن در آزمايشگاه.

متمرکز کردن آزمایشگاه ها در سیستم های نوین
به داليل ضوابط حفاظتی و امنيتی حاكمه در قوانين بهداشتی 
كانادا آزمايشگاه ها اصوال در مناطقی خارج از مناطق مسكونی 
قرار دارند. مگر بيمارستان ها كه دارای آزمايشگاه های مخصوص 

به خود می باشند.
به  نمونه ها  جمع آوری  مناطق  از  نمونه ها  ارسال  بنابراين 
افراد  و  نقل  و  حمل  سيستم های  توسط  مركزی  آزمايشگاه 

آموزش ديده در اين خصوص صورت می گيرد.
ضوابط خاصی در رابطه با حمل و نقل مواد بالينی حكم فرما 

است و بر اساس اصول استانداردهای بين المللی می باشد.
در اين خصوص آلودگی های محيط زيست با اجرای متمركز 

كردن آزمايشگاه ها به حداقل رسيده است.
كنترل بر ضوابط حمل و نقل مواد بالينی از اهميت ويژه ای 

برخوردار است.
در  می تواند  سيستم ها  نوع  اين  از  جديد  الگوهای  بنابراين 

كيفيت كارايي ها در اين حرفه موثر باشد.
نمی باشد  نقطه ضعف  از  عاری  اينكه هر سيستمی  عليرغم 

ولی می توان از نكته های مفيد آن سود برد. 
اجرای برنامه های گسترده كنترل كيفی در اين نوع سيستم ها 

كامال تابع ضوابط واستانداردها است.
بر  بايد  پزشك  با  بيمار  كردن  نزديك  در  آزمايشگاه  نقش 

اساس اعتماد و درستی و دقت پايه ريزی شود.

جلب اعتماد بيمار به آزمايشگاه مهمترين فاكتور موفقيت 
در اين حرفه می باشد.

فوايد استفاده از اين تكنيك
• باعث كاهش گسترش آلودگی در محيط زيست می شود.
• سهولت اجرای برنامه های كنترل كيفی در سطح گسترده

• استاندار كردن آزمايشگاه ها در سطح بين المللی 
• افزايش جلب اعتماد بيشتر بيمار

بر  نظارت  و  كنترل  مقوله  اين  ويژه  و  توجه  مورد  نكته 
سيستم های صحيح  برقراری  طريق  از  زيست  محيط  آلودگی 
دفع مواد بالينی است كه در گرو آموزش و برنامه های اجرايی 

استاندارد می باشد.
كلينيك و تشخيص بالينی وقتی برای جامعه مفيد است كه 

خطر ساز برای سالمت و بهداشت جامعه نباشد.
رعايت اصول بهداشتی و آموزش صحيح كار با مواد بالينی 

از فاكتورهای مهم در ارتباط با كار در اين حرفه می باشد.
تنظيم و نوآوری های برنامه متمركز نمودن آزمايشگاه ها در 
طی بيست سال اخير در كشور كانادا به اجرا در آمده است و 

حمايت جامعه را به همراه داشته است.
گزارش های زيادی دال بر كاهش آلودگی محيط زيست را 

به همراه دارد.
عمل  وسيعی  بطور  نمونه گيری  بخش های  بنابراين 
تابع  و  دارند  بعهده  شهر  سطح  در  را  خون  از  نمونه گيری 
ضوابط خاص در مديريت و كنترل كيفی مجزا می باشند كه 

تحت عنوان PATIENTS SERVICE می باشند.
اين مراكز دارای پرسنل كامال مجزا از آزمايشگاه های آناليز 

هستند.
به  رو  استاندارد  اساس  بر  همچنان  نمونه گيری  شبكه های 
توسعه می باشند و در تسهيل و سرعت كار آزمايشگاه نقش 

به سزايی دارند.

نتیجه
برقراری يكسری الگوهای استاندارد بين المللی اوال مستلزم 
مطالعه و تحقيق در آن جامعه می باشد و قطعا زمان نياز دارد و 

بايد در راستای فرهنگ آن جامعه باشد.
بهداشتی  از خطا های كلينيكی و  ناشی  نواقصی كه  تمامی 

است در اقتصاد و كيفيت زندگی و كار انسان موثر می باشد
و  كارايي  در  قاعدتا  زوايا  اين  در  بودجه  تنظيم  بنابراين 
پيشرفت تشخيص بالينی و جلوگيری از بروز خطاها در اين 

مورد نقش بسزايی دارد.
بنا به گفته Dr. Paul Gamble تكيه به آموزش های الزم 
فوايد  مناسب  ابزار  از  بكارگيری  و  پرسنل خبره  تجربيات  و 

ارزشمندی در حل مشكالت درمانی بيماران خواهد داشت.

برای  پيامدی  بتواند  جمع آوری  اين  اينكه  اميد  به 
در  بين المللی  استاندارد های  براساس  جديد  برنامه ريزی های 
امور آزمايشگاه ها باشد و كمك ارزنده ای در باال بردن سطح 
ارتقاء بهداشت و آگاهی جامعه در اين خصوص داشته باشد 
موثر  زيست  محيط  آلودگی های  از  در جلوگيری  و همچنين 

واقع شود.

آینده را حاال دریابید
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در راستاي استفاده از پزشكي مبتني بر شواهد و بهره برداري 
از Evidence Based Laboratory Medicine يا كاربرد 
بيوشيميست هاي  آكادمي  پزشكي،  آزمايشگاه هاي  در  شواهد 
 )Academy of Clinical Biochemistry( پزشكي آمريكا
با استفاده از راهنمائي ها و سفارش هاي انجمن ديابت آمريكا 
تصميم به انتشار مقاله اي درباره تشخيص و درمان بيماري قند 
 AACC)1( گرفته است، كه در شماره 48 سال 2002 مجله

منتشر شده است.
نكات مهم اين سفارشات و راهنمائي ها به خصوص ارزيابي 
آزمايش هائي كه درباره ديابت نوشته شده است، بطور خالصه 
در اين مقاله آورده شده و ضمنا نكات تازه ديگري نيز به آن 

اضافه شده است.
اميد است در آستانه چهارمين كنگره بين المللي و نهمين 
كنگره كشوري ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاه هاي تشخيص 
پزشكي ايران كه اولين محور كنگره، بالين و آزمايشگاه، ديابت 

مي باشد مورد قبول قرار گيرد.
نفر )در حدود 6 درصد  ميليون  از 17/5  در آمريكا بيش 
جمعيت( مبتال به بيماري ديابت هستند. هر سال در حدود 800 

هزار نفر بيمار جديد شناسائي و تشخيص داده مي شوند.
به همين دليل آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي نقش مهمي 

در تشخيص اين بيماري داشته و بايد: 
- با آخرين اطالعات علمي درباره تشخيص اين بيماري 

مجهز باشند.
با آزمايشاتي كه براي تشخيص اين  - بايد آشنائي كامل 
بيماري انجام مي دهند، داشته و ميزان حساسيت و درستي هر 

آزمايشي را دقيقا بدانند.
- بايد درباره دستگاه هائي كه بيماران بطور روزانه قند خون 
خود را آزمايش مي كنند اطالع داشته و از كيفيت كار آن ها با 

خبر باشند.
بيماري ديابت يك بيماري خطرناك، كشنده و فلج كننده 
بوده كه هر سال تعداد مبتاليان به آن افزايش يافته و صدمات 
مهمي به اقتصاد كشورها وارد مي سازد. افزايش قند خون كه 

به عبارت ديگر مي توان آن را مسموم شدن مزمن با قند خون 
دانست عوارض وخيمي روي سلول ها، به خصوص سلول هاي 
عصبي، چشم و كليه ها دارد كه متأسفانه بيشتر اين عوارض 

برگشت پذير نيستند.
بهداشت  سازمان  جهان،  در  بيماري  اين  بودن  فراگير 
 The American Diabetes ( ديابت  اتحاديه  و  جهاني 
اين  تشخيص  براي   ADA يا  و  آمريكا   )Association
بيماري راهنماي مشترك و ساده اي را براي مردم تهيه و ارائه 
نمودند تا از آن براي شناسائي بيماران و مداواي آن ها استفاده 
شود. اساس اين راهنمائي ها كه بيشتر شامل بزرگساالن مي شود 

بقرار زير مي باشند:
1- اگر شخصي دچار ادرار مكرر، آب خوردن مكرر و كم 
شدن بدون دليل وزن بدن شد و به خصوص اگر مقدار قند 
ناشتاي خون او بيش از 200 ميلي گرم در دسي ليتر باشد بايد 
هر چه زودتر به پزشك براي تشخيص قطعي و معالجه رجوع 

كند. 
 160mg/dl 2- اگر مقدار قند ناشتا )حتي بدون عالئم فوق( از

باالتر باشد.
 200 mg/dl 3- اگر ميزان قند 2 ساعته شخصي بيش از

باشد.
البته تشخيص بيماري وقتي قطعي مي شود كه تكرار هر يك 

از آزمايش هاي فوق در حد نصاب و يا بيشتر باشد.
در سال ADA ،1997، تشخيص و طبقه بندي اين بيماري 
را مشخص و تعيين نمود. حاصل اين مطالعات كه به وسيله 
كميته خبرگان اين اتحاديه صورت گرفت به شرح زير مي اشد 

)1( جدول )1(.
 Juvenile Diabetes 1- تایپ 1 )نوع اول(: سابقا آن را
 Insulin dependen و يا بيماراني كه به انسولين نياز دارند
Diabetes و يا IDDM مي ناميدند ناشي از آن است كه غده 
پانكراس نمي تواند انسولين ساخته و ترشح كند در حالي كه 
پانكراس بقيه اعمال فيزيولوژيك خود را انجام مي دهد. ممكن 
است اين حادثه در اثر عمل Autoantibody ها روي سلول هاي 

راهنمائي ها و سفارشات براي آزمایشگاه هاي 
تشخیص پزشکي درباره تشخیص و درمان دیابت 

 دكتر اكبر ملك پور
A.Malekpour, pharm. D, Ph.D, DABCC, FACB

drmalekpour@yahoo.com
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گلوکز: طرق اندازه گیري و تفسیر نتایج
براي شناسائي و تفسير بيماري قند بايد مقدار قند خون را در 
اندازه  باشد  داشته  قانوني  مجوز  كه  آزمايشگاه  يك  در  و  پالسما 
خون  قند  ميزان  اوال  كه  است  قطعي  موقعي  قند  بيماري  گرفت. 
بدون  خون  قند  ميزان  ثانيا  باشد،   126mg/dl از   بيش  ناشتا 
قند  ميزان  ثالثا  باشد،  ليتر  در دسي  ميلي گرم  از 200  بيشتر  ناشتا 
شربت نوشيدن  يا   صبحانه  از  بعد  ساعت  دو  آزمايش  در   خون 

)h 2 hours post prandial( بيش از 200mg/dl باشد.
براي  جامعه   )screening( كردن  غربال  يا  و  شناسائي  براي 
بيماري نوع دوم )تايپ 2( به خصوص براي افراد باالتر از 45 سال، 
هر 5 سال يكبار الزم است. اگر قند خون ناشتاي آن ها در حدود  
110mg/dl و يا كمتر بود بايد اين آزمايش هر سه سال يكبار تجديد 
شود. براي بچه هائي كه پدر و يا مادر مبتال دارند بايد اندازه گيري 
قند خونشان از سن 10 سالگي و هر دو سال يكبار )اگر نرمال بود( 

تكرار شود )5(.
براي مراقبت و تنظيم داروي بيماران مبتال به قند، اندازه گيري 
ناشتا  خون  قند  اندازه گيري  زيرا  مي باشد.  ضروري   HbA1 C
نمي تواند دقيقا نشان دهنده وضع بيمار و اثرات دارو هاي معالج 

باشد.
غربال كردن افراد براي شناسائي تايپ 2 بيماري قند اهميت 
زيادي براي جامعه دارد زيرا مدت 4 تا 7 سال طول مي كشد كه 
بيماري خود را نشان داده و تشخيص، قطعي شود. در عين حال 
گروهي معتقدند كه غربال كردن جامعه براي شناسائي اين بيماران 
بعدا  افرادي كه  از  آمريكا حدود 30 درصد  نيست. در  ضروري 

مبتال به بيماري نوع دوم شدند، تشخيص داده نشده بودند.

اندازه گیري قند:
ميزان قند بايد در پالسماي خون آزمايش شونده انجام شود بيمار 
بايد حداقل 8 ساعت ناشتا باشد. خون بايد در لوله هائي كه داراي در 
پوش خاكستري )Gray top tube( هستند جمع آوري و تا قبل 
از يك ساعت بايد سانتريفيوژ شده تا پالسما از سلول ها جدا شوند. 
)اين لوله ها داراي سديم فلورايد هستند كه از گليكوليزز جلوگيري 

مي كند(. 
بيمار بايد از بعد از شام ماده اي كالري زا نخورده و نياشامد. در اين 
مدت مي تواند فقط آب بنوشد. در سال هاي اخير مشاهده كرده اند كه 
قند خون مراجعين بعد از ظهر به آزمايشگاه كمتر از ميزان قند خون 
صبح ناشتا مي باشد و اين تغييرات روزانه مقدار قند خون، گاهي باعث 

عدم شناسائي بيماران مي شود.
اگر لوله خون را به موقع سانتريفيوژ نكنند ميزان قند خون بر 
 10  mg/dl اندازه  به  كاهش  اين  مي يابد.  كاهش  گليكوليزز  اثر 
در ظرف يك ساعت مي باشد. البته اين مقدار بستگي به حرارت 
اطاق، تعداد گلبول سفيد خون و فاكتور هاي ديگر دارد. به همين 
دليل و براي پيشگيري از گليكوليزز از محلول mg/ml 2/5 سديم 
فلورايد استفاده مي كنند، بعضي ها از محلول mg/ml 0/5 استات 

اين  مي نمايند.  استفاده   )  Lithium Iodoacetate( ليتيوم  يد 
با محلول هاي ديگر مثل اگزا  يا  محلول ها را مي توان به تنهايي 
الت پتاسيم، EDTA و ليتيوم هپارين بطور مخلوط استفاده نمود. 
محلول سديم فلورايد براي حفظ گلوكز از گليكوليزه شدن جهت 
مدت طوالني قابل استفاده است ولي براي مدت كوتاه اثر چندان 
خوبي ندارد به خصوص اگر تعداد گلبول هاي سفيد زياد باشد. 
ديده شده است كه ميزان قند خون در لوله سديم فلورايد و بدون 
از  بعد  ولي  اند  نداشته  فرقي  از يك ساعت خونگيري  آن، پس 
4 ساعت مقدار قند خون در لوله سديم فلورايد تا 73 ساعت و 

درجه حرارت اطاق ثابت مانده است.
كرد  اندازه گيري  سرم  و  پالسما  خون،  در  مي توان  را  گلوكز 
ولي بهترين نمونه آن پالسما مي باشد. مقدار گلوكز در خون تام 
كمتر از پالسما مي باشد. چون گلوكز در آب حل بوده و پالسما 
در حدود 11 درصد آب بيشتر از خون تام دارد لذا مقدار گلوكز 
پالسما نيز 11 درصد بيشتر از مقدار گلوكز خون تام مي باشد )6(.
دامنه نرمال گلوكز: مقدار گلوكز در افراد سالم بستگي به سن 
دارد. در بچه ها اين مقدار بين  mg/dl 100-60 و در بالغين بين 
از   نرمال  دامنه  ماكزيموم  تازگي  به  ولي  مي باشد   74-106mg/dl

106mg/dl به  100mg/dl تقليل پيدا كرد.
معدل مقدار گلوكز پالسما بين 30 تا 60 سالگي به آهستگي باال 

مي رود ولي از سن 60 به بعد به حالت ثابت باقي مي ماند.
اندازه گيري  روش  بهترين  گلوكز:  اندازه گيري  روش  بهترين 
گلوكز انزايمي است. هر چند كه دقت اين روش ها در حد تشخيص 

يعني بين 116 تا mg/dl 200 زياد مي باشد.
علت اين امر ناشي از تغييرات بيولوژيك فردي )Intra( مي باشد 
كه در حدود 5 تا 7 درصد است. اگر مقدار گلوكز خوني بين 105 
 104mg/dl  125 باشد، آزمايش بايد تكرار شود و اگر بين 96 تاmg/dl  تا 

باشد بايد به جاي هر 3 سال، هر 2 سال يكبار اندازه گيري شود.
گلوكز  و  هگزوكينار  روش  از  ها  آزمايشگاه  بيشتر  آمريكا  در 
اكسيداز استفاده مي كنند )گزارش CAP( و در حدود 1 درصد نيز 
روش گلوكز دهايد روژناز را بكار مي برند. مقدار CV دو روش 
 150mg/dl براي گلوكز در حدود CAP اوليه، براساس محاسبات 
كمتر از 4 درصد مي باشد )CV<%4(. در يك تجربه ديگر در 
مقايسه بين روش هگزوكيناز و گلوكزاكسيداز، معدل مقادير بدست 

آمده از آزمايش گلوكز در حدود 5 درصد از هم تفاوت داشتند.
مطالعات زيادي براي يافتن مقدار دقت و درستي )Bias( مناسب، 
صورت گرفته ولي هنوز هدف و مقدار معيني براي آن ها معلوم نشده 
است. فقط سفارش مي شود كه ميزان دقت را بايد به كمترين حد و 

Bias را به صفر رسانيد.
تفسیر آزمایش هاي گلوکز

زيادي  كمك   )Intra( فرد  يك  بيولوژيكي  تغييرات  از  اطالع 
بيولوژيك  تغييرات  نمايد.  مي  آن شخص  گلوكز  مقدار  تفسير  به 
شامل تغييرات بيولوژيكي فردي )Within يا Intra( و تغييرات 
بيولوژيكي گروهي )Inter( مي باشد. در يك تجربه علمي، قند خون 

ترشح كننده انسولين، يا بيماري و يا علل ديگر باشد )2(.
اين نوع بيماري به هر دليلي كه پيشامد كرده باشد، بيمار 
قند خون  مرتبا  بايد  داشته،  انسولين  روزانه  تزريق  به  احتياج 
ناشتاي خود را آزمايش نموده و به رژيم غذايي و داروئي خود 
توجه خاص داشته باشد. 10 درصد از بيماران ديابتي از تايپ 

1 مي باشند.
Type 1 diabetes

A. Immune mediated 
B. Idiopathic
Type 2 diabetes
Other specific types
Genetic defects of β-cell function 
Genetic defects in insulin action
Diseases of the exocrine pancreas
Endocrinopathies
Drug or chemical induced 
Infections
Uncommon forms of IMD
Others genetic syndromes sometimes associated 
with diabetes
GDM

ADA جدول )1( طبقه بندی بيماری ديابت از طرف

2- تایپ 2 )نوع دوم(: سابقا 
غير  بيماري  را  بيماري  نوع  اين 
 None انسولين  تزريق  به  وابسته 
Independent Diabetes"
به   Mellitus )NIDDM(

حساب مي آوردند.
اين بيماري به جهت اين كه در 
سنين باال اتفاق مي افتد، بيماري قند 
 Diabetes adult بزرگساالن و يا
onset نيز ناميده شده و در حدود 
قندي  بيماران  از  درصد  تا 90   85
مبتال به اين نوع بيماري هستند. علل 
بروز اين بيماري ناشي از مقاومت 
 )Insulin Resistance( انسولين
و كمي ترشح انسولين از پانكراس 

مي باشد )3( )4(.
3- تایپ 3 )نوع سوم(: بيماري 
 Gestational قند دوره حاملگي يا
زمان  در  كه  دارد  نام   Diabetes

بارداري پيدا مي شود.
انواع ديگر بيماري قند كه بيشتر 

ناهنجاري  و  مختلف  شيميايي  مواد  داروها،  مصرف  اثر  در 
هورموني پديدار مي شود بيش از هشت نوع مختلف مي باشد كه 
آن ها را Specific type of Diabetes نام گذاري نموده اند.

همان طوري كه اشاره شد اين بيماري از نظر اقتصادي هزينه 
زيادي براي كشور داشته و بايد سيستم صحيح و دقيقي براي 
شناسائي و تشخيص اين بيماران و مراقبت از آن ها ايجاد نمود 
تا از هزينه هاي فاحش و قابل پيشگيري جلوگيري شود. در سال 
1992 براي كشور آمريكا اين بيماري بيش از 98 بيليون دالر 
هزينه داشت. همين طور در انگلستان اين رقم در حدود 49 

بيليون ليره و معادل 10 درصد بودجه بهداري مملكت بود.
هزينه بسيار زياد تشخيص، درمان و آموزش جامعه درباره 
بيماري قند و به خصوص از لحاظ ريشه يابي فاكتورهاي ژنتيك 
و غيره آكادمي بيوشيميست هاي پزشكي آمريكا تصميم گرفت 
آزمايشگاه هاي  براي  پزشكي  شواهد  براساس  راهنمائي هايي 
تشخيص پزشكي تهيه نمايد. اين شواهد و مدارك با استفاده از 
بهترين و علمي ترين تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي تهيه شده اند.
آمريـــكــا ديـــــابت  انجــمن  ديـــــگر  طرف   از 
)American Diabetes Association( يا ADA سيستمي 
به وجود آورد تا شواهد علمي به دست آمده را از لحاظ اهميت 
دسته بندي نمايد. اين دسته بندي از A تا C بوده و A از بهترين 
شواهد و C در رتبه سوم قرار دارد. دسته E براساس نظرات 

خبرگان تهيه شده است. جدول )2(

ADA جدول )2( طبقه بندي سيستم شواهد توسط
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آن براي اين بيماري در حدود 200mg/dl است.
براي  را  آزمايش  اين  انجام  حتي  جهاني  بهداشت  سازمان 
نيز   Impaired Glucose Toleranceيا و   IGT تشخيص 
را  آزمايش  اين   ADA و  سازمان  همين  ولي  كند.  نمي  سفارش 
براي تشخيص بيماري قند حاملگي مفيد مي دانند. سازمان بهداشت 
تشخيص براي  را  آزمايش  اين  انجام   ADA خالف  بر   جهاني 

  )Impaired Fasting Glucose )IFG سالح مي داند.
جدول )3( تفسير نتايج تست تحمل گلوكز، IFG و IGT را نشان 

مي دهد.

)1(WHO بر اساس پيشنهاد OGTT تفسير نتايج دو ساعته )جدول )3

)GDM( آزمایش تحمل گلوکز دوران بارداري
گروه ها و سازمان هاي مختلف جهاني نظرات مختلفي درباره نحوه 
انجام اين آزمايش و تفسير نتايج آن دارند. در اينجا فقط به نظرات 
ADA اكتفا شده است. ADA زنان باردار را به 3 گروه: ريسك و با 
خطر كم، ريسك متوسط و ريسك باال به شرح زير تقسيم بندي كرده 

است.
A- ريسك كم، شامل بارداراني هستند كه:

الف: سن آن ها كمتر از 25 سال مي باشد.
ب: قبل از بارداري وزنش متعادل بوده باشد.

ج: بين فاميل هاي نزديك بيماري قند وجود نداشته باشد.
د: سابقه افزايش گلوكز پالسما نداشته باشد.

ه: از افراد قبيله و يا گروهي كه ميزان بيماري قند در آن ها بسيار كم 
مي باشد.

بارداري هستند كه بعضي عالئم  B- ريسك متوسط، خانم هاي 
ريسك باال و بعضي از عالئم ريسك نرمال را دارند.

C- ريسك باال، خانم هاي بارداري هستند كه داراي عالئم زير 
مي باشند:

الف: زنان چاق
 GDM ب: سابقه بيماري
ج: مشاهده گلوكز در ادرار

د: سابقه فاميلي
روش انجام آزمايش:

ابتدا بايد )FPG )Fasting Plasma Glucose را انجام داد اگر 
بايد انجام شود.  مقدار آن 126mg/dl و يا بيشتر بود تست تحمل 
خانم هايي كه در طبقه بندي ريسك باال قرار دارند، پزشك مي تواند 

اين تست را دستور دهد. معموال اين آزمايش را در يك مرحله و يا دو 
مرحله انجام مي دهند.

روش يك مرحله اي: در روش يك مرحله اي به بيمار 75 يا 100 
گرم گلوكز داده مي شود.

آزمايش تست تحمل گلوكز با 75 گرم گلوكز خيلي قابل اطمينان 
نيست ولي تفسير نتايج آن شبيه آزمايش با 100 گرم گلوكز مي باشد.

آزمايش تست تحمل گلوكز با 100 گرم گلوكز قابل اطمينان بوده و 
اگر دو و يا بيشتر نتايج آزمايش گلوكز پالسما باالتر از حد جدول )4( 

باشد، تشخيص قطعي است.

)2( 100g OGTT تفسير نتايج )جدول )4

روش دو مرحله اي: در روش دو مرحله اي ابتدا به بيمار مقدار 50 
گرم گلوكز داده مي شود، ) در اين آزمايش بيمار نبايد حتما ناشتا باشد( 
و پس از يك ساعت FPG اندازه گيري مي شود. اگر مقدار آن در حدود  
140mg/dl و كمتر باشد بايد تست دو ساعته را انجام داد. تست دو 
ساعته همان آزمايشاتي است كه با 75 گرم و يا 100 گلوكز در صبح 

ناشتا انجام مي گيرد.

آزمایش گلوکز ادرار: 
زماني بود كه آزمايش گلوكز ادرار بهترين تست تشخيص بيماري 
قند بود. اين بيماري با تشخيص گلوكز در ادرار كشف شد. امروز از اين 
آزمايش فقط در آن گروه از بيماراني انجام مي شود كه نمي خواهند و 
 SMBG )Self Measurement Blood Glucose( يا نمي توانند
انجام دهند. به هر حال بايد دانست كه مقدار گلوكز ادرار نماينده گلوكز 
سرم نيست. زيرا آستانه تحمل كليه براي گلوكز در حدود 180mg/dl بوده 

و لذا مقدار كلوگز بايد باالتر از اين مقدار باشد تا تست ادرار مثبت شود.
براي آزمايش گلوكز ادرار بايد از نوارهايي كه گلوكز را با روش 
گلوكز اكسيداز انجام مي دهند استفاده شود زيرا بعضي نوارها كه از 
به  نيز  را  ادرار  احيا كننده در  استفاده مي كنند، مواد  روش هاي ديگر 
حساب گلوكز اندازه گيري مي نمايند. همچنين متابوليت بعضي از داروها 

نيز در اين آزمايش تداخل ايجاد مي كند.  
ادامه دارد....

براي محاسبه  و روزهاي مختلف  در يك روز  يك گروه سالم 
تغييرات بيولوژيك فردي و گروهي اندازه گيري شد )معدل مقدار 
گلوكز برابر با mg/dl 88 بود( نشان داد كه تغييرات بيولوژيك 
با 4/8-6/1  برابر  به ترتيب   )Inter( و گروهي )Intra( فردي

درصد و 7/8-7/5 درصد بوده است.
در يك تجربه ديگر از يك گروه 193 نفري كه به تازگي مبتال به 
 126  mg/dl  نوع دوم بيماري قند شده بودند )معدل گلوكز آن ها
و داروئي براي معالجه نگرفته بودند( انجام شد نشان داد كه خطاي 
كل تجربي، معادل 14/8 درصد و تغييرات بيولوژيك مساوي 13/7 
درصد بوده است. اين تجربه و تجربيات ديگر همه نشان دادند 
كه تغييرات بيولوژيكي كمتر از خطاي كامل تجربي نيستند و لذا 
 performance اگر با استفاده از مقدار تغييرات بيولوژيك براي
characteristic )كيفيت اندازه گيري( استفاده شود بايد مقدار 
خطاي  و  درصد   3/3 از  كمتر  نظر  مورد  روش  اتفاقي  خطاي 

سيستماتيك )Bias( كمتر از 2/5 درصد باشد.
دفعات اندازه گيري گلوكز الزم نيست آزمايش قند خون هر 
ساله انجام شود. اگر هر سه سال يكبار مقدار گلوگز انجام شود، 
كافي خواهد بود ولي اگر نشانه هائي از بيماري وجود داشته باشد، 
يعني اگر مقدار گلوكز بيشتر از mg/dl 110 باشد بايد تحت نظر 

پزشك دفعات بيشتري آزمايش خون براي گلوكز الزم است.
همان طوري كه قبال توضيح داده شد، بيشتر منابع علمي و 
ناشتا  پالسماي  گلوكز  مقدار  كه  معتقدند  جهاني  هاي  سازمان 
از  باالتر  اگر  و  باشد   110 mg/dl از  كمتر  بايد  سالم  شخص 
126mg/dl ليتر باشد )به دفعات( مبتال به بيماري قند مي باشد 
بين خون  پالسماي  گلوكز  مقدار  بار  چندين  از  بعد  اگر   ولي 

دچار  شخص  اين  مي باشد   126mg/dl و   110mg/dl
Impaired Fasting Glucose مي باشد و همچنين اگر مقدار 
گلوكز پالسماي ناشتاي شخص كمتر از 126 ميلي گرم درصد 
بوده ولي تست تولرانس گلوكز او )2 ساعت بعد از گرفتن 75 گرم 
گلوكز( كمتر از 200 ميلي گرم در دسي ليتر باشد اين فرد مبتال به 

)IMP( Impaired Glucose Tolerance مي باشد )10(.
و   )IFG) Impaired Fasting Glucose   
بيماري  نشانه   )IGT) Impaired Glucose Tolerance
نيستند و فقط حالت زنگ خطر دارند ولي از طرف ديگر ريسك 
 IGT فاكتورهائي براي بيماري قلبي مي باشند. افرادي كه دچار
مي باشند ديده شده است كه سرانجام به بيماري قند نوع دوم مبتال 

مي شوند.
گلوکومتر 

گلوكومتر يا دستگاهي كه مقدار گلوكز را بفوريت نشان مي دهد 
در سه مورد بكار گرفته مي شود:

1- در بخش اورژانس و يا در بيمارستان و كنار تخت بيمار 
2- در مطب پزشك

3- در منزل براي بيماراني كه بايد قند خون خود را روزانه 
اندازه گيري نمايند.

هر سال در حدود 2/7 بيليون دالر، در دنيا هزينه ساخت اين 
وسيله مي شود و هر سال نيز در حدود 10 درصد به اين مبلغ 
اضافه مي شود. متخصصين معتقدند كه استفاده از گلوكومتر باعث 

مي شود كه:
1- بيمار مي تواند قند خون را كنترل كند.

 Hypoglycemia 2- پيشگيري از حادثه كمي گلوكز خون
مي كند.

3- مقدار افزايش گلوكز خون را فوري نشان مي دهد.
4- زمان تزريق انسولين را مشخص مي سازد.

تعيين مقدار گلوكز خون توسط گلوكومتر ها ارزش تشخيصي 
ندارند زيرا هيچ تحقيقي در اين مورد صورت نگرفته و بعالوه 
 Self مقدار خطاي راندوم آن ها بسيار زياد مي باشد. با اين حال
وسيله   SMBG يا  و   Monitoring of Blood Glucose
خوبي است كه بايد مبتاليان به بيماران نوع اول و دوم از آن استفاده 
كنند. براي بيماراني كه انسولين تزريق مي كنند گاهي الزم است 
روزانه 2 تا 3 بار گلوكز خون خود را اندازه گيري نمايند زيرا با 
 اين عمل نه تنها مقدار گلوكز خون را معلوم مي سازند، بلكه از 
 )Hypoglycemia( نيز  هيپــوگليسمي  ناگـــوار  پيشامدهاي 

جلوگيري  مي نمايند.
وجود  بازار  در  گلوكومتر  مختلف  نوع  از 30  بيش  كنون  تا 
دارد. با اين كه همه آن ها از روش هگزوكيناز و يا گلوكزاكسيداز 
استفاده مي كنند ولي بايد طرز كار با آن ها را به خوبي ياد گرفت، 
سفارشات آن ها را انجام داد و اگر وسيله اي باشد مقدار گلوكز خون 
خود را كه با گلوكومتر اندازه گيري نموده اند با نتيجه گلوكزي 
 كه از يك آزمايشگاه مورد اطمينان بدست آورده اند مقايسه كنند.
سفارش   )American Diabetes Association( ADA  
مي كند كه اين دو اندازه گيري نبايد بيش از 10 درصد باشد. البته 
اين مقدار براي غلظت گلوكز بين 30 تا mg/dl 400 مي باشد. 

CLIA اين تفاوت را 10% ± و يا 6mg/dl ±  قبول دارد.
تحمل  )تست   ORAL Glucose Tolerance Test
قند  بيماري  تشخيص  براي  آزمايش  اين  از  ها  سال  گلوكز(: 
خون )نوع اول و دوم( استفاده مي شده است ولي امروز سازمان 
و  كنند  نمي  سفارش  را  روش  اين   ADD و  جهاني  بهداشت 
حاملگي  قند  بيماري  شناسائي  براي  فقط  تست  اين   معتقدند 
)Gestational Diabetic Mellitus )GDM كارساز است.  

داليلي كه براي تأييد اين نظريه آورده شده است به قرار زير 
هستند :

1- نتيجه اي كه از اين آزمايش بدست مي آيد با سنجش گلوكز 
پالسما نيز بدست مي آيد.

2- اين آزمايش وقت گير بوده و بطور روتين نمي توان انجام 
داد.

در حد پالسما  گلوكز  مقدار  از  استفاده  با  كه  اي  نتيجه   -3 
126mg/dl براي تشخيص اين بيماري بدست مي آيد بسيار بهتر 
از نتيجه تست دو ساعته تحمل گلوكز مي باشد كه ميزان تشخيص 

)1( نتيجه هر آزمايش اگر غير طبيعی باشد بايد روز ديگر تكرار شود.
)2( آزمايش بايد صبح ناشتا انجام شود. از بيمار بايد 8 تا 14 ساعت بعد از صرف غذايی كه محدوديت رژيم غذايی نداشته )150gr> مواد قندی در روز( و فعاليت 

ورزشی كافی داشته نمونه برداری شود. بيمار بايد نشسته و در حالت استراحت بوده و از كشيدن سيگار در زمان آزمايش خودداری نمايد.
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چکیده:
نفروپاتي ديابتي به بيماري كليوي ثانوي به بيماري ديابت 
گفته مي شود در اثر بيماري ديابت، كليه ها دچار اختالل در 
عملكرد شده و پروتئين دفع مي كنند. همچنين كليه ها دچار 
دفع  مي شوند.  عملكردي  اختالل  و  ساختماني  تغييرات 
پروتئين در ادرار بيماران ديابتي معموالً 10-5 سال قبل از 
نفروپاتي ديابتي  بيماري ديابت رخ مي دهد.  عالئم كليوي 

معموالً همراه با پرفشاري خون است.
مواد و روشها: در اين مطالعه كه جامعه آماری ما 35 نفر 
ديابتی بودند تست های بيوشيميايی و پروتئين ميكروگلبولين 

اندازه گيری شدند.
تست  كليوی  نارسايی  رس  زود  تشخيص  در  نتايج: 
كراتينين  به  نسبت  بهتری  حساسيت  سرم  ميكروگلوبولين 

) p<.041    1/54 ±     23/0( داشت
واژگان كليدی: نفروپاتی ديابتی، ميكروگلوبولين 

مقدمه:
به  كه  است  ريز  درون  غدد  اختالل  ترين  شايع  ديابت 
سيستم های  تمامی  بر  گلوكز  متابوليسيم  در  اختالل  دليل 
بدن تاثير می گذارد. شايع ترين نوع ديابت، ديابت نوع 2 
مقاومت  ديابت،  از  نوع  اين  در  اصلی  كه مشكل  می باشد 
بدن در برابر انسولين ميباشد. امروزه فردی مبتال به ديابت 
 126 از  بيشتر  ناشتای  قند خون  كه  می شود  نظرگرفته  در 
ميلی گرم در دسی ليتر، آزمون تحمل با 75 گرم گلوكزبيش 
به عالوه  ديابت  نشانه های  ليتر،  در دسی  گرم  از200ميلی 
غلظت تصادفی گلوكز خون برابر يا باالتر از 200 ميلی گرم 
فاكتور  ريسك  ديابتي  نفروپاتي  باشد.  داشته  ليتر  دردسی 
بيماري  بروز  براي  عاملي  و  عروقي  و  قلبي  بيماري  براي 
بهداشت  سازمان  آمار  براساس  است)1(.  كليوي  مزمن 
جهانی 180 ميليون نفر در كل جهان ديابت دارند كه درسال 

2030 به بيش از دوبرابر خواهد رسيد. درصورتی كه جلوی 
بيماری  از  ناشی  ميرايی  نشود  گرفته  همه گير  بيماری  اين 
50 درصد افزايش خواهد يافت. بر اساس آمار فدراسيون 
جهانی ديابت شيوع ديابت در سال 2007 در ايران 6 درصد 

بوده وتا سال 2025 اين رقم به 8/4 درصد خواهد رسيد.
 end( كليوي   بيماري  اصلي  علت  ديابتي  نفروپاتي 
stage renal disease(ESRD در جهان است همچنين 
است. عروقي  و  قلبي  باالي  ومير  مرگ  با  ارتباط   در 
پيش بيني مي شود كه 20 درصد ديابتي هاي نوع 2 به بيماري
ESRDدر طول عمر خود مبتال مي شوند. بيماري كليوي در 
ادرار  در  آلبومين  ترشح  افزايش سرعت  با  ديابتي  بيماران 
مشخص ميشود. از نرموآلبومين اوريا شروع مي شود و به 
 ESRD نهايتا ميكروآلبومين اوريا، ماكروآلبومين اوريل و 
منجر ميشود. ميكروآلبومين اوريا اولين مرحله اي از بيماري 

كليوي ديابتي است كه قابل تشخيص است.
تاثير  ديابتي  نفروپاتي  گسترش  در  نژادي  تفاوت هاي 
آفريقايي  ديابتي  پيشرفته در مردم  بيماري  دارند)2(. وقوع 
آمريكايي 4 برابر و در مكزيكي هاي آمريكايي 4تا 6 برابر 
جمعيت ديابتي معمول است)3(. در شرايط هيپرگاليسيما، 
به طور غير كنترل شده اي  آنزيمي و  به طريق غير  گلوكز 
شده  گليكوله  محصوالت  و  مي شود  متصل  پروتئين ها  به 
اين  از  نرمال  گلوكز  با  افراد  مي شود.  تشكيل  پيشرفته 
مي شوند.  محافظت  گلوكز  محدوديت  توسط  واكنش ها 
و  كالژن  فيبرين،  ليپوپروتئين ها،  آلبومين،  پروتئين ها  اين 
مي شوند.  گليكوزيله  آنزيمي  غير  طريق  به  گليكوپروتئين 
شناسايي   LDL رسپتور  توسط  شده  گليكوله   LDL
مقابل  در  دارد  كمتري  حالليت  گليكوله  كالژن  نمي شود. 

تجزيه توسط كالژناز مقاومت مي كند)4(.
كليه است  از دست رفتن عملكرد  با  ارتباط  در  ديابت 
است)5و6(.  همراه  اوريا  پروتئين  با  ديابتي  نفروپاتي  كه 

بررسی میکروگلوبولین سرم در تشخیص زود هنگام 
نفروپاتی دیابتی 
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يافته  شايعه   CKD كليوي  مزمن  بيماري 
و نياز به روشهايي براي پيشگيري و درمان 
آلبومين  تعريف  طبق  دارد)7(.  پيشرفته 
به   60 از  GFRكمتر  در  اختالل  و  اوري 
ترتيب به عنوان بيماري كليوي مرحله 2-1 
نفروپاتي  هستند.   5-3 پيشرفته  مرحله  و 
صورت  به  كه  دارد  ژنتيكي  شكل  ديابتي 
نفروپاتی  مي رسد.  ارث  به  غالب  صفت 
ماتريكس  پروتئين های  تجمع  با  ديابتی 
و  گلومرولی  مزانشيم  در  سلولی  خارج 
فواصل بين بافتی توبوالر مشخص می شود، 
يك  عنوان  به  می تواند  ساده تر  عبارتی  به 
تركيبات  تجزيه  و  سنتز  بين  تعادل  عدم 
ماتريكس خارج سلولی توضيح داده شود 
ملكول های  پاتولوژيك  تجمع  به  منجر  كه 
فيبرونكــتين می شود.  كالژن، الميــنين و 
روش های  در  گليكوزيله  محصوالت  اين 
مختلف بر اين تعادل اثر می گذارند )8و 9(.
بسيار  پپتيد  پلي  ميكروگلبولين   β  2 
حفظ شده  به mw 1200 به طور غير كواالن 
به زنجيره سنگين كمپلكس MHC كالس 
I متصل است. اين پپتيد براي بيان زنجيره 
ضروري  سلول  سطح  در   HLA سنگين 
دار سنتز  تمام سلولهاي هسته  در  و  است 
مي شود)10(. در حالت نرمال در غلظت كم   
mg/l  در پالسما يافت مي شود كه به  3-1
صورت قابل مالحظه اي در نارسائي كليوي 

افزايش ميابد)11(.

روش انجام کار و نتیجه گیری:
در اين پروژه ما با استفاده از روش االيزا 
اندازه گيری  را  بيماران  ميكروگلبولين سرم 
كرده و مقدار كمی آن را با سطح سيستاتين 
c گروه كنترل كه افراد سالم از نظر اختالل 
كليوی  هستند مقايسه كرده و نتايج گزارش 

می شود.
فاكتورهای بررسی  اين  در  همچنين 
گلوكز،  گليسريد،  تری  و   LDL , HDL
فيلتراسيون  سرعت  و   total كلسترول 
كراتينين  كليرانس  طريق  از  گلومرولی 
محاسبه می شود و همچنين وزن، قد و دور 
كه  می شود  اندازه گيری  نيز  بيماران  كمر 

نتايج در جدول 1 آورده شده است.

نتایج:

2 جدول
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بحث:
در اين تحقيق ميزان كراتينين 
بيماران  ميكروگلبولين  و 
مقايسه  و  اندازه گيری  ديابتی 
شاخص های  به  توجه  با  شد. 
تشخيص  برای  آمده  بدست 
نفروپاتی  زودرس  و  مناسب 
ماركر  ميكروگلوبولين  ديابتی 
بوده  كراتينين  به  مناسبتری 
می باشد.  مناسبتری  وماركر 
تاثير  تحت  ميكروگلوبولين 
سن، جنس و تو ده ی عضالنی 
قرار نمی گيرد. ولی پروتئين فاز 
حاد است تحت تاثير التهاب و 
بيماری ها قرار می گيرد 17،18[. 

روش های تشخيصی قبلی مبنی بر اندازه گيری كراتينين بود 
است  عضله  سلول های  فرعی  محصول  كراتينين  چون  كه 
سطح سرمی آن تحت تاثير فاكتورهايی چون سن، جنس، 
ميكروگلوبولين  می گيرد  قرار  ماهيچه  توده  ضعف  و  نژاد 
گيری  اندازه  كه  مواقعی  در  است  مفيدی  بسيار  تست 
كراتينين مناسب نباشد. مثال در بيماران سيروز كبدی، افراد 
خيلی چاق، افراد سوء تغذيه يا توده ی عضالنی تحليل رفته، 

اندازه گيری آن در مراحل اوليه تشخيص بيماری  همچنين 
كليوی زمانی كه پارامترهای ديگر نرمال هستند مخصوصا 
به  مضنون  فرد  كه  می شود  استفاده  زمانی  مسن  افراد  در 
مراحل  در  باشد.  كم   GFR و  باشد  كليه  عملكرد  اختالل 
اوليه اختالل كليه بيماری كه سطح كراتينين يا ساير فاكتورها 
افزايش نيافته و پزشك با نتايج تست كراتينين و پاكسازی 

كراتينين راضی نشد تست انجام می شود.
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آزمايشگاهي  كيفيت خدمات  ارتقاء  كنگره  افتتاحيه  مراسم 
برگزار شد.

مراسم افتتاحيه چهارمين كنگره بين المللي و نهمين كنگره 
كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي 
وزارت  درمان  معاون  رضوي  امامي  دكتر  حضور  با  ايران 
بهداشت، دكتر پوپك رئيس كنگره، دكتر بختياري دبير علمي 
صاحب  دكتر  كنگره،  اجرايي  دبير  تبار  صادقي  دكتر  كنگره، 
نظام  شورايعالي  در  آزمايشگاهيان  جامعه  نماينده  الزماني 
پزشكي، دكتر مهدوی رئيس آزمايشگاه مرجع سالمت و جمعي 
از پيشكسوتان و صاحب نظران در اين حوزه روز سه شنبه 30 
فروردين ماه سالجاري در سالن همايش هاي رازي همزمان با 

سالروز والدت حكيم جرجاني، برگزار شد.

دکتر پوپک: هدف ما ارتقاء سطح کیفی جامعه آزمایشگاهی از 
لحاظ علمی، تجربی، اجرایی و مدیریتی است.

كيفيت  ارتقاء  كنگره  رئيس 
اضافه  از  آزمايشگاهي  خدمات 
ارائه  جديد،  مباحث  شدن 
الكترونيك  و  پوسترها  متفاوت 
شدن خالصه مقاالت در كنگره 
خدمات  كيفيت  ارتقاء  امسال 
اين  و  داد  خبر  آزمايشگاهي 
بهبود  در  موثر  گامی  را  كنگره 
آزمايشگاهی  خدمات  ارائه 

دانست.
كنگره  رئيس  پوپك  دكتر 
اين  سخناني  در  كيفيت  ارتقاء 
كنگره را شروعي دوباره براي فعاليت هاي جامعه آزمايشگاهي 

به  منجر  كنگره  اين  برگزاري  گفت:  و  خواند   1390 سال  در 
ارتقاء كيفي خدمات آزمايشگاهي در سطح كشور شده و من 
وظيفه خود مي دانم كه از كليه بنيان گزاران و دست اندركاران 

اين برنامه تشكر كنم.
امسال  كنگره  در  شده  ايجاد  تفاوت هاي  به  اشاره  با  وي 
كنگره  بهتر  هرچه  برگزاري  جهت  ساله  همه  كرد:  بيان 
برنامه ريزي هايي انجام مي شود و كنگره امسال با 14 محور و 

در 20 نشست به انجام خواهد رسيد.
امسال  كنگره  به  جديدی  "محورهای  كه  آن  بيان  با  وي 
پيشنهاد  به  بار  نخستين  برای  نمود:  عنوان  افزوده شده است" 
دكتر بختياری مبحث طب سنتی از گروه طب مكمل و نقش 
آزمايشگاه و ارتباط آن با آزمايشگاه تشخيص پزشكی به عنوان 
همچنين  می شوند.  مطرح  امسال  كنگره  در  جديد  محورهای 
آزمايشگاه مرجع سالمت و چالش های پيش روی آن،  محور 

توسط همكاران آزمايشگاه مرجع سالمت مطرح خواهد شد.
همچون  افزود:  آزمايشگاهي  علوم  دكتراي  انجمن  رئيس 
سالهای گذشته مباحثی كه جزء معضالت كشوری است مانند 
می شود.  مطرح  سيستميك  كانديديازيس  و  ديابت  مننژيت، 
توجه  با  عفونی  بيماری های  ايمنی  با  مرتبط  مباحث  همچنين 
ويژه به توبركلوزيس و سندرم تورچ و بسياری از محورهای 

ديگر با ديدگاه حل مشكل مورد بحث قرار می گيرد.
وی با اشاره به تفاوت ايجاد شده در ارائه پوسترها در كنگره 
امسال اضافه كرد: به پيشنهاد دكتر بلورچی جايگاه ويژه ای برای 
اين  دهندگان  ارائه  تا  است  شده  ديده  تدارك  پوسترها  ارائه 
پوسترها در محدوده زمانی حدود 5 دقيقه به ارائه آنها بپردازند.

پزشكی  تجهيزات  نمايشگاه  ارائه  به  اشاره  با  پوپك  دكتر 
گفت: تكنولوژی تجهيزات پزشكی به سرعت در حال پيشرفت 
مواجه  جديدی  كيت های  و  تجهيزات  با  ساله  همه  و  است 
خاص  جايگاههايی  نمايشگاه،  قالب  در  رو  اين  از  می شويم. 

چهارمین كنگره بین المللي و نهمین كنگره 
كشوري خدمات آزمایشگاهي
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برای ارائه تجهيزات پزشكی و آزمايشگاهی تدارك ديده ايم.
ابتكارات  از  يكی  را  مقاالت  خالصه  الكترونيك  ارائه  وی 
كنگره امسال خواند و اظهار داشت: همه ساله خالصه مقاالت 
دليل  به  و  می شد  ارائه  مكتوب  به صورت  و  كتابچه  قالب  در 
الكترونيك روز،  دنيای  با  حجم زياد مطالب و همچنين تطابق 
تصميم گرفتيم كه اين مطالب را در قالب يك CD مولتی مديا 

عرضه نمائيم.
دكتر پوپك در رابطه با نحوه امتيازدهی به سخنرانان كنگره 
امسال خبر داد: خبر خوشی كه برای سخنرانان و ارائه دهندگان 
پوستر دارم آن است كه 3 امتياز به ازای هر سخنرانی و حداكثر 

10 امتياز برای سخنرانی های غيرتكراری دريافت می كنند.  
وی در بخشی ديگر از سخنان خود از ايجاد سامانه جديد 
سامانه  داشت:  بيان  و  داد  خبر  بازآموزی  امتياز  لحاظ  جهت 
كه  است  شده  ايجاد   www.ircme.ir آدرس  به  الكترونيك 
همكاران می توانند امتيازات خود را با وارد كردن كد ملی و ثبت 

شماره مجوز در آن لحاظ كنند.
پايان  در  آزمايشگاهي  خدمات  كيفيت  ارتقاء  كنگره  رئيس 
از  پوشی  چشم  و  جانبه  همه  تالش  با  اميدوارم  نمود:  عنوان 
و  دوستانه  محيطی  در  امسال،  كنگره  در  موجود  كاستی های 
صميمی بتوانيم در جهت ارتقاء كيفيت جامعه آزمايشگاهی از 

لحاظ علمی، تجربی، اجرايی و مديريتی گام برداريم.

دکتر بختیاری: تعداد مقاالت پذیرفته شده در کنگره امسال 
نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.

ارتقاء  كنگره  علمي  دبير 
آزمايشگاهي  خدمات  كيفيت 
با اشاره به كيفيت و حساسيت 
در  امسال  داوری های  باالی 
پذيرش مقاالت، برنامه علمي 
كنگره امسال را شامل مباحثي 
بسيار جذاب و مفيد دانست.

علمي  دبير  بختياري  دكتر 
سالروز  تبريك  ضمن  كنگره 
والدت حكيم جرجاني و روز 
دبيرخانه  گفت:  آزمايشگاه 
كيفيت خدمات  ارتقاء  كنگره 
آزمايشگاهي تا تاريخ تعيين شده تعداد 473 مقاله دريافت كرده 
كه نسبت به سال گذشته رشد خوبي داشته است. همچنين از 
در  مقاله  قالب سخنراني و 107  در  مقاله  مقاله، 73  تعداد  اين 

قالب پوستر به شيوه جديدي ارائه مي شود.        
وی از ارائه خالصه مقاالت در قالب ديسك فشرده به عنوان 
جهت  امسال  داشت:  بيان  و  كرد  ياد  دوستانه  طبيعت  اقدامی 
ارائه خالصه مقاالت به جای چاپ كتابچه، ديسك فشرده چند 

رسانه ای ايجاد كرده ايم.
و  اساتيد  زحمات  از  تشكر  ضمن  پايان  در  بختياري  دكتر 
اين  ما  نهايی  نمود: هدف  آزمايشگاهی عنوان  همكاران جامعه 
برگزار  هميشه  از  تر  نقص  بی  و  كنگره شكوهمندتر  كه  است 
در  همكاران  و  اساتيد  تمامی  زحمات  از  ميان  اين  در  و  شود 

بخش های علمی و اجرايی اين كنگره تشكر می كنم.  

دکتر صاحب الزماني: کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهي 
حق بزرگی بر جامعه آزمایشگاهی کشور دارد.

نماينده جامعه آزمايشگاهيان 
پزشكي،  نظام  شورايعالي  در 
برنامه ريزی مناسب  خواستار 
كشور  آزمايشگاهی  بخش  در 

شد. 
الزماني  صاحب  دكتر 
آزمايشگاهيان  جامعه  نماينده 
در شــــورايــــعالي نــظام 
از  تقدير  ضمــــن  پزشكي 
حكيـــم  علمي  شخصيت 
اين  گفت:  جرجــــاني 
بر  عالوه  بزرگوار  حكيــم 

فيزيوپاتولوژي،  علم  حـوزه هاي  در  متعدد  كتـاب هاي  تاليـف 
فارماكولوژي، سم شناسي، فيـزيولوژي، بهداشـت و بيـماري هاي 
متنبهه  و  التحليل  في  القياس،  في  نامهاي  به  عفوني، سه رساله 
پاريس  شهر  موزه  در  وي  رساله  دو  كه  است  كرده  تاليف 

نگهداري مي شود.
با اشاره به رشد كمي  وي در بخشي ديگر از سخنان خود 
آزمايشگاههاي كشور اظهار كرد: به بركت انقالب اسالمي تعداد 
 400 پيش،  سال   30 به  نسبت  طبي  تشخيص  آزمايشگاههاي 
مردم  دسترسی  تسهيل  برای  همچنين  است.  شده  افزوده  برابر 
آزمايشگاه  نيز  محروم  نقاط  در  حتی  آزمايشگاهی  خدمات  به 

تاسيس شده است.
دكتر صاحب الزماني ضمن بيان تاريخچه ای از تحول كيفيت 
سازی  آماده  جهت  ابتدا  داشت:  بيان  آزمايشگاهي  خدمات 
زمينه  اين  در  ديگر  كشورهای  وضعيت  مطالعه  به  فرهنگی 
و  استانداردسازی  و  مستندسازی  بعدی  مرحله  در  و   پرداختيم 

بودجه بندی مربوط به آن انجام شد.
پزشكي  نظام  شورايعالي  در  آزمايشگاهيان  جامعه  نماينده 
هرگونه  بهداشت  وزارت  تشكيالت  قانون  با  مطابق  افزود: 
ارزشيابی و كنترل كيفی به عهده وزارت بهداشت بوده و جزو 
كه  بود  شده  پيش بينی  و  می شود  محسوب  حاكميتی  حقوق 

آزمايشگاهها در اين ميان متحمل هزينه ای نشوند.
وی با بيان آن كه "بايد آزمايشگاهها را حمايت كنيم" گفت: 

با آزمايشگاههای تشخيص طبی زندگی كرده ام و می دانم كه 
اگر حمايت شوند چند برابر كار انجام خواهند داد.

دكتر صاحب الزماني كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي 
را دارای حق بزرگی بر جامعه آزمايشگاهی كشور دانست و افزود: 
در طول سال 7 تا 8 كنگره سراسری در كشور برگزار می شود و 

اين امر نشانه توانايی و ظرفيت باالی علمی كشور است.
و  پركار  بسيار  را  كشور  آزمايشگاهی  جامعه  پايان  در  وي 
زحمتكش دانست و عنوان كرد: ساالنه حدود 2 ميليارد و 250 
ميليون تست آزمايشگاهی در كشور به انجام می رسد و اداره 
اين حوزه با تمامی تخصص ها، بخش ها و تجهيزات مرتبط با آن 

برنامه ريزی و ساختاربندی مناسبی را می طلبد. 

پیگیري  از  سالمت  مرجع  آزمایشگاه  مهدوی:  دکتر 
مطالبات خود غافل نیست.

مرجع  آزمايشگاه  رئيس 
مشاركت  خواستار  سالمت، 
همگاني جامعه آزمايشگاهي 
جهت استقرار استانداردها در 
آزمايشگاهي  خدمات  زمينه 

شد.
رئيس  مهــــدوی  دكتر 
مرجع سالمت،  آزمايشگــاه 
جـامعه  كنـــونی  جايگاه 
جايگاهی  را  آزمايشگاهيان 
افزود:  و  دانـــــست  رفيع 
اجرايی  مركزی  حاضر  حال  در  سالمت  مرجع  آزمايشگاه 
و  داشته  مشخص  جايگاهی  بهداشت  وزارت  در  كه  می باشد 

مستقيمًا با آن در ارتباط است.
وی با اشاره به توان باالی آزمايشگاه مرجع سالمت عنوان 
كرد: تيم آزمايشگاه مرجع سالمت همان تيم آزمايشگاه رفرانس 
می باشند و اقداماتی همچون كنترل كيفی كه درگذشته سالی يك 
يا دو مرتبه در آزمايشگاه رفرانس انجام می شد اكنون به دست 
به عنوان مثال  انجام می رسد.  به  از قبل  بهتر  انجمن ها  توانمند 
كنترل كيفی خارجی به مرحله ای ارتقاء پيدا كرده كه حتی در 

سطح منطقه ای EMRO مدعی است.
دكتر مهدوی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در آزمايشگاه 
مرجع سالمت گفت: ايجاد نظام مراقبت از كيت و فرآورده های 
مرجع  آزمايشگاه  بين  ما  فی  تفاهم نامه  برقراری  و  تشخيصی 
اقدامات  اين  جمله  از  پزشكی  تجهيزات  كل  اداره  و  سالمت 
آزمايشگاه مرجع سالمت شده است.  ارتقاء  به  است كه منجر 
و  برقرار  مرجع سالمت  آزمايشگاه  در  را  ثبتی  كميته  همچنين 
حفظ كرده ايم تا توليد و توزيع ارقام و ورود ليست فرآورده های 

تجهيزی در كنترل اين ارگان باشد.

وي بهبود فرآيند آموزشي را از ديگر مزاياي ايجاد آزمايشگاه 
تعداد  بيشترين   1388 سال  در  افزود:  و  دانست  سالمت  مرجع 
بازآموزي مربوط به جامعه آزمايشگاهيان بوده است و طرح ارتقاء 
نيروي انساني شامل مسئولين فني و كاركنان از برنامه هاي آتي است.
رئيس آزمايشگاه مرجع سالمت در بخشي ديگر از سخنان 
اظهار  آزمايشگاهها  پروانه  تمديد  وضعيت  به  اشاره  با  خود 
داشت: امسال تمديد پروانه آزمايشگاهها منوط به انجام بازرسي 
بوده و به صورت پنج ساله وضع مي شود. همچنين از افرادي 
كه موفق به تمديد پنج ساله پروانه شان شده اند، با اعطاي لوح 

سپاسي قدرداني مي شود.
دكتر مهدوی با بيان آن كه "آزمايشگاه مرجع سالمت از پيگيري 
مطالبات خود غافل نيست" گفت: نامه اي در سه ماهه آخر سال 
1389 به امضاء مقام عالي وزارت دفتر رياست جمهوري رسيده 
است، مبني بر آن كه لفظ تكنسين آزمايشگاه به كاردان، كارشناس، 

كارشناس ارشد و دكتراي علوم آزمايشگاهي تغيير يابد.
راهنمايي  دريافت  افزود:  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  رئيس 
از اساتيد و پيگيري هاي صنفي كه از طريق انجمن هاي علمي 
مطالبات  رسيدن  نتيجه  زودتر  به  مي گيرد،  صورت  تخصصي 

جامعه آزمايشگاهي كمك مي كند. 
وي با اشاره به نحوه پذيرش مطالبات و برنامه هاي ادارات و مراكز 
در وزارت بهداشت بيان كرد: برنامه هاي تدوين شده در ادارات به 
شوراي معاونين وزارت بهداشت ارسال مي شود و براساس سالي 
كه نامگذاري شده برنامه هاي اولويت دار تعيين و اجراء مي شوند. به 
عنوان مثال يكي از برنامه هاي اولويت دار آزمايشگاه مرجع سالمت، 

شبكه ملي ارائه خدمات آزمايشگاهي است.
آزمايشگاهي  خدمات  ارائه  ملي  شبكه  افزود:  مهدوي  دكتر 
آزمايشگاهي  خدمات  ارائه  شامل  تنها  و  بوده  جامع  برنامه اي 
نيست، بلكه بخش هاي غذا و دارو، آموزش و ساير بخش ها را 

نيز پوشش مي دهد.
داراي جايگاهي  را  مرجع سالمت  آزمايشگاه  پايان  در  وي 
فراتر از مرزهاي ايران دانست و اضافه كرد: من به عنوان نماينده 
سياست گذاري ها،  حيطه  در  و  دولت  در  آزمايشگاهي  جامعه 

اطمينان مي دهم كه از جايگاه رفيع شما دفاع و حمايت كنم.
به صحبت  اجرائي و مسئول پوسترها  دبیر  با  ادامه  در 

نشستیم.
دبير  صادقي تبار  دكتر 
اجرايي كنگره و عضو هيئت 
دكتراي علوم  انجمن  مديره 
با  رابطه  در  آزمايشگاهي، 
اين كنگره  بيان كرد:  كنگره 
كه براي نهمين سال متوالي 
برگزار مي شود، با گردآوري 
انديشمندان،  نظرات  نقطه 
دانشمندان  و  متفكران 
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جامعه آزمايشگاهي كشور منجر به دستيابي به استانداردهاي باالتر 
آزمايشگاههاي  كيفي  وضعيت  ارتقاء  نهايت  در  و  آزمايشگاهي 

تشخيص طبي كشور مي شود.
وي با اشاره به شعار كنگره عنوان داشت: كيفيت را پايانی نيست و 
لذا با توجه به اين شعار هر روز برنامه ريزي هاي بهتري براي رسيدن 

به آينده اي مطلوب ارائه مي دهيم.
دكتر صادقي تبار در رابطه با منشور اجرايي كنگره اظهار داشت: 
منشور اجرايي كنگره كه از سال اول برگزاري آن اقدام به تنظيم 
و تدوين نموديم، شامل محتويات و ماحصل دستاوردهاي كميته 

اجرايي بالغ بر 150 نفر بوده است و 
در  تجربيات جديد  با مكتوب شدن 

آن، سطح كنگره ارتقاء مي يابد.
عضو  بلورچي  دكتر  ادامه  در 
علوم  دكتراي  انجمن  مديره  هيئت 
پوسترهاي  مسئول  و  آزمايشگاهي 
كنگره ارتقاء  كيفيت، به تبيين اهداف 
از  هدف  گفت:  و  پرداخت  كنگره 
برگزاري اين كنگره، ارائه فناوري ها، 
تجهيزات  و  علمي  دستاوردهاي 
بوده  كشور  آزمايشگاههاي  مديريتي 
و با توجه به رشد كمي و كيفي اين 
دنيا،  و  كشور  سطح  در  دستاوردها 
بالطبع نحوه برگزاري كنگره امسال با 

سالهاي گذشته متفاوت خواهد بود.
وي با بيان آن كه "روش جديد ارائه 
پوسترها، موجب گويا شدن آنها شده 

است" افزود: بيش از 100 پوستر در كنگره امسال ارائه شده و به ارائه 
دهندگان آن فرصتي كوتاه داده مي شود تا به تبيين مقاله علمي خود 

بپردازند و به پرسش هاي شركت كنندگان پاسخ دهند.  
الزم به ذكر است چهارمين كنگره بين المللي و نهمين كنگره 
انجمن  همت  به  آزمايشگاهي،  خدمات  كيفيت  ارتقاء  كشوري 
انجمن  ايران،  طبي  تشخيص  آزمايشگاهي  علوم  دكتراي  علمي 
مرجع  آزمايشگاه  و  ايران  باليني  آزمايشگاهي  علوم  متخصصين 
 3 تا  و  كرد  بكار  آغاز  ماه  فروردين  روز چهارشنبه 31  سالمت 

ارديبهشت ماه سالجاری ادامه داشت.

زاویه اي از برنامه هاي 
کنگره ارتقاء کیفیت

برگزاري  حاشيه  در 
كيفيت  ارتقاء  كنگره  نهمين 
آزمـايشگاهي  خدمــــات 
ايران  پزشـــكي  تشخيص 
از  تن  چند  با  مصاحبه اي 
ارائه دهندگان پوستر ترتيب 

داديم:
دكتر رستگاريان استاديار دانشکده دندانپزشکي و دانشکده 

پزشکي ارتش 
• از مقاالت پذيرفته شده خود برايمان بگوئيد.

كـــدهاي  بــررسي  عناوين  تـــحت  مقـــــاله  دو 
اهميـــت  و  آزمايشگـاهي  علمي  انجمن هاي  اخالقــــــي 
ارتقــاء دانش دندانپزشكان در كاربرد تشخيــــص آزمايشگاهي 
پذيرفته  كه  داده ام  ارائه  دندان  و  بيماري هاي دهان  درمان  جهت 
شده اند. آشنايي كه چندين سال پيش با كدهاي اخالقي در سطح 

انجمن هاي  نياز  به  توجه ام  تا  شد  باعث  نمودم  پيدا  بين المللي 
كدهاي  اين  از  استفاده  و  تدوين  براي  آزمايشگاهي  و  علمي 
اخالقي معطوف گردد. همچنين پرسنل آزمايشگاه در اين زمينه 
بايد بيشتر مسائل اجتماعي و اخالقي را آموزش ببينند. البته اين 
كار  آن  روي  بر  بيشتر  آينده  در  بايد  كه  است  موضوع جديدي 
دانش  فرآيند  كل  در  گفت،  بايد  دوم  مقاله  خصوص  در  شود. 
پزشكي حتي پزشكان به لحاظ ارتقاء دانش در كاربرد تشخيص 
آزمايشگاهي دچار نقصان هستند و نياز است تا آن ها با روش هاي 
جديد تشخيص آزمايشگاهي و خدماتي كه از اين طريق مي توانند 
ميان  در  نيز  مسئله  اين  كه  شوند،  آشنا  دهند  ارائه  بيماران  به 

دندانپزشكان هم حائز اهميت است.
• نظرتان را در خصوص نحوه ارائه پوسترها كه براي اولين 
بار در ايران بصورت سخنراني با مدت زمان محدود در اين 

گنگره انجام پذيرفت بيان كنيد.
شكل  بدين  اي  تجربه  زمينه  اين  در  زيرا  بود  جالب  بسيار 
نداشتيم و آن شيوه گذشته در ارائه پوسترها يك قالب كامال سنتي 
بود و تصورم اين است كه روش گذشته كارايي خود را از دست 
داده بود و ابتكار اين شيوه نشان دهنده هوشمندي و به روز بودن 

افرادي است كه در اين زمينه فعاليت نموده اند. همچنين معتقدم 
كه اين روش، بسيار مفيد تر بوده زيرا توجه اكثر مراجعه كنندگان 
داخل  در  كه  سخنراني هاي  با  گفت  مي توان  و  مي كند  جلب  را 
سالن ها انجام مي شد برابري داشت و شايد حتي جالبتر نيز بود.

كليه اين اقدامات نشان مي دهد كه در زمينه ارتقاء گام هاي بزرگي 
برداشته شده است و كساني كه در اين زمينه فعاليت مي كنند هر ساله 
تجربيات بيشتر و بهتري كسب مي نمايند. اميد داريم كه در سال هاي 

آينده شاهد ارتقاء و پويايي بيشتري باشيم.
شعار  به  است  توانسته  ميزان  چه  تا  كنگره  شما  نظر  به   •

هميشگي خود كه كيفيت را پاياني نيست نزديك شود؟
با توجه به سال هاي اخير كنگره در اين خصوص بطور نسبي 
موفق بوده است. البته شايد هيچگاه به نقطه مطلوب نرسيم ولي 
مي توانيم به آن نزديك شويم، زيرا كيفيت هم چيزي است مطلوب 
كه تالش مي كنيم تا به آن دست يابيم و بايد به سوي اين كيفيت 

پايان ناپذير حركت كنيم.  
• با توجه به اين كه مسئول فني آزمايشگاه هستيد استاندارد 

سازي در آزمايشگاه ها را چگونه مي بينيد؟
در كنار فعاليت هايي كه انجام مي دهيم در زمينه استاندارد سازي 
سطوح  افراد  نخست  مراحل  در  برداشته ايم.  خوبي  اوليه  گام هاي 
مختلف مانند كارمندان، كارشناسان و مسئولين فني با  مفاهيم مستند 
سازي آشنا شده و روز به روز برايشان ملموس تر مي شود. بنابراين هر 
فعاليتي كه صورت مي گيرد بايد عيني بوده و استوار و پيوسته باشد و 

از هرگونه اقدام شتاب زده و غير اصولي بپرهيزيم.
دانشيار هماتولوژي، عضو هيئت علمي دانشگاه  امام  دكتر 
جندي شاپور و عضو مركز تحقيقات تاالسمي و هموگلوبينوپاتي 

بيمارستان شفا
در  را  خود  نظر   •
كنگره  نهمين  با  ارتباط 
نحوه  و  كيفيت  ارتقاء 
در  پوسترها  ارائه  جديد 

اين كنگره بگوئيد.
شاخصي  بخواهيم  اگر 
كنگره  كيفي  ارتقاء  براي 
بكارگيري  شويم،  قائل 
ارائه  در  جديد  شيوه  اين 
زيرا  مي باشد  پوسترها 
كه  است  بار  اولين  براي 
مطرح  ايران  در  روش  اين 
شده و ارائه كننده مقاله مي تواند در زمينه فعاليت ها و تحقيقات 
كه  اي  شيوه  آن  از  همچنين  كند.  بصورت شفاف صحبت  خود 
روي  بر  پوستر  چسباندن  آن صرف  و  داشت  وجود  گذشته  در 
مسئولين  كه  است  اين  دهنده  نشان  اين  و  بود خارج شد  ديوار 
ارزش هايي را براي غنا بخشيدن به كنگره قائل شده اند كه مبين 

كيفيت بخشيدن به آن است.
افراد بويژه دانشجوياني كه بايد براي دست يابي به مقاطع باالتر 

و  كرده  پيدا  بيشتري  نفس  به  اعتماد  كنند  طي  را  همواري  راه 
رقابت سالمي بين آن ها ايجاد مي شود. اين امر بازتاب مثبتي براي 

دانشگاه هاي ديگر داشته و يك فرآيند تبليغاتي نيز خواهد بود.  
شركت كنندگان از اين شيوه جديد احساس رضايت مي كردند و 
اين مسئله مي تواند موجي مثبت ايجاد نمايد و به دانشگاه هاي ديگر 
تسري يابد. اميدوارم دانشگاه ها، سمينارها و كنگره هاي ديگر كه در 

سطح كشور برگزار مي شوند از كنگره ارتقاء كيفيت تبعيت كنند. 
• با توجه به فعاليت شما در يك مركز تحقيقاتي اين دسته 
از فعاليت ها در ايران نسبت به كشورهاي منطقه چگونه پيش 

مي رود؟
تصورم اين است با مسيري كه در حال پيمودن آن هستيم، در 
آينده اي بسيار نزديك به جايگاه هاي خوبي دست خواهيم يافت 
زيرا همه چيز هموار است و با ورود دستگاه ها، پروژه ها و سرمايه 
در  مثبتي  به سال هاي گذشته روند  نسبت  تحقيقاتي  گذاري هاي 
قابل  بسيار  آن  منحني  رسم  همچنين  و  مي باشد  حال طي شدن 
توجه خواهد بود زيرا نشان دهنده پيشي گرفتن ما از كشور هاي 

ديگر است.
دكتر شريف زاده معاون آموزشي دانشکده پيرا پزشکي شيراز 

ارائـه  نحــوه   •
شيوه  به  پوستــرها 
جديـد را چــگونه 
چــه  مي بينيـــد؟ 
بهتر  براي  راهکاري 

شـدن آن داريد؟
خوبي  بسيار  ايده 
جهت  اين  از  است 
كه افراد درگير كاغذ 
شيوه  در  كه  بازي 
داشت  وجود  قبل 
نظرم  به  شوند.  نمي 
با  فضا  چند  از  اگر 
مشخص  موضوعات 

مراجعه  خود  نظر  مورد  قسمت  به  كسي  هر  و  مي شد  استفاده 
مي نمود كارايي بيشتري پيدا مي كرد. همچنين بايد بر روي فضا 
و نحوه ارائه مطالب بيشتر فوكوس كرد و از تبليغات وسيع تري 
دست  تري  مطلوب  نتايج  به  تا  نمود  استفاده  افراد  جذب  براي 

يافت.
• كنگره امسال را چگونه مي بينيد.

با توجه به اين كه امسال براي اولين بار در اين كنگره شركت 
نموده ام از جزئيات سال هاي گذشته اطالعات كافي ندارم ولي 
در چندين پانلي كه حضور داشتم مطالب برايم بسيار مفيد واقع 
شد. به نظر مي رسد در برخي از ابعاد خاص مانند پانل آموزش 
دانشجويان يا افرادي كه مستقيما با اين موضوع سر و كار دارند 
ابعاد  در  كنگره  كه  است  بهتر  بنابراين  نداشتند.  چنداني  حضور 

مختلف افراد دست اندركار را بيشتر جذب نمايد. 
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موضوع اجراي برنامه ارزشيابي فعاليت هاي علمي كنگره از 
وظائف و برنامه هاي دائمي دبيرخانه به شمار مي رود. هر چند 
بخشي از اين برنامه بنا به تقاضاي مسئولين محترم بازآموزي 
قالب  در  آغازين  سال هاي  در  درمان،  و  بهداشت  وزارت 
پرسشنامه هاي ثابتي انجام مي شده است ولي بتدريج اين امر به 
يك هدف مهم و جدي به منظور استفاده از نظرات مخاطبين 

اصلي اين همايش تبديل گرديد. 
به باور برگزار كنندگان تدارك چندين ماهه و فعاليت بيش از 
نيمي از سال كاري دبيرخانه كنگره با هدف اصلي و اعالم شده 
)كنگره ارتقاء كيفيت( هنگامي به نتيجه مطلوب خواهد رسيد، 
كه شركت كنندگان و بهره برداران واقعي و اصلي پاسخ سواالت 
و نيازهاي علمي خود را در جريان ارائه عناوين محورها در 
نشست هاي تخصصي و كارگاه هاي علمي دريافت نموده باشند 
و چنانچه نتايج نظر سنجي طي يك ارزشيابي ميداني گوياي 

يك  از  آزمايشگاهي  جامعه  استقبال 
مبحث و موضوع كاربردي يا نظري 
باشد دبيرخانه كنگره خود را موظف 
مي داند آن موضوع را در سال بعدي 
مورد توجه مضاعف خود قرار داده، 
ميهمانان و سخنرانان مرتبط بيشتري را 
در حوزه محور مطلوب به همكاري 
دعوت نموده و بحث كامل تري را 

براي دوره آتي كنگره تدارك ببيند.
عنوان  ارزشيابي  نتايج  چنانچه 
كه  دليلي  به  كارگاهي  يا  نشست 
مشروحا در فرم هاي نظر سنجي بدان 
اشاره شده نظر و نياز مخاطبين را بنحو 
محترم  دبير  ننموده،  تأمين  مطلوب 
علمي كنگره و مسئول محور مذكور 
در جهت رفع نقاط ضعف و تكميل 
اصالحي  برنامه هاي  آن  قوت  نقاط 

خود را تعيين و اعمال مي نمايند. 
هر  اخير  كنگره  ارزشيابي  نتايج 
چند مشروح و مفصل بوده است ولي 
به لحاظ محدوديت هاي نشريه بنحو 
استحضار  و  اطالع  به  ذيال  اختصار 

شركت كنندگان مي رساند.

نتایج ارزیابي چهارمین كنگره بین المللي و نهمین كنگره كشوري
 ارتقاء كیفیت خدمات آزمایشگاهي تشخیص پزشکي

 دكتر محمد جواد سلطانپور
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
mjsoltanpour@yahoo.com
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تولد  سالروز  با  فروردين  ام  سي  روز  تقارن  به  نظر 
دانشمند برجسته، حكيم سيد اسماعيل جرجاني انجمن هاي 
پزشكي  نظام  سازمان  حمايت  با  كشور  آزمايشگاهي  علوم 
مراسم با شكوهي را در كتابخانه ملي به مناسبت گراميداشت 
جامعه آزمايشگاهيان كشور با حضور جمعي از صاحبنظران 

و پيشكسوتان برگزار نمودند.
مراسم  اين  ابتداي  در 
دبير  الزماني  صاحب  دكتر 
نظام  سازمان  شورايعالي 
مقدم  خير  ضمن  پزشكي 
دكتراي  انجمن  اعضاء  به 
آزمايــشگاهي،  علـــوم 
متخصصين، آسيب شناسي 
و فناوران، اين روز فرخنده 
را به كليه همكاران محترم 
تبريك  آزمايشگاهي  علوم 
گفت و بيان داشت: امسال 
روز آزمايشگاهيان به لطف آقاي دكتر صدر توسط سازمان 
نظام پزشكي برگزار شد و ستادي با حضور ايشان و معاونين 
دكتر  آقاي  پشتيباني،  معاونت  بويژه  پزشكي  نظام  سازمان 
خردمند و كليه همكاران اجرايي بوجود آمد و با جلساتي 
كه با حضور هيئت مديره انجمن هاي آزمايشگاهي تشكيل 
اين  برگزاري  جهت  الزم  اقدامات  و  برنامه ريزي ها  گرديد 

مراسم صورت گرفت. 
اين وظيفه در گذشته بعهده انجمن هاي علوم آزمايشگاهي 
بود و با پيشنهاد خود آن ها سازمان نظام پزشكي برگزار كننده 
اين مراسم شد. البته انجمن ها در اين زمينه همكاري هاي الزم 
را انجام داده و در ستاد نيز عضو هستند. بايد اين دبيرخانه 
در  آزمايشگاهيان  روز  بزرگداشت  ستاد  دبيرخانه  نام  با  را 
مسائل  و  مشكالت  تا  نمود  دائمي  پزشكي  نظام  سازمان 
كارشناس،  كاردان،  از  آزمايشگاهي  همكاران  حرفه اي 

متخصص و غيره را پيگيري نمايد.
وي از سه فعاليت مهم خبر داد و عنوان داشت: امسال 
براي اولين بار نامه اي تنظيم و به رياست محترم جمهوري 
احضار شد كه اين روز فرخنده به عنوان روز آزمايشگاهيان 
در تقويم رسمي كشور ثبت گردد. نامه ديگري به معاونت 
مبني  گرديد  تقديم  انساني  نيروي  منابع  و  مديريت  محترم 
بر اينكه، گروه علوم آزمايشگاهي جزو مشاغل سخت قرار 
ارتقاء  در خصوص  دولت  هيئت  در  العملي  دستور  گيرد. 
كارآوري و بهره برداري كاركنان نظام سالمت تصويب شده 
است، كه از كليه گروه هاي پرستاري و پيراپزشكي به غير از 
آزمايشگاه نام برده شده است. در اين باب آقاي دكتر صدر 
كه  اند  نوشته  رياست جمهوري  محترم  معاونت  به  نامه اي 
آزمايشگاه نيز در رابطه با گروه هاي مختلف آزمايشگاهي 
كارگزاران  جزو  كاردانان  و  كارشناسان  فني،  مديران  مانند 
اصلي نظام سالمت قرار گيرند و مشمول اين بخشنامه شوند.

مراسم بزرگداشت حکیم جرجاني و روز آزمایشگاهیان 
 4800 حدود  اينكه  به  توجه  با  صاحب الزماني  دكتر 
ميليارد   2 سال  در  و  هستند  فعاليت  به  مشغول  آزمايشگاه 
اين  كليه  داشت:  اظهار  مي شود  انجام  تست  ميليون  و 160 
امور در جهت كنترل، تشخيص، پيگيري، پيشگيري و نظام 
مراقبت از بيماري ها انجام مي شوند. اين آمار از سويي نشان 
دهنده وسعت و اهميت كار آزمايشگاهيان است و از سوي 
ديگر با وضعيت موجود بايد در ساختار نظام سالمت جايگاه 
مهمي را براي آزمايشگاه هاي تشخيص طبي تدارك ببينيم. 
و  رفرانس  آزمايشگاه  طبي،  تشخيص  آزمايشگاه هاي  نقش 
بصورت  بايد  بهداشت  وزارت  در  آزمايشگاه ها  امور  اداره 
آزمايشگاه  كه  مسئله  اين  شود.  ديده  نيرومند  ساختاري 
كيت هاي  و  تجهيزات  ساختار  يا  و  گردد  منحل  رفرانس 
آزمايشگاهي از عهده آزمايشگاه و متوليان آن خارج شده و 

در جاي ديگري سياست گذاري شود معنا و مفهومي ندارد.
دبير شورايعالي سازمان نظام پزشكي خاطر نشان ساخت: 
در سال هاي آينده با دستوري كه رياست محترم سازمان نظام 
پزشكي خواهند داد، ستاد بزرگداشت روز آزمايشگاهيان و 
مسائل آزمايشگاهي در نظام پزشكي بصورت جدي پيگيري 
خواهد شد. در سال گذشته بيمه ها، مطالبات آزمايشگاه هاي 
با  و  نموده اند  پرداخت  فراوان  تأخير  با  را  طبي  تشخيص 
آزمايشگاه ها  ماهه   6 مطالبات  دكتر صدر  آقاي  پيگيري هاي 
پرداخت  عدم  كه  خواهشمندم  ايشان  از  گرديد.  پرداخت 
سازمان هاي  توسط  را  آزمايشگاه ها  ماهه   7 ديگر  مطالبات 

بيمه گر بويژه تأمين اجتماعي پيگيري نمايند.
در نهايت وظيفه خود مي دانم كه از دستور مساعد آقاي 
دكتر صدر و اقداماتي كه در اين چند روز توسط انجمن هاي 
فعاليت  حوزه  و  خردمند  دكتر  آقاي  و  آزمايشگاهي  علوم 

ايشان صورت پذيرفت تشكر و تقدير نمايم.
اسالمی  شورای  مجلس  رئيس  نائب  صدر  دكتر  سپس 
روز  تبريك  ضمن  پزشكي  نظام  سازمان  رياست  و 
ياري  با  تا  آمد  فراهم  فرصتي  نمود:  عنوان  آزمايشگاهيان 
انجمن هاي علوم آزمايشگاهي، سازمان نظام پزشكي برگزار 
و  اصلي، شما  ميزبان  واقع  باشد. ولي در  مراسم  اين  كننده 
همكاران رشته هاي مختلف علوم آزمايشگاهي هستيد كه در 
سراسر كشور زحمات ارزنده اي را متحمل مي شويد. در اين 
كه  ايراني  دانشمند  اين  جرجاني  حكيم  از  بايد  بزرگ  روز 
اساتيد،  نمود. همچنين  ملي است، تجليل  جزو سرمايه هاي 
پيشكسوتان و صاحب نظران بايد نقطه نظرات خود را مطرح 
نمايند تا تبادل نظر الزم صورت گيرد و مسائل و مشكالت 

مربوط به اين رشته حل و فصل گردد.
ارتباط  در  را  خود  بيانات  پزشكي  نظام  سازمان  رياست 

سال  در  كشور  با وضعيت 
جرجاني  حكيم  جديد، 
علوم  دانشگاه هاي  و 
بخش   3 به  آزمايشگاهي 
تقسيم نمود و بيان داشت: 
سال  رهبري  معظم  مقام 
1390 را بعنوان سال جهاد 
اقتصادي نامگذاري نمودند 
و اين مسئله فرصت بسيار 
كه  افرادي  براي  را  خوبي 
در رشته هاي مختلف همت 
امور  با مسائل و  مي كنند، فراهم آورد باالخص آن هايي كه 
آزمايشگاهي  علوم  رشته هاي  دارند.  ارتباط  اقتصادي كشور 
نيز جزو مشاغلي هستند كه با سياست هاي اقتصادي كشور 
بصورت كالن ارتباط موثري دارند. لذا بايد از اين نامگذاري 
رفع  جهت  در  جديد  برنامه ريزي  يك  با  و  كرد  استفاده 

مشكالت تالش نمود.
همچنين مقام معظم رهبري دهه چهارم را با هوشمندي 
كامل دهه پيشرفت و عدالت نام نهادند. يعني در زمينه هاي 
مختلف پيشرفت و عدالت هر دو با هم مطرح باشند و هيچ 
يك بدون ديگري پذيرفته نخواهد شد. پيشرفت در جهت 
اجتماعي  عدالت  باالخص  زمينه ها  تمامي  در  بايد  عدالت 
باشد. كليه اين نامگذاري ها از دو سال گذشته يعني اصالح 
نام  تا امسال كه به  الگوي مصرف و همت و كار مضاعف 
در  اقتصادي  شكوفايي  براي  روندي  است  اقتصادي  جهاد 
رفاه  و  تر  مطلوب  وضعيت  جامعه  افراد  تا  مي باشد  كشور 

بيشتري داشته باشند. 
در سال هاي گذشته كشور ما دچار تحريم ها و مشكالت 
مختلفي بود. آحاد مردم جامعه بويژه نخبگان، كارشناسان و 
بايد تالش نمايند تا كشور از  افراد شاخص و تحصيلكرده 
اين  يافتن  براي تحقق  نمايد.  اين گذرگاه ها به خوبي عبور 
امر وجود چند پيشنياز ضروري مي باشد، اول روحيه جهاد 
دوباره  ايثارگري  جامعه  افراد  كليه  در  كه  معنا  بدين  است، 
زنده شود و جنبه هاي ايماني آن تصريح گردد تا انجام امور 
با انگيزه الهي باشد. دوم، از پرداختن به مسائل حاشيه اي در 
كشور بپرهيزيم. سوم اين كه كشور نياز جدي به انسجام و 

اتحاد ملي دارد.
وي افزود: بايد تالش كرد كه كشوري ممتاز داشته تا از 
را  و خود  ببريم  را  بهره  دنيا حداكثر  روز  فناوري  و  دانش 
مختلف  گروه هاي  كه  داريم  اميد  برسانيم.  مطلوب  نقطه  به 
در  را  فضايي  و  نمايند  استفاده  فرصت  اين  از  نيز  پزشكي 
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كشور ايجاد كنند كه همراه با تحوالت اقتصادي باشد تا اين 
امر در ارائه خدمات بخش هاي مختلف حوزه سالمت تأثير 

گذار باشد. 
زمينه  در  بويژه  دنيا  سراسر  در  تكنولوژي  پيشرفت 
بنابراين  مي افتد.  اتفاق  سريع  بسيار  پزشكي  تجهيزات 
از  بايد  طبي  تشخيص  آزمايشگاه هاي  مختلف  بخش هاي 
آخرين فناوري، تجهيزات و دستگاه هاي روز دنيا برخوردار 
باشند تا بتوانند فعاليت هاي خود را به بهترين شكل ممكن 
مختلف  سال هاي  در  كه  مشكالتي  از  يكي  دهند.  انجام 
كه  است  سالمت  حوزه  در  اعتبارات  هستيم  مواجه  آن  با 
اخير  روز  چند  طي  مجلس  تلفيق  كمسيون  در  خوشبختانه 
كه  گذاردند  مجلس  پنجم  ساله  پنج  برنامه  در  مصوبه اي 
در آن 10 درصد از  اعتبارات اجراي قانون هدفمند كردن 
يارانه ها به حوزه سالمت اختصاص پيدا كند. حوزه سالمت 
هر  زيرا  است  بنايي  زير  اعتبارات  تمامي كشورها جزو  در 
متخصص  و  كارآمد  ماهر،  انساني  نيروي  نيازمند  كشوري 

است تا قادر باشد مشكالت خود را حل نمايد.
در خصوص عدم پرداخت مطالبات 6 ماهه دوم جامعه 
تأمين  نياز است كه وزير محترم رفاه،  بايد بگويم،  پزشكي 
اجتماعي و سازمان هاي ديگر در اصرع وقت اين موضوع 
تأخير  با  مطالبات  پرداخت  چه  هر  زيرا  نمايند  پيگيري  را 
به سالمت جامعه آسيب مي رساند. مطب ها،  باشد  همراه 
اقتصادي  هاي كوچك  بخش  ها  آزمايشگاه  و  ها  داروخانه 
جامعه محسوب مي شوند كه اگر مطالباتشان پرداخت نگردد 

نمي توانند گردش اقتصادي درستي داشته باشند. 
دكتر صدر در خصوص بخش دوم بيانات خود به مسائل 
صنفي و جايگاه حكيم جرجاني اشاره نمود و خاطر نشان 
به   نهادن  ارج  داريم  بعهده  كه  وظايفي  از  يكي  ساخت: 
سرمايه هاي ملي و ديني كشور و تبيين درست تأثير آن ها 
در پيشرفت پزشكي است. حكيم جرجاني از شخصيت هاي 
برجسته كشور ايران اسالمي مي باشد. همچنين تأليفاتي كه 
بسيار  بويژه ذخيره خوارزمشاهي  دارد  پزشكي  علوم  در  او 
حائز اهميت است و انتخاب روز تولد اين حكيم بزرگوار 
بعنوان روز آزمايشگاهيان، تسلط او در رشته هاي مختلف 

علوم پزشكي را نمايان مي سازد.
نكته  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئيس  نائب 
سوم سخنان خود گفت: پزشكي فعاليتي گروهي مي باشد و 
اين گروه كه قصد كمك به سالمت مردم را دارد از اجزاي 
مختلفي تشكيل شده است. هر كدام از اين اجزا احتياجاتي 
دارند و بايد وظائف خود را بدرستي انجام دهند تا بهداشت، 
درمان و سالمت جامعه ارتقاء پيدا كند. براي مثال گاها عمل 

جراحي به خوبي انجام مي گيرد ولي اگر مراقبت هاي بعد 
از آن نامطلوب باشد، نتيجه رضايت بخشي نخواهد داشت. 

بنابراين تأثير هر گروه بسيار مهم مي باشد.
طبي  تشخيص  فعاليت هاي  و  آزمايشگاهي  علوم  رشته 
ركن  است  نموده  اعالم  هم  بهداشت  وزارت  كه  همانطور 
چهارم سالمت مردم در بهداشت و درمان مطرح مي شود و 
امروز هم با توجه به پيشرفت در ساخت دستگاه هاي مختلف، 
نياز به رشته هاي مختلف تشخيصي، گروه هاي متخصص و 
باليني و تست هاي آزمايشگاهي روز به روز بيشتر مي شود. 
امروزه هر فعاليتي كه در مراكز پزشكي دنيا انجام مي شود 
در كشور ما نيز قابل انجام مي باشد يعني به لحاظ مهارت 
امكانات در  ندارد ولي تجهيزات و  پزشكي مشكلي وجود 
بايد  بنابراين  كنند  مي  ايفا  را  خود  خاص  نقش  مسير  اين 

مسيري بيابيم كه در زمينه تجهيزات به سرعت پيش رويم. 
براي پيشرفت در هر زمينه اي اتحاد الزم است و هر زماني 
كه خود را بي نياز از يكديگر بدانيم لطمات جبران ناپذيري را 
متحمل خواهيم شد. كليه گروه هاي علوم آزمايشگاهي بايد 
يكپارچگي و همدلي داشته باشند زيرا مجموعه فعاليت هايي 
در  داشت.  خواهد  تري  مطلوب  نتيجه  گيرد  مي  انجام  كه 
رشته هاي تخصصي و صنفي هم نيازمند اتحاد و يكپارچگي 
تمامي گروه هاي پزشكي هستيم تا بتوانيم در حوزه سالمت 

به جايگاه مطلوبي دست يابيم.
آزمايشگاهي  علوم  گروه  نمود:  تصريح  همچنين  وي 
كننده  تعيين  ها  آزمايشگاه  زيرا  است  ساختار  يك  نيازمند 
مسائل تشخيصي و پيشگيري در درمان و كليه فرآيند هاي 
عرصه سالمت هستند. نمي توان مسائل علوم آزمايشگاهي 
را در حوزه هاي ديگر حل نمود بلكه بايد ساختار خود را 
داشته باشند. امكان اين كه برخي از گروه ها تحليل بروند و 
برخي رشد كنند وجود ندارد. بايد در عرصه هاي مختلف 
مناسب  وزارتخانه  تشكيالتي  ساختار  و  چارت  تخصصي 
باشد كه قادر باشند چالش هاي اين رشته ها را ارزيابي و 
آناليز كرده و راه حل هاي اصالح آن ها را پيشنهاد نمايند. 
اين  رفع  براي  بايد  متوليان  و  وزارتخانه  ارشد  مسئولين 
مشكالت فعاليت نمايند. وزارت بهداشت توجه داشته باشد 
كه اگر آزمايشگاه رفرانس و مرجع تعطيل شده است، حتما 
و  آزمايشگاهي  هاي  كيت  روي  بر  ديگر  طرق  به  نظارت 

استاندارد ها وجود داشته باشد.
زمينه اي فراهم شود تا آزمايشگاه ها فعاليت هاي خود را 
بدرستي انجام دهند و از دستگاه هاي آزمايشگاهي مطمئن 
اعتبار  نيازمند  ها  فعاليت  اين  مقدار  هر  و  باشند  برخوردار 
هستند، سرمايه گذاري هاي الزم صورت گيرد. نياز است تا 

حوزه سالمت از اعتبار كافي برخوردار باشد زيرا بنيه دفاعي 
كشور است و امروزه وضعيت كشور ما به لحاظ دفاعي در 
بهترين وضعيت خود قرار دارد و هيچ كدام از كشور هاي 
همسايه قادر به تعرض نيستند. سالمت نيز اينگونه است و 
بنايي كشور  امور زير  تقويت گردد، زيرا جزو  بايد  آن  بنيه 
است. خواهش دارم كليه همكاران در كنار يكديگر بوده و 
تا مشكالت را حالجي كرده و  نمايند  با سعه صدر تالش 

برطرف كنند. 
در پايان اين مراسم دكتر صدر در خصوص حوزه هاي 
در  افراد  كليه  داشت:  عنوان  تخصصي  و  كاري  مختلف 
ريزي  برنامه  با  بايد  كاري و تخصصي  حوزه هاي مختلف 
و  علمي  ارتقاء  هاي  مسير  در  تا  نمايند  فعاليت  يكديگر  با 
تخصصي به بهترين شكل امور را پيش برند و مقاطع باالتري 
براي رشته هاي خود تبيين كنند. همچنين اعتقاد نظام پزشكي 
بر اين است كه كليه گروه هاي صنفي، تخصصي و حرفه اي 

در محدوده اختيارات تخصصي خود فعاليت نمايند.
در انتها دكتر نيك نژاد معاون انتظامي، دكتر خردمند معاون 
پشتيباني، دكتر صاحب الزماني دبير شورايعالي سازمان نظام 
آزمايشگاهي،  علوم  جامعه  رياست  وجگاني  دكتر  پزشكي، 
آزمايشگاهي، دكتر  انجمن دكتراي علوم  پوپك رئيس  دكتر 
فاطمي  دكتر  ايران،  شناسي  آسيب  انجمن  رئيس  شفقي 
رئيس انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي و آقاي عبائيان 
و  پيشكسوتان  از  آزمايشگاهي  علوم  فناوران  انجمن  رئيس 
منتـــخبين انجمــن هــاي آزمايشگاهــي تقـــدير بعمل 

آوردند. 
انجمن  از  پور  فالح  دكتر  و  كريمي  دكتر  بهروان،  دكتر 
مراسم  شدگان  تقدير  جزء  آزمايشگاهي  علوم  دكــتراي 

گراميداشت روز آزمايشگاهيان بودند.

منتخبين و پيشكسوتان 
در مراسم بزرگداشت روز آزمايشگاهيان

در روز گراميداشت مقام 
خبرنگار  آزمايشگاهيــان، 
پيشکسوت  اعضاء  با  ما 
دكتراي  انجمن  منتخب  و 
آقايان  آزمايشگاهي  علوم 
دكتر بهروان و دكتر كريمي 

به گفتگو نشست.
عضو  بهروان  دكتر  از 
علوم  دكتــراي  انجمــن 
بعنوان  كه  آزمايشگاهــي 

پيشكسوت از ايشان در اين روز تقدير بعمل آمد پرسيديم.
بزرگداشت  مراسم  با  ارتباط  در  را  خود  نظر   •

آزمايشگاهيان بيان نمائيد.
در تمامي كميته ها نگران آن بوديم كه اين مراسم كاستي 
نظام  سازمان  و  همكاران  همت  با  امر  اين  و  باشد  نداشته 
پزشكي محقق گرديد و باعث شد اين گردهمائي بسيار عالي 
برگزار گردد. همچنين بايد بخاطر درايت اين همكاران عزيز 

از آنان سپاسگزاري نمود.
• نقش آزمايشگاه در ارتقاء سالمت جامعه تا چه ميزان 

در تيم پزشکي حائز اهميت است؟
در گروه بزرگ پزشكي آزمايشگاه بعنوان يكي از اعضاي 
اين تيم و بازوي راست پزشك مي باشد كه نقش مؤثري در 
ارتقاء سالمت جامعه دارد، زيرا گاها تشخيص يك بيماري 
قادر  آزمايشگاه  بسيار حساس است و  از آن  در مرحله اي 
است تا به بيماري كه زندگي او در حال پايان است حياتي 
پزشك،  همكاري  جز  چيزي  اين  بنابراين  بخشد.  دوباره 

پرستار و آزمايشگاه نخواهد بود.
• به نظر شما عدم ادامه تحصيل در رشته دكتراي علوم 
نقصان  دچار  را  آزمايشگاه ها  ميزان  چه  تا  آزمايشگاهي 

مي كند؟
است  سال   30 حدود  كه  آزمايشگاهي  فرد  يك  بعنوان 
مشغول به فعاليت مي باشم و گذشته و حال آزمايشگاه را از 
نزديك ديده ام، معتقدم از هنگامي كه فارغ التحصيالن رشته 
بسياري  تحوالت  شده اند،  جامعه  وارد  آزمايشگاهي  علوم 
ايجاد نموده اند. همچنين در بخش هاي مختلف دانشگاه هاي 
كه  بزرگاني  همت  به  اجتماعي  تأمين  و  پزشكي  علوم 
توانسته اند فارغ التحصيالن اين رشته را جذب كنند، شاهد 

تغييرات چشمگيري بوده ايم.
كريـــمي  دكـــتر  سپس 
علوم  دكتراي  انجمن  رئيس 
آزمايشگاهي كرج ضمن تشكر 
در  مراسم  برگزاركنندگان  از 
پاسخ به زمينه فعاليت هاي خود 
سال   9 از  تقريبا  داشت:  بيان 
و  انجمن  مسئول  بعنوان  پيش 
هم عضوي از نظام پزشكي كرج 
منصوب شدم كه اين همزماني 
امور  پيشبرد  به  شاياني  كمك 

صنفي انجمن نمود و با حمايت سازمان نظام پزشكي اين امر 
تسريع گرديد. 

در سال هاي گذشته در زمينه هاي مختلف از جمله مبحث 
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مسائل صنفي كه باعث تثبيت تعرفه هاي نظام پزشكي شد 
كنترل  كالس هاي  علمي  نظر  از  همچنين  نموديم.  فعاليت 
از كليه  كيفي در دانشكده كرج را برگزار كرديم كه تقريبا 
علوم  دكتراي  متخصص،  مانند  آزمايشگاهي  گروه هاي 

آزمايشگاهي، كارشناسان و كاردانان در آن شركت نمودند.
ميان پزشك، آزمايشگاه و سالمت جامعه را  رابطه   •

چگونه تفسير مي كنيد؟
معتقدم كه پزشكي بدون وجود آزمايشگاه معنا و مفهومي 
ندارد، زيرا مباحث تشخيص، درمان و پيگيري آن در حيطه 
اصلي  بازوي  و  يعني كمك  مي باشد  امكان پذير  آزمايشگاه 

يك پزشك آزمايشگاه است.
در حال حاضر ميان پزشك و آزمايشگاه رابطه تنگاتنگي 
وجود ندارد. بايد سعي نمود اگر در اين ارتباط مستقيم ميان 
پزشك و آزمايشگاه مشكلي وجود دارد با تعامل دو طرفه به 

نفع بيمار آن را برطرف نمود.
• در حال حاضر رشته علوم آزمايشگاهي مانند گذشته 
امتداد ندارد، چه پيشنهاد و نظري در اين خصوص داريد؟
رشته دكتراي علوم آزمايشگاهي يكي از بهترين رشته ها 
در پيشبرد بحث علمي آزمايشگاه ها مي باشد كه دليل اين امر 
حضور افراد مجرب در اين رشته بوده است. آن ها هنگامي 
كه وارد رشته دكتراي علوم آزمايشگاهي شدند در كار خود 
تجربه و سابقه داشتند كه تلفيق اين دو با تئوري هاي جديد 
مورد  اصالحات  بايد  معتقدم  گرديد.  بيشتر  كارايي  باعث 
نياز صورت گيرد تا رشته دكتراي علوم آزمايشگاهي مجدد 
وارد دانشگاه ها شود زيرا به نفع جامعه و كشور است. در 
نهايت جامعه قدرتمند و توانمندي را آرزو مي كنم تا بتوانند 

خدمات مناسب تري ارائه دهند.  

اين  برگزاركنندگان  با  آزمايشگاهيان  روز  حاشيه  در 
گردهمايي دكتر صدر و دكتر خردمند نيز صحبت كرديم.

دكتر صدر رياست سازمان نظام پزشكي 
• لطفا در ارتباط با روز آزمايشگاهيان و بزرگداشت 

حکيم جرجاني توضيحاتي را بفرمائيد.
انتخاب 30 فروردين كه مقارن با سالروز والدت حكيم 
سيد اسماعيل جرجاني مي باشد بعنوان روز آزمايشگاهيان 
است.  شايسته  بسيار  آزمايشگاهي  علوم  همكاران  توسط 
نژاد  احمدي  دكتر  آقاي  جناب  از  اي  نامه  طي  همچنين 
شوراي  در  موضوع  شدن  مطرح  با  كه  كرديم  درخواست 
انقالب فرهنگي، روز آزمايشگاهيان در تقويم رسمي كشور 

ثبت گردد.
دليل اهميت اين روز، حضور دانشمندان برجسته بعنوان 

سرمايه هاي بزرگ كشور در طول تاريخ مي باشد كه همگي 
مختلف  علوم  پيشرفت  در  مهمي  تحوالت  و  اثرات  منشا 
مانند  روزهايي  انتخاب  بنابراين  بوده اند.  پزشكي  باالخص 
براي  است  فرصتي  آزمايشگاهيان  و  داروساز  پزشك،  روز 
توجه  مورد  كه  كشورمان  بزرگ  دانشمندان  اين  از  تجليل 
كليه  روز  اين  در  همچنين  هستند.  دنيا  برجسته  اساتيد 
همكاراني كه به بيماران خدمت رساني كرده و براي ارتقاء 
با  تا  مي كنند  پيدا  فرصتي  مي نمايند  تالش  جامعه  سالمت 
گفتگو  به  و حرفه اي خود  كاري  مسائل  زمينه  در  يكديگر 
بنشينند و براي رفع مشكالت خود چاره انديشي های الزم را 
صورت دهند. نكته مثبت ديگري كه در اين روز بدان توجه 
متمادي  بوده كه ساليان  پيشكسوت  افراد  از  تقدير  مي شود 
عمر خود را در خدمت به بيماران و مردم سپري كرده اند و 

خدمات مطلوب تري را عرضه نموده اند.
كشور  در  را  آزمايشگاهي  علوم  خدمات  وضعيت   •

چگونه مي بينيد؟
در حال حاضر حدود 4800 آزمايشگاه در كشور وجود 
مدرك  كه  هستند  همكاراني  نفر  هزار   6 حدود  و  دارد 
سازمان  عضو  و  نموده اند  اخذ  آزمايشگاهي  علوم  دكتراي 
نظام پزشكي مي باشند. امروز آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 
چشمگيري  پيشرفت  كيفيت  و  كميت  لحاظ  به  كشور  در 
در كشور  پيشرفته اي  تجهيزات  و  دستگاه ها  زيرا  داشته اند، 
براي امور تشخيصي استفاده مي گردد. كليه فعاليت هايي كه 
در يكسال بصورت روتين انجام مي پذيرد بالغ بر 2 ميليارد 

و 200 ميليون تست آزمايشگاهي بوده است.
پيگيري  تشخيص،  براي  آزمايشگاهي  تست هاي  وجود 
و بهبود روند بيماري بسيار ضروري است و لذا هر تعداد 
دستگاه هاي تشخيصي جديدتري به بازار تجهيزات پزشكي 
دنيا عرضه مي شود آزمايشگاه ها در كشور ما نيز به تناسب 
امانت  و  سرعت  دقت،  اصل   3 زيرا  مي گردند.  مجهز  آن 
براي آزمايشگاه حائز اهميت است. دقت، نشان دهنده انجام 
دقيق تر آزمايش ها، سرعت، انجام پذيرفتن آن ها در مدت 
زمان محدود تر و امانت، اطالعات مربوط به سالمت مردم 
بنابراين  گيرد.  قرار  همگان  دسترس  در  نبايد  كه  مي باشد 
كشور ما پيشرفت خوبي در زمينه علوم آزمايشگاهي و انجام 

تست هاي مختلف سرولوژي حاصل نموده است. 
• نظر شما در مورد فارسي شدن نسخه هاي آزمايشگاهي 

و پزشکي چيست؟ 
اول  معاون  توسط  جلسه اي  در  كه  موضوع  اين 
تامل  يك  نيازمند  شد  مطرح  و  پيشنهاد  رئيس جمهور 
كارشناسي بسيار دقيق است زيرا تصور نادرست از نسخه ها 

و نوشتن آن ها به زبان انگليسي مي باشد در صورتي كه آن ها 
به زبان التين درج مي گردند و اين دو زبان كامال با يكديگر 
نيازمند  پزشكي  علم  در  روند  اين  تغيير  هستند.  متفاوت 
نظرات كليه انجمن هاي علمي و تخصصي و مراكز آموزشي 

و پژوهشي است. 
توقع داريم كه وزارت بهداشت بسيار كارشناسانه، عالمانه 
و  نمايد  پيگيري  و  كرده  برخورد  موضوع  اين  با  دقيق  و 
نبايد تصميم عجوالنه اي بگيرند زيرا اين موضوع در جامعه 
با  بازتاب خوبي نداشته است. در تمامي نقاط دنيا  پزشكي 
در  زيرا  مي شوند،  نوشته  التين  نسخه ها  مختلف،  زبان هاي 
موجود  اختصاري  عالئم  آزمايشات  انجام  و  نويسي  نسخه 
است كه نمي توان به زبان خاص هر كشوري آن را نوشت. 
هم اكنون چارچوب خاص در نسخه نويسي، زبان و عالئم 

اختصاري التين است.
• در حال حاضر وضعيت تعرفه ها چگونه است؟

و  دولتي  تعرفه هاي  قانون  براساس   1390 سال  تعرفه 
برسد.  وزيران  هيئت  تصويب  به  نهايت  در  بايد  خصوصي 
كميته مشتركي ميان سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت و 
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل داده ايم كه فعاليت هاي 
كارشناسي خوبي را انجام داده اند و خوشبختانه به توافقاتي 
در مورد تعرفه هاي دولتي و غير دولتي )خصوصي( رسيده اند 
و طي نامه اي از سوي وزارت بهداشت به وزير محترم رفاه 
و تأمين اجتماعي منعكس شد كه اين موضوع در دستور كار 

شورايعالي بيمه سالمت قرار گيرد. 
اميد داريم در سال 1390 با هماهنگي و تفاهمي كه صورت 
گرفته است همكاران در جامعه پزشكي در چارچوب همين 
تعرفه ها در بخش دولتي و غير دولتي كار خود را انجام دهند 
و هر چه تعرفه ها سريعتر اعالم شود، مي تواند انتظام بيشتري 

در ارائه خدمات ايجاد نمايد.
• پيشنهاد شما براي افزايش ميزان تعرفه ها چقدر بوده 

است؟
در حقيقت در آن كميته مشتركي كه تشكيل داده ايم كليه 
وجود  هم  نظري  اختالف  و  است  پذيرفته  انجام  فعاليت ها 
ندارد. معموال تعرفه هاي دولتي و غير دولتي هماهنگ با نرخ 
تورم در هر سال تغيير مي كنند لذا محاسبات الزم را بر اساس 
عوامل اثر گذار بر خدمات پزشكي انجام داده اند و آن ها را 
از نظر هزينه هايي كه در بخش دولتي متفاوت از بخش غير 

دولتي است در نظر گرفته اند.
پزشكان  اعالم،  از  بعد  و  شده  تصويب  بايد  تعرفه ها 
دولت  كه  است  بهتر  دهند.  افزايش  را  خود  ويزيت هاي 
هر چه سريعتر تعرفه ها را در دستور جلسه قرار دهد و به 

تصويب برساند چون هر چه تأخير بيشتر باشد، بي نظمي در 
نرخ ويزيت ها توسعه پيدا مي كند.

نظام  سازمان  پشتيباني  معاونت  خردمند  دكتر  سپس 
پزشکي به سواالت خبرنگار ما پاسخ داد.

روز  با  ارتباط  در   •
بزرگداشت حکيم جرجاني 

توضيحاتي را بفرمائيد.
از  مختلفي  گروه هاي 
جامعه پزشكي جزو خانواده 
نظام پزشكي هستند ازجمله 
آزمايشگاهي،  علوم  دكتراي 
شناسي،  آسيب  متخصصين 
علوم  رشته هاي  متخصصين 
كه  همكاراني  ساير  و  باليني 

به نحوي با آزمايشگاه ارتباط دارند. با بررسي هاي تاريخي 
بعمل آمده در زمينه آزمايش هاي انساني حكيم جرجاني يكي 
از دانشمندان بزرگ است كه كشفيات بسيار مهمي دارد. از 
آنجايي كه در سال به مناسبت هاي مختلف مانند روز پزشك، 
... مراسمي برگزار مي شود، سالروز تولد حكيم  داروساز و 

جرجاني را نيز بعنوان روز آزمايشگاهيان برگزيديم. 
• نقش و ساختار آزمايشگاه در نظام سالمت و ارتقاء 

سالمت جامعه چيست؟
با  كه  نيست  گذشته  همانند  ديگر  امروز  طب  دنياي 
معاينات ساده بتوان به وجود يك بيماري پي برد. با پيشرفت 
تشخيص  براي  نوين  آزمايش هاي  نيازمند  بيشتر  تكنولوژي 
و  عوارض  شدت،  از  همچنين  هستيم.  بيماري ها  درمان  و 
درماني  و  تشخيصي  لحاظ  به  بيماري  آن  به  مربوط  مسائل 
آگاه مي شويم. به همين دليل تصور مي كنيم كه وابستگي ما به 
رشته هاي مختلف علوم آزمايشگاهي هر روز بيشتر مي شود 

و يك روند تصاعدي را طي مي كند.
• چه راهکاري براي قويتر شدن رابطه ميان پزشك و 

آزمايشگاه داريد؟
آزمايشگاهي  به  را  بيماران  پزشكان  كه  هنگامي  قاعدتا 
امر  اين  كه  نمايند  تفسير  بايد  را  آن  نتايج  مي دهند،  ارجاع 
علوم  دكتراي  توسط  آن  مختلف  جوانب  از  آگاهي  بدون 
كه  كارشناساني  و  شناسي  آسيب  متخصصين  آزمايشگاهي، 
از چگونگي آن آزمايش اطالعات بيشتري دارند امكان پذير 
نيست. بهتر است كه پزشكان معالج به همراه پزشكان علوم 
آزمايشگاهي نتايج آزمايش ها را بررسي كنند تا نهايتا به يك 

جمع بندي موثر در امر تشخيص و درمان برسند.
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  peer group يا  “همگروه”  برنامه  گذشته  يكسال  طی 
توسط آقای دكتر ملك پور طرح و معرفی شده است. انجمن 
علمی دكترای علوم آزمايشگاهی پس از مطالعه و كارشناسی، 
اجرا  كشور  آزمايشگاه های  همكاری  با  را  “همگروه”  برنامه 
“همگروه”  برنامه  بيشتر  معرفی  و  بررسی  منظور  به  می نمايد. 
اعضاء  از  محمدی  رضا  دكتر  و  ملك پور  دكتر  با  مصاحبه ای 
بورد برنامه كنترل كيفيت خارجی بيوشيمی انجمن انجام شده 

كه ذيال به نظر مي رسد.
واقع  در   peer groupيا “همگروه”  برنامه  ملك پور:  دكتر 
برنامه ای است بين external Qc و internal Qc. ما در برنامه 
كنترل كيفيت داخلی در بخش بيوشيمی از سرم كنترل های نرمال 
اين  با  را  روز  آزمايش های  جواب  و  كرده  استفاده  غيرنرمال  و 
نمونه ها كنترل و گزارش می كنيم. در برنامه كنترل كيفيت خارجی 
يا external Qc نمونه ای از يك مرجع قانونی به آزمايشگاه ها 
ارسال و جواب آزمايش های آزمايشگاه های مختلف كه با يك 
روش و كيت كار كرده اند با هم مقايسه می شود. با بررسي درستی 
آزمايش ها، مشخص می شود كه جواب بيماران در آن زمان كه 
آزمايش ها انجام شده درست بوده است. در برنامه كنترل كيفيت 
خارجی اشكاالتی وجود دارد، در هر سال 3 يا 4 بار نمونه به 
آزمايشگاه ها ارسال می شود و معلوم نيست كه در فاصله اين 3 يا 
4 ماه در آزمايشگاه ها چه اتفاقی می افتد. در كشورهايی مثل امريكا 
آزمايشگاه ها تا 5 سرم كنترل مختلف در بخش بيو شيمی و با مقادير 
مختلف تهيه و به عنوان كنترل كيفيت داخلی انجام می دهند )انجام 
اين كار در كشورهای كوچك بسيار مشكل است(. چندين سال 

است كه دركشورهايی مثل آمريكا از سرم كنترل های مشابه استفاده 
كرده و اطالعات و جواب ها روزانه وارد نرم افزار شده و به مركز 
رايانه ای جمع آوری اطالعات ارسال می شود، به طوری كه در پايان 
هر روز، هفته يا ماه آزمايشگاه ها جواب هر پارامتر بيوشيمی را 
می توانند با “همگروه” خود كه از كيت و روش های مشابه استفاده 
 CV با از نظر آماری دقت آزمايش را  می كنند مقايسه كرده و 
كنترل نمايند و با ارائه چارت و منحنی ويژه ای وضعيت و كيفيت 
آزمايشگاه   "overal performance" موردنظر  آزمايش های 

خود را مشاهده نمايند. 
سرم  نمونه   5 از  آمريكا  مثل  كشوری  در  فرموديد  • شما 
كنترل در سطح های مختلف برای هر آزمايش استفاده می كنند، 
آيا در برنامه “همگروه” ياpeer group  منحنی ها و گزارش 
هر 5 سطح سرم كنترل وارد نرم افزار شده و محاسبات آماری با 

اعضاء “همگروه” انجام می شود؟
دكتر ملك پور: در برنامه كنترل “همگروه” فقط جواب هر 
آزمايش از سرم كنترل ها در دو سطح وارد نرم افزار شده و گزارش 
می شود، يكی نرمال و ديگري غيرنرمال. يكی از الزامات شركت 
 Lot در اين برنامه اين است كه تاريخ پايداری سرم كنترل ها با

Number مشابه طوالنی حتی تا دو سال باشد.
كه  حداقل هايی  يا  چيست؟  برنامه  اين  الزامات   •
كنند؟  شركت  برنامه  اين  در  بتوانند  آزمايشگاه های“همگروه” 
درصحبت ها اعالم شد كه در برنامه “همگروه” دستگاه، كيت و 
سرم كنترل باLot Number  يكسان، بايد يك نوع باشد تا بتوانند 
در برنامه شركت كنند، اما اجرای اين كار در ايران مشكل است. آيا 

 "peer group" ”اجرائی شدن برنامه“همگروه
برای اولین بار در ایران
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آزمایش در بین اعضاء 

“همگروه” پایین تر 

باشد دقت کار

بیشرت است. 

 Lot امكان اين هست كه اعضاء “همگروه” فقط از سرم كنترل با
Number يكسان و كيت يكسان استفاده كنند؟

دكتر ملك پور: برای شروع كار هر قدمی كه برداريم مثبت 
است. در بين راه اشكاالتی هست كه بتدريج برطرف می شود. 
قادريم “همگروه” را فقط با نوع كيت تشكيل دهيم، می توانيم با 
نوع دستگاه مشابه و يا هر دو اينها “همگروه” را تشكيل بدهيم. 
اگر همه موارد فوق را در “همگروه” بياوريم قطعاً ارزش آن 
بيشتر است ولی ممكن است گروه جمع نشود. ما می توانيم برای 
شروع با كيت مشابه شروع كنيم. برای شروع اعالم نكرديم كه 
همه اعضاء بايد از سرم كنترلی كه معرفی می كنيم استفاده كنند، 
بنابراين سرم كنترل ها هم متنوع است و جمع كردن “همگروه” 
مشكل تر می شود، در نتيجه برای شروع با كيت مشابه و سرم 

كنترل مشابه “همگروه” را تشكيل می دهيم.
البته پس از مدتی كه آزمايشگاه ها با اين برنامه “همگروه” كار 
كرده و ارزش اين برنامه جهت ارتقاء كيفيت خدمات خود را 
درك كردند، می توانيم با شركت های توليد كننده سرم كنترل های 
با كيفيت باال وارد مذاكره شده و در صورت ارائه سرم كنترل های 
آزمايشگاه های عضو،  به  ارزان تر  قيمت  پايداری طوالنی و  با 
“همگروه” را بزرگ تر كنيم، يعنی هرچه نوع سرم كنترل های 

برنامه كمتر باشد، اعضاء “همگروه” بيشتر می شود.
• اعضاء “همگروه” در نمودارهای مرتبط با يك آزمايش 
چه شاخص های آماری را با هم مقايسه می كنند؟ و آگاهی 
از اين شاخص های آماری چه كمكی برای باال بردن سطح 

كيفيت آن آزمايش می نمايد؟
 Mean دكتر ملك پور: اولين شاخص آماری ميانگين يا
است. هرچه ميانگين های يك آزمايش در بين آزمايشگاه های 
“همگروه” به  هم نزديك تر باشد مشخص می شود كه درستی 
و صحت آن آزمايش به هم نزديك تر است و هرچهCV يك 
آزمايش در بين اعضاء “همگروه” پايين تر باشد دقت كار بيشتر 

است. 
آزمايش  يك  و صحت  درستی  هم  باز   SDI محاسبه  با 
بررسی و مقايسه می شود. با محاسبهCVI و بررسی مجموع 
يا آزمايش  يك  كيفيت  وضعيت  آماری  شاخص های  اين 
performance آن برای آزمايشگاه شركت كننده در برنامه 
 Overal ،مشخص می شود، بنابراين دقت، صحت، درستی
 total آزمايشگاه مشخص شده و همچنين performance
error و sigma 6 قابل محاسبه و مقايسه است. پيشنهاد 
برنامه  در  نيز  را  آماری  شاخص  دو  اين  كه  است  اين  من 
كيفيت  كنترل  بحث  در  نمائيم.  اضافه  چارت  به  »همگروه« 
خارجی )EQAP( نيز جايگاه آزمايشگاه برای هر آزمايش 
البته  و در مقايسه با آزمايشگاه های ديگر مشخص می شود، 
اشكالی كه قباًل عرض كردم وجود دارد و آن محدود بودن 
بار(.   4 )3يا  است  سال  در  برنامه  اين  آزمايش های  انجام 
مديران آزمايشگاه ها می توانند با مقايسه ای برای هر تست در 

برنامه ای كه در سايت EQAP وجود دارد و ارسال پرينت 
را  بهترين كيت  آزمايشگاه عضو،  به  انجمن  توسط  گزارش 
از  خارجی  كيفيت  كنترل  برنامه  در  نمايند. شركت  انتخاب 
لحاظ قانونی اجباری است و اين برنامه در كنار برنامه كنترل 
كيفيت خارجی اجرا می شود و به  عنوان مكمل EQAP است. 
از امتيازات ديگر برنامه “همگروه” اين است كه آزمايشگاه ها 
آزمايش های  دقت و صحت  می توانند  ماه  و  هفته  روز،  هر 
بيوشيمی را كنترل نمايند. بنابراين برنامه “همگروه” فعاليتی 
تشخيص  آزمايشگاه های  كيفيت  پيشرفت  راستای  در  است 

پزشكی كشور.
دكتر رضا محمدی )مسئول بورد بيوشيمی(: با تشكر از 
دكتر ملك پور كه مطالب مفيدی در رابطه با برنامه “همگروه” 
ارائه كرده اند، اين برنامه به گزارش يكسان آزمايشگاه ها برای 
با  را  آزمايشگاه جواب خود  هر  و  می كند  آناليت كمك  هر 
آزمايشگاه های “همگروه” در سراسر كشور مقايسه می نمايد. 
يكی از اهداف برنامه اين است كه آزمايشگاه ها بتوانند سريع تر 
خطاهای  و  شده  مطلع  اعضاء  آزمايش  جواب  وضعيت  از 
با  را  آزمايش های خود  نمايند و جواب  برطرف  را  احتمالی 
به  برنامه  اجرای  برای  نمايند.  مقايسه  روزانه  به طور  اعضاء 
نرم افزاری با كيفيت خوب نياز داريم كه تيم IT همكار اين 

وظيفه را به عهده گرفته و نرم افزار در دست تهيه است.
به دليل اينكه آناليز داده ها وابسته به تعداد اعضايی است كه در 
گروه های مختلف قرار می گيرند، از اعضاء EQAP درخواست 
داريم كه در برنامه شركت نمايند. مسلماً اگر تعداد شركت كننده 

در هر گروه به اندازه كافی نباشد آناليز نمی تواند انجام شود.
برای شروع برنامه معيار مقايسه و تشكيل “همگروه” سرم 
تعداد  افزايش  با  است.  يكسان و كيت مشابه   Lot با  كنترل 
در  هم  را  دستگاه ها  اعضاء  افزايش  احتمال  و  كننده  شركت 
برای هر  كه  آزمايشگاه هايی  تعداد  اگر  وارد می نمائيم.  آناليز 
تست از كيت و سرم كنترل مشخص استفاده می كنند كمتر از 
10 باشد آناليز انجام نمی شود، اما منحنی اطالعات الزم آزمايش 
مربوطه آن آزمايشگاه در سايت قرار گرفته يا به اصطالحی 
ديگر، منحنی های كنترل كيفيت داخلی هر آزمايشگاه برای هر 
آناليت در سايت و با دسترسی اختصاصی آن آزمايشگاه قرار 
به  نيازی به رسم منحنی و ورود اطالعات مكرر  می گيرد و 

برنامه نرم افزار كنترل كيفی داخلی آزمايشگاه نيست.
كيفيت  كنترل  برنامه  در  كه  آناليزی  با  محمدی:  دكتر 
خارجی طی 8 دوره انجام شده مشكالتی وجود دارد كه بنظر 
من عمدتًا به كيت ها و كيفيت كيت ها برمی گردد. كيت هايی 
نامناسب  كيفيت  نظر  از  كه  می رسند  فروش  به  بازار  در 
آزمايشگاه ها  به   Peer group و   EQAP برنامه  هستند. 
كمك می كنند كه كيت خوب را خريداری نمايند و در عمل 
كيت های با كيفيت نامناسب از بازار حذف می شوند و درستی 

و دقت كيت ها با اين برنامه ها قابل ارزيابی است. 
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• آقای دكتر از نقش بهداشت و آزمايشگاه در دوران جنگ 
تحميلی برايمان بگوئيد.

ضمن تشكراز دست اندركاران مجله وزين آزمايشگاه وتشخيص 
به خاطر فرصتی كه دراختيارگذاشتيد، در پاسخ به سوال شما بايد 
برگرديم به ابتدای پيروزی انقالب در ابتدای دفاع مقدس، ارتش 
الزم  انسجام  فاقد  انقالب  از  بعد  پيروزی  شرايط خاص  دليل  به 
بود، سپاه هم به صورت فعلی ايجاد نشده بود و بسيج نيز به شكل 
سازمان يافته كنونی نبود، اما بتدريج در سال های اوليه جنگ اين 
سازمان ها انسجام الزم را پيدا كرده وهمراه باتوده مردم درخدمت 
دفاع مقدس جهت مقابله با ماشين جنگی نظام بعثی اداره جنگ 
قرار گرفتند كه  بخشی از آن ها در حوزه بهداشت و درمان به شكل 
تيم های پزشكی اضطراری، امدادگر، پزشكيار، گروه های تحصيلكرده 
و تخصصی كه يكی از آنها دانش آموختگان و شاغلين رشته علوم 
آزمايشگاهی بودند كه حضور موثروگسترده ای به وسعت وعمق دفاع 
مقدس پيدا می كردند. به تدريج شاكله بهداشت و درمان دفاع مقدس 
تكامل پيدا كرد و به شكل يك سازمان بسيار مهم وتعيين كننده ای 
درآمد فرماندهان عالی رتبه جنگ دركنارموضوعات عملياتی يكی از 
مولفه های مهم انجام هرعمليات را توجه به سازمان بهداری و مراكز 
درمانی منطقه عملياتی می دانستند. دربحث مراكزدرمانی جبهه ها، 
ابتدا درسال های 1360 و 1361 اورژانس های صحرائی درست شد و 
سپس در سال1362 بيمارستان های صحرائی سوله ای مثل بيمارستان 
صحرايی خاتم االنبيا در محورجفيروجزايرمجنون داير شدند اما نقطه 
ضعف اين بيمارستان ها اين بود كه به راحتی با يك خمپاره منهدم 
می شدند با اين وجود اين بيمارستان ها خدمات ارزشمند و گرانبهايی 
را درجهت نجات مجروحين و مصدومين دفاع مقدس ارائه می دادند. 
اين روند تداوم پيدا كرد و ضرورت استحكام در سازه بيمارستان های 
صحرائی امری اجتناب ناپذير شد. بعد از آن در سال های 1364و 
باسازه های  فاطمه زهرا )س(  بيمارستان صحرائی حضرت   1365
بتون مسلح كه مقاوم به راكت و بمب های مختلف بود شروع به 
فعاليت نمود و اين ابتكاری بود كه در دنيا سابقه نداشت يعنی در كليه 
جنگ ها چنين شيوه ای، سازه های درمانی و ساختمان های باسازه های 
باشد وجود  مختلف  بمب های  و  راكت  به  مقاوم  كه  مسلح  بتون 
نداشت. در طول مدت دفاع مقدس در مجموع قريب به 50 باب 

بيمارستان صحرائی در نقاط و محورهای مختلف عملياتی جبهه ها 
ايجاد شد كه روز به روز تكامل بيشتری پيدا می كرد و نقاط ضعف 
آن بتدريج در ساخت بيمارستان های ديگراصالح و ترميم می شد 
و درنهايت می توان گفت  نقش بهداشت و درمان در زمان جنگ 
بسيارتحسين برانگيز و افتخار آفرين بود و شايسته است كه با افتخار 

وسربلندی از آن ياد كرد.
• در آن زمان در كدام بخش مشغول فعاليت بوديد؟

در بيمارستان های صحرائی مختلفی مشغول ارائه خدمت بوده ام از 
جمله بيمارستان حضرت فاطمه زهرا )س( در محور فاو، بيمارستان 
امام حسين )ع( در سه راه حسينيه و بيمارستان علی ابن ابی طالب)ع( 
آزمايشگاهی  بخش های  در  ابتدا چندماهی  در  محور شلمچه.  در 
فعاليت  نمودم سپس فعاليت خود را به عنوان رئيس بيمارستانهای 

صحرائی فوق تا آخر جنگ ادامه دادم.
چه  به  صحرائی  بيمارستان های  آزمايشگاهی  بخش های   •

صورت بودند؟
آزمايشگاه  صحرائی  بيمارستان های  مهم  جايگاه های  از  يكی 
و انتقال خون بود زيرا بيشترين كاربرد را در زمان جنگ داشتند. 
همچنين اين آزمايشگاه ها برای تشخيص بيماری های عفونی و يا 
بيماری  تشخيص  برای  پزشك  درخواست  به  كه  آزمايش هايی 

رزمندگان تجويز می گرديد فعاليت می نمودند. 
• آيا تجهيزات و امکانات آزمايشگاه ها جوابگوی نيازها بودند؟
بيمارستان های صحرائی در زمان جنگ از بهترين تكنولوژی و 
دستگاه های روز برخوردار بودند مانند سل كانتر ها و اتوآناليزرهای 
جديد كه مورد استفاده قرار می گرفتند. به عبارت ديگر آزمايشگاه 

قادر به ارائه كليه خدمات مورد نياز بود. 
• به نظر شما چه آزمايشاتی و در چه سطحی بايد در زمان 
جنگ صورت گيرد و آيا اين موارد را می توان به صورت يك 

واحد درسی و يا در قالب مقاله تدوين نمود و آموزش داد؟
در حال حاضر به دليل تغيير ماهيت جنگ نسبت به گذشته و 
تبديل آن به جنگ ناهمتراز و نامتقارن الزم است رويكرد و حركت 
راهبردی مقابله با نبرد نامتقارن را اتخاذ كرد به همين دليل استراتژی 
فعلی ايجاد تيم های خود اتكا است كه به اين سمت حركت نموده ايم 
و آزمايشگاه ها در درون تيم ها و گروه های جراحی سيار سازماندهی 
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شده اند. بنابراين در حال حاضر اين برنامه ريزی وجود دارد كه بخش 
آزمايشگاه درون يك واحد جراحی سيار وجود داشته باشد و اين 
واحد جراحی سيار بايد واجد چه سيستم ها و دستگاه هايی باشد 
و چه نوع آزمايشاتی را انجام دهد. شايان ذكر است كه هم اكنون 
در برخی از كشورها كنگره های طب نظامی برگزار می گردد كه 
به اين موضوعات پرداخته می شود. اين مسئله ای است كه نيازمند 
تحقيق و مطالعه بيشتر و تعامل با وزارت بهداشت ودرمان وآموزش 
 پزشكی است البته در سازمان های نظامی اين فعاليت در حال انجام 

می باشد.
• در عمليات خيبر برای اولين بار بمباران شيميايی صورت 
گرفت كه مجبور به نمونه گيری از افراد مجروح و ارسال آن به 
تهران شديم. زمان ارسال نتايج به منطقه بسياری از مجروحين به 
مناطق مختلف برای درمان منتقل شده بودند. چه تدابيری برای 

برطرف سازی اين مشکالت انديشيده شده است؟
چنين مشكالتی اغلب در ابتدای جنگ صورت می گرفت ولی 

در تداوم آن تكامل و رشد قابل 
و  بهداشت  حوزه  در  توجهی 
درمان و بيمارستان های صحرائی 
ايجاد گرديد. بنابراين در اواسط 
نمونه ها  انتقال  به  نيازی  جنگ 
به آزمايشگاه مركزی نبود و اين 
آزمايشگاه  همان  در  آزمايشات 
صحــــرائی  بيمارستــان های 
امروزه  ولی  می گرفت.  صورت 
ايجاد  سياری  آزمايشگاه های 
شده است كه تمام سيستم های 
مورد نياز در آن ها موجود است. 
در زمان جنگ تنها بخش مجزا 
و  كارائی  با  سيار  خون  بانك 
هم  آن  و  بود  باال  تاثيرگذاری 
و  مجروحين  وجود  دليل  به 
موارد اورژانسی مانند خونريزی 

شريانی و... كه نياز به خون جايگزين داشت ايجاد شده بود.
•  در خصوص بيماری های عفونی مانند آلودگی های ماالريا، 
سالك، عقرب و مار گزيدگی و آلودگی های آب آشاميدنی كه گاها 

در زمان جنگ شيوع پيدا می كردند توضيح دهيد.
در ابتدای جنگ ماالريا يكی از بيماريهايی بود كه رزمندگان را تهديد 
می كرد و عالوه بر آن بيماری ناشناخته ديگری به نام تب پشه خاكی 
وجود داشت كه رزمندگان را بشدت آلوده كرده بود. برای مبارزه با اين 
بيماری ها راه حل های متفاوتی مانند سم پاشی و ريختن نفت و آهك 
جهت جلوگيری از ورود مار و عقرب به چادرها درنظر گرفته شد. از 
ديگر مشكالت عمده بهداشت زمان جنگ مسموميت های غذايی بود 
كه يكباره گروه عظيمی از رزمندگان را آلوده می كرد. بنابراين نظارت 
خاص بهداشت و كنترل طبخ و بسته بندی شدن آن ها صورت گرفت.

• پيشرفت در حوزه بهداشت ودرمان و آزمايشگاه ها در زمان 
جنگ تحميلی را چگونه ارزيابی می نمائيد؟

حقيقتا پيشرفت های حوزه بهداشت و درمان در دفاع مقدس بسيار  
تحسين برانگيز و اعجازآميز بوده. به گونه ای كه در موارد متعدد 
پرستاری و درمانی ركوردهای  و گوناگون توسط پزشكان و كادر 
جهانی مختلف شكسته شده است. برای مثال سرعت  امداد و انتقال 
انتقال مجروح به مركز  مجروحين در كوتاهترين زمان بود كه اين 
انجام می شد كه هنوز هيچ كشوری  دقيقه  تا 20  درمانی طی 15 
نتوانسته است آن را كسب كند و همچنين رساندن مجروح دركمترين 
زمان به اتاق عمل كه عامل موفقيت اين موضوع ايجاد بيمارستان های 
صحرائی در نزديكی خطوط مقدم عنوان شد. يكی ديگر از پيشرفت ها 
انجام پيچيده ترين، سنگين ترين و در عين حال شگفت انگيزترين 
اعمال جراحی بود. ديگری افزايش رسيدگی به حدود 5000 مجروح 

در كمتر از 24 ساعت بود.
پيشرفتهای  پزشكی  مختلف  های  بخش  در  امروز  اگر  معتقدم 
شگرفی حاصل شده است مرهون ومديون فعاليتها و اقدامات پايه ای 
می باشد كه در زمان جنگ طراحی شده است و آن هم به دليل ايجاد 

روحيه خالقيت و خود باوری است كه در دفاع مقدس شكل گرفته 
و هم چنان تداوم دارد.

موثر  خود  زندگی  در  چقدر  را  مقدس  دفاع  سال  هشت   •"
می دانيد و آيا نتايج مثبتی داشته است؟ و آيا موافق هستيد جنگ 

ديگری شروع شود؟
مطلقا موافق با جنگ ديگری نيستم اگرچه جنگ فی نفسه مقوله 
مثبتی نيست. ولی به تعبير حضرت امام )ره( هشت سال دفاع مقدس 
برای ملت ما نعمت های مختلفی را در برداشت. اين جنگ عليرغم 
خسارات و مشكالت زياد، برای ما استقالل، خوداتكايی، هويت و 
روحيه خودباوری را به ارمغان آورد. همچنين موازنه های قدرت را 
دردنيا تغيير داد و به جهانيان ثابت نمود كه در جنگ ها  فقط مباحث 
علمی، تكنولوژی، تجهيزات و تسليحات مدرن عامل برتری نيست 
بلكه مولفه های ديگری از جمله انگيزه، معنويت و ايمان بسيار مهمتر 

و تاثيرگذارتر هستند.

پیشرفت های امروز 
پزشکی در ایران مرهون 
اقداماتی است كه در 
زمان جنگ طراحی شده

حقیقتا پیرشفت های 
حوزه بهداشت 

و درمان در دفاع 
مقدس بسیار  

تحسین برانگیز و 
اعجازآمیز بوده. 
به گونه ای که 

در موارد متعدد و 
گوناگون توسط 
پزشکان و کادر 

پرستاری و درمانی 
رکوردهای جهانی 
مختلف شکسته 

شده است.
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• با توجه به حيطه فعاليت شما در سازمان انتقال خون 
نقش و سهم بانوان در حوزه بهداشت به چه ميزان است؟
در خصوص نقش خانم ها در جامعه پزشكی كشور و 
آنچه كه به سالمت و بهداشت جامعه مرتبط است بايد اين 
نكته را در نظر گرفت كه زنان بواسطه نقشی كه در حفظ 
آموزش  كه  آنچه  هر  می نمايند  ايفا  خود  خانواده  سالمت 
ديده و ياد می گيرند محصور به محل كارشان نخواهد بود. 
زمانی كه در مورد سالمت و بهداشت پرسنل آزمايشگاهی  
در محيط كار سخن می گوئيم استنباط ما اين است كه خود 
را سالم نگه داشته و ايمنی را بطور كامل رعايت می كنند كه 
اين امر بنحوی خانواده آن ها را نيز شامل می گردد يعنی با 

يك هزينه آموزش در دو بخش بهره برداری می شود.
در اينجا می توان به روح مهربان و لطيف خانم ها در انجام 
مسائل و فعاليت های حوزه بهداشت سالمت كشور بعنوان 
يكديگر،  با  برخورد  مانند  نمود.  اشاره  بانوان  ديگر  نقش 

مراقبت و مشاوره به بيمار.
يكی از نكات ديگر اين است كه اغلب خانم ها به دليل 
عدم مسئوليت كامل در برابر تامين هزينه های زندگی وقت 

بيشتری را در جهت ارائه خدمات به سازمان هايی مانند انتقال 
برخورد  مسائل  با  متعهد  بسيار  آن ها  همچنين  دارند.  خون 

كرده و در قبال شغل خود احساس مسئوليت می نمايند.
نبايد از اين نكته غافل شد كه بانوان عالوه بر شغل دوم 
و همسری  مادری  همان  كه  را  مهمتری  و  اول  خود شغل 
فدای  را  اول  شغل  نبايد  هرگز  و  می نمايند  ايفا  نيز  است 
شغل دوم كنند زيرا مادران هستند كه نسل آينده يك كشور 

را می سازند.
در سازمان انتقال خون تعداد خانم ها نسبت به آقايان از 
نظر آماری بيشتر است كه خود فعاليت بيشتری را موجب 

خواهد شد.
در  كار  محيط  با  ارتباط  در  خانم ها  سازگاری   •

آزمايشگاه چگونه است؟
محيط آزمايشگاه اصوال سختی های ويژه خود را داشته 
و به همين دليل در آئين نامه ها برای آن سختی كار در نظر 
گرفته شده است. زيرا كار آزمايشگاهی بسيار ظريف بوده و 
نيازمند تمركز است و اگر پرسنل تمركز كافی را بر فعاليت ها 

نداشته باشند احتمال بروز خطا باال می رود.

لذت سهیم بودن در تشخیص و 
درمان بیماري

Diagnosis: Gastrointestinal Stromal Tumor )GIST(
بحث:  بيمار سپس تحت عمل جراحی قرار گرفت و بررسی 
مورفولوژی سلولی و ايمونو هيستو شيمی تومور)راكتيويتی 

مثبت برای CD117,CD34( تشخيص را تاييد نمود.

تومورهای   Gastrointestinal stromal tumors
مزانشيمی می باشند كه  از سلول های Cajal  كه حركات 

روده را كنترل می نمايند منشا می گيرند.
در 70-50% موارد از معده و45-20% از روده باريك منشا 

می گيرند. در كولون و مری نادر هستند.
 گاهی در اومنتوم، پريتون و رتروپريتون ديده می شوند.

اپی  و  دوكی  سلول های  نوع  دو  دارای  هيستولوژی  ازنظر 
تليوئيدی می باشند.
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 صدیقه اميني كافي آباد
متخصص آسیب شناسي بالیني و تشریحي

عضو هئیت علمي و معاون فني و کنترل کیفي
dr.amini@gmail.com

رفتار بيولوژيك تهاجمی تومور بر اساس سايز تومور و تعداد ميتوز تعيين 
می گردد.

انواع كولوركتال نادر بوده و معموال در دسته High risk  قرار دارند.
با توجه به سايز و تعداد ميتوز از رفتار خوش خيم تا بد خيم نشان می دهند.

انواعی كه در معده ديده می شوند معموال رفتار خوش خيم دارند.
  از نظر مورفولوژی سلولی تومورهای زير در تشخيص افتراقی قرار دارند:

 Differential diagnosis: smooth muscle neoplasm،
Neural tumors، Spindle cell carcinoma، Solitary fibrous tumor"
Fibromatosis 

برای تشخيص قطعی و رد ساير تومورها از پانل ماركرهای 
 CD117, CD34, Cytokeratin, S100, SMA استفاده می شود.

ماركر CD117 در اين تومور در 100-80 درصد موارد راكتيويتی مثبت 
نشان می دهد.

ماركر CD34  نيز در GIST درحدود 75 در صد موارد مثبت می گردد.
CD117مارکر

تشخيص چيست؟



آزمايشگاه محيطی است كه بر روی نمونه های بيولوژيك كار 
می شود كه سختی ويژه ای از نظر انتقال عفونت ها و مسئوليت 
فرد در مقابل نمونه دارد زيرا تهيه نمونه مجدد در بسياری از 
اينگونه  بنابراين  نيست.  امكان پذير  استخوان  مغز  مانند  مواقع 

از طرف ديگر شرايط  نمونه ها مراقبت ويژه ای را می طلبد.  از 
را  خاصی  مشكالت  طوالنی  ايستادن های  مانند  كار  فيزيكی 

ايجاد می كند.
يكی از مسائل ديگر نيز مستند سازی و مكتوب نمودن تمامی 
فرآيندها است كه امروزه در جامعه به آن توجه می شود كه برای 

همكاران آزمايشگاهی مسئوليت زيادی را ايجاب می نمايد.
سالمت  عرصه  در  موثر  بانوی  يك  بعنوان  شما  اگر   •
بخواهيد كه خانم ها را به فعاليت در اين رشته ترغيب نمائيد 

چه توصيه ای داريد؟
اول  از همه به آن ها گفته شود كه رشته آزمايشگاهی آسان 
نيست. بايد اين را بدانند كه وارد شدن در گروه پزشكی يعنی 
آموختن ايثار و گذشت از خود و حتی خانواده خود به ويژه در 
هنگام وقوع بحران ها مانند زلزله كه تيم پزشكی قبل از انجام 
هرگونه فعاليتی برای خانواده خويش بايد به دنبال مسئوليت های 

حرفه خود و نجات جان انسان ها باشد.
بارز آن روز عاشورا است كه جامعه به  از نشانه های  يكی 
می پردازد  خويش  امام  ايثار  و  گذشت  يادآوری  و  عزاداری 
را  اوج كاری خود  از روزهای  انتقال خون يكی  ولی سازمان 

 سپری می كند زيرا مردم در اين روز با اعتقاد خود خون اهدا 
می نمايند.

اما آنچه كه افراد را به سمت اين رشته خواهد كشاند لذت 
سهيم بودن در تشخيص صحيح، درمان و سالمت يك بيمار، 
فداكاری  و  خود  از  گذشتن 

است. 
انتقال  سازمان  جايگاه   •
خون را در سطح منطقه چگونه 

ارزيابی می نمائيد؟
بايد  خون  انتقال  زمينه  در 
داده  قرار  مالك  كسانی  نظر 
مختلف  كشورهای  در  كه  شود 
ساختارهای متفاوت انتقال خون 
متمركز  غير  و  متمركز  از  اعم 
مورد  و  نموده  مالحظه  را 
اين  می دهند.  قرار  ارزشيابی 
انتقال  افراد معتقدند كه سازمان 
خون ايران پيشرفته، كم نظير در 
بسيار  استانداردهای  با  و  منطقه 
سختگيرانه و دقيق می باشد. اگر 
را  وضعيتمان  بخواهيم  خود  ما 
بايد  دهيم  قرار  ارزيابی  مورد 
را  فعاليتمان  مختلف  سال های 
با  و  داده  قرار  يكديگر  كنار  در 
بسنجيم.  مربوطه  شاخص های 
اين شاخص ها به ما نشان داده اند كه توانسته ايم گام های رو به 
تعالی در زمينه فعاليت سازمان برداريم. اين امر نشان دهنده اين 
است كه سازمان انتقال خون ايران در حال ارتقاء دائمی بوده و 
برای خود نقطه انتهايی تعريف ننموده است. يعنی هرچه پيش 
ديگر  موارد  از  می گردد.  قائل  برای خود  باالتر  هدفی  می رود 
سازمان  كه  كيفی  اهداف  به  دستيابی  به چگونگی  می توان  نيز 
نمود. خوشبختانه  اشاره  می نمايد  تعريف  برای خود  ساله  هر 
سازمان در اين زمينه موفق بوده است و مويد اين امر رسيدن 
به برنامه های استراتژيك و توليد محصوالت مطابق با آن است. 
چگونه   EMRO منطقه  در  سازمان  نقش  و  وضعيت   •

است؟
انتقال  ايران می آيند معتقدند كه  افرادی كه از EMRO به 
خون ايران در وضعيت خوبی به سر برده و خدمات مناسبی را 
ارائه می دهد. در سال های اخير 2 كنگره بين المللی و يك كارگاه 
ما  برگزار نموده است. همچنين   WHO به كمك  را   GMP
آمادگی آموزش دادن به سازمان های انتقال خون منطقه را دارا 
را  فعالی  مثبت و  نيز سازمان نقش   ECO هستيم و در زمينه 

ايفا كرده است.
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به نمایش گذاشتن علم در كنار فناوري

پزشکي،  تجهيزات  بين المللي  نمايشگاه  چهاردهمين 
خدمات  و  دارويي  صنايع  آزمايشگاهي،  دندانپزشکي، 
نمايشگاه هاي  دائمي  محل  در  ارديبهشت   26 سالمت، 

بين المللي برگزار شد.
نمایشگاه  برگزاري  ستاد  رئیس  روحي  مهندس 

عنوان کرد:
دليل تغيير نام از ايران مد به ايران هلث مطرح شدن ايران 

در منطقه بود.
طبق  نمايشگاه  اين 
وزارت  سياست هاي 
و  بازرگاني  بهداشت، 
تجارت،  توسعه  سازمان 
بودن،  منطقه اي  جهـــت 
كليه  پوشش  مرجعيت، 
در  فعال  كااليي  گروه هاي 
گسترش  و  سالمت  حوزه 
تجهيزات  جنبه هاي  كليه 
دنـــدانپزشكي،  پزشكـي، 
دارو  آزمـــايشگـــاهي، 
سالمت  خدمــات  و 
نام  تغيير  ايران هلث  به 

با  منطقي  و  علمي  رقابت  نوعي  شده  انتخاب  عنوان  داد. 
كه  است  هلث  آفريقا  و  هلث  عرب  مانند  نمايشگاه هايي 

بحث سالمت را مطرح مي كنند.
* معتقديم تعدد نمايشگاه ها در حوزه سالمت تجهيزات 
ايران  نمايشگاه  منطقه اي شدن  به  را  بزرگي  پزشكي ضربه 

هلث وارد مي كند. 
اين نمايشگاه با وسعت حدود 30 هزار متر مربع در 11 
و  داخلي  شركت   500 حدود  با حضور  نمايشگاهي  سالن 
مي شود.  برگزار  خارجي  نمايندگان شركت هاي  و  خارجي 
بطور دقيق تر 341 شركت داخلي و 132 شركت خارجي از 

18 كشور در اقصي نقاط دنيا حضور بعمل رساندند. 
لحاظ  به  بسياري  مشكالت  نمايشگاه  اين  افتتاح  در 
ازجمله  امري  هر  بودن  موقع  به  داشت.  وجود  زمانبندي 
با  را  كار  تا  مي گردد  باعث  حمايت ها  و  مجوزها  صدور 
بنابراين به دنبال آن  قدرت و عظمت بيشتري انجام دهيم. 
روز  چند  نيز طي  را  آينده  سال  نمايشگاه  تاريخ  تا  هستيم 

آينده اعالم نمائيم.
يكي از اهداف اين نمايشگاه ايجاد بسترهاي رقابتي است 
و سعي بر اين است تا به مبحث توليد بيشتر پرداخته شود. 
در  و  بوده  پربار  شركت ها  براي  نمايشگاه  اين  اميدواريم 

جهت ارتقاء مسائل اقتصادي آن ها باشد.

* توضیح مدیر مسئول: تجمیع نمایشگاه های تجهیزات پزشکی در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و هر کنگره و همایش می تواند در کنار 
پانل های علمی خود، دستاوردهای تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را معرفی نماید لذا انتظار ریاست محترم ستاد برگزاری نمایشگاه ایران 

هلث یک انتظار غیر علمی می باشد که ضرورت دارد ایشان نظر خود را اصالح نمایند.
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معاونت امور شرکت 
سهامي نمایشگاه هاي 
بین المللي بیان داشت: 
اقتـصاد هـــــمانند 
كه  است  رودي  جريان 
عليرغم محدوديت ها و 
مشكالت مسير خود را 

پيدا مي كند. 
در چهاردهمين سال 
برگزاري ايران  هلث 18 
مختلف  نقاط  از  كشور 
كردند  پيدا  حضور  دنيا 
گذشته  سال  در  كه 
 5 شامل  فقط  رقم  اين 
بنابراين  مي شد.  كشور 
موقعيت  به  توجه  با 
خصوص  در  كشور 
اقتصاد  كه  هستيم  آن  شاهد  گرفته  صورت  تـــحريم هاي 
خود  مسير  محدوديت ها  برخالف  كه  است  رودي  همانند 

را مي يابد.
مقوله  به  توجه  نمايشگاه  اين  رويكردهاي  از  يكي 
افراد از كشورهاي همسايه  صادرات است. ساليانه بسياري 
جهت مداواي پزشكي به ايران سفر مي نمايند زيرا نسبت به 
ديگر كشورها خدمات بهتري را ارائه مي دهد. بنابراين براي 
حفظ اين بازارها نخستين گام حضور فعاالن مرتبط در قالب 
است.  بيماران  پذيرش  براي  شده  سازمان دهي  تشكل  يك 
بيماران را شناسائي و  بازارها  اين  بايد در  يعني آن ها خود 
توانمندي هاي كشور را عرضه نمايند. يكي ديگر از توصيه ها، 
سرمايه گذاري مشترك در كشور هاي هدف مي باشد كه اين 
مهم با اعزام هيئت هاي اقتصادي به بازار هدف محقق خواهد 
توسعه  سازمان  و  بازرگاني  وزارت  سياست هاي  از  كه  شد 

تجارت است و همواره بايد در دستور كار آن ها قرار گيرد.
آمادگي  نمايشگاه ها  سهامي  شركت  كه  مي كنم  اعالم 
برگزاري نمايشگاه هاي متعدد در زمينه هاي تخصصي و بين 
المللي در كشورهاي مختلف و داراي مزيت را دارد و جهت 
حمايت از شركت هاي حضور يافته 50 درصد از هزينه هاي 
آن ها را دريافت نمي كند. البته اگر مقام عالي وزارت بتوانند 
داشته  اختيار  در  اعتبارات  محل  از  را  ويژه اي  حمايت هاي 
اعالم  را  خود  همكاري  بيشتري  شركت هاي  مسلما  باشند، 

خواهند كرد.    

سازمان  تجاري  کمک هاي  معاونت  کرمانشاهي 
توسعه تجارت خاطر نشان کرد:

بــازرگاني  وزارت 
تـوسعه  سازمـــان  و 
برگـزاري  در  تجـارت 
مقـوله  به  نمايشگـاه هـا 
ويژه اي  توجه  صادرات 

دارند. 
مبحث  با  رابطه  در 
جمله  چندين  صادرات 
مقام  از  نقل  به  را  زيبا 
بيان  رهبري  معظم 
 15 حدود  مي كنم. 
مركز  در  پيش  سال 
مقام  صادرات  توسعه 
فرمودند،  رهبري  معظم 
اين  من  حقيقي  آرزوي 
است كه روزي برسد كه 

در چاه هاي نفت بسته شود و غناي اقتصاد كشور بر مبناي 
صادرات غير نفتي گذاشته شود. در جاي ديگري نيز اشاره 
داشتند، با تالش هنرمندان، كليه دستگاه هاي صنعتي موظفند 
در زمينه توليد صادراتي عمل كنند. همچنين عنوان نمودند، 
غير  صادرات  در  مضاعف  همت  هاي  مصداق  از  يكي  كه 

نفتي نمود پيدا كرده است.
به  كه  داريم  تقاضا  كنندگان  صادر  و  گنندگان  توليد  از 
از  بيش  صادرات  مقوله 
وزارت  نمايند.  توجه  گذشته 
توسعه  سازمان  و  بازرگاني 
ابعاد  تمامي  در  نيز  تجارت 
را  كنندگان  صادر  زمينه ها  و 

حمايت خواهد نمود.

ریاست  شیباني  دکتر 
وزارت  دارو  و  غذا  سازمان 

بهداشت تصریح نمود:
سياست ما در دارو حمايت 
واردات  مديريت  و  توليد  از 

است.
كه  نمايشگاهي  اولين 
چندين سال پيش در اين مكان 

برگزار شد مربوط به صنايع دارويي بود كه سپس همكاران 
تجهيزات پزشكي هم به آن ها پيوستند. ولي ويژگي متمايز 
كننده نمايشگاه ايران هلث در اين دوره ادغام صنايع دارويي و 
تجهيزات پزشكي است زيرا آن ها فصل مشترك و نزديكي با 
يكديــگر دارند. طبيعتا هدف اين نوع نمايشگاه ها به نمايش 
گذاشتن و عرضه علم در كنار فناوري، تكنولوژي، توليــد و 
تجارت مي باشد كه براي انسجام و برگزاري آن در داخل و 
خارج از كشور بايد موســـسه يا شركت مشتــــركي بيـن 
در  فعال  انجمن هاي  و  اتحاديـــه ها  دارويــي،  سنديكاي 
آزمايشگاهــي تشكيل  دنــدانپزشكي و  پزشكي،  تجهيزات 
گردد تا هماهنگي هاي مورد نياز توسط آن ها صورت گيرد 
دليلي  هيچ  دهند.  قرار  تأثير  تحت  را  خارجي  بازارهاي  و 
از  زيرا  نداريم  خارجي  هاي  بازار  در  حضور  عدم  براي 
هستيم.  برخوردار  كافي  و صنعت  علم  پتانسيل،  توانمندي، 
تالش مي كنيم در مباحث اداري، صدور مجوزها و حمايت 
تا صاحبان صنايع  كرده  تسهيل  را  امور  در بخش صادرات 

دغدغه اي به غير از توليد و صادرات نداشته باشند.
از  حمايت  مي كنيم  اعمال  دارو  بخش  در  كه  سياستي 
توليد و مديريت واردات مي باشد. اميدواريم تا اين مهم به 
بخش تجهيزات هم تسري يابد. مديريت واردات بدان معنا 
است كه در فاصله زماني مشخص دارو هاي وارد شده به 
كشور را توليد كنيم. البته حدود 2 سال است شاهد تأسيس 
كارخانه هاي جديد و ورود شركت هاي وارد كننده دارو به 
جهاد  سال  كه  سالجاري  در  اميدواريم  هستيم.  صنعت  اين 
اقتصادي است در ارتقاء بهره وري و بهينه سازي در هزينه ها 

و درآمدها موفق باشيم. 
در سال گذشته در بخش قضا و دارو، به كمك سنديكاي 
صنايع دارويي كشور جايزه ملي را به اين بخش اختصاص 
داديم. كه توسط آن عالوه بر پايش كيفي محصوالت خود، 
اين جايزه را به شركت هايي موفق از نظر توليد و خدمات 
پزشكي،  تجهيزات  كه  آن هستيم  نموديم. خواهان  اهدا  نيز 
دندانپزشكي و آزمايشگاهي نيز وارد اين امر شوند زيرا يكي 

از راهكارهاي تسهيل كننده صادرات مي باشد. 
بهداشت،  وزارت  عالي  مقام  وحید دستجردي  دکتر 

درمان و آموزش پزشکي عنوان نمود:
هر  از  داشتي  چشم  هيچ  بدون  امروز  بهداشت  وزارت 
گونه توليد داخلي كيفي در زمينه تجهيزات حمايت مي كند. 
امروزه خوشبختانه در زمينه دارو با توجه به تالش هاي صنايع 
دارو سازي، محققين و دانشمندان 96 درصد دارو ها و 70 درصد 
مواد اوليه جهت توليد داروها در داخل كشور تهيه مي گردد. 

همچنين در خصوص تجهيزات پزشكي شركت هاي متعددي 
وجود دارند كه حدود 218 شركت را وزارت بهداشت در توليد 
تجهيزات پزشكي به ثبت رسانده است. كشور ما نيروي انساني 
و ظرفيت هاي مناسبي در توليد تجهيزات پزشكي دارد و بدليل 
تحريم هاي صورت گرفته نيازمند توليدات داخلي هر چه بيشتر 
مي باشد زيرا تجهيزات با سالمت مردم ارتباط دارد و انجام اين 
امر در سطح گسترده سبب ايجاد دروازه اي براي ورود آن به 

ساير كشورها مي گردد. 
تجهيزات  و  دارو  توليد  نظر  از  منطقه  در  قطعا  امروزه 
خدمات  و  آزمايشگاهي  و  دندانپزشكي  پزشكي،  مختلف 
امر  اين  كه  نموده ايم  را كسب  اول  رتبه  به سالمت  مربوط 
را  با تحريم هاي صورت گرفته محقق گرديد، زيرا فرصتي 
بوجود آورد تا توليدات داخلي خود را افزايش دهيم. با توجه 
به هميتي كه در نيروي انساني، توليدكنندگان، متخصصين و 
مساعدي  زمينه  اميدواريم  دارد،  ما وجود  كشور  دانشمندان 
به سوي  تا  پيشرفت در مقوله تجهيزات فراهم آورند  براي 
هيچ  بدون  بهداشت  وزارت  رويم.  پيش  روشنتر  آينده  يك 
زمينه  اين  در  كيفي  داخلي  توليد  هرگونه  از  داشتي  چشم 
حمايت مي كند. با توجه به اينكه شركت هاي وابسته به 18 
كشور مختلف دنيا در ايران هلث حضور يافتند بايد تسهيالت 

الزم جهت سرمايه گذاري آن ها مهيا گردد.
علت اساسي در كمبود ميزان صادرات كشور ما سيستم 
بازاريابي ضعيف است. از شركت ها مي خواهيم كه در زمينه 
بازاريابي اقدامات و طراحي هاي الزم را انجام دهند. ناگفته 
نماند آن بخش هايي كه بايد زمينه فعاليت هاي تجاري سازي 
نمي كنند.  عمل  فعال  بصورت  دهند  انجام  كشور  در  را 
بنابراين كميته اي در وزارت بهداشت تشكيل خواهيم داد كه 

اين قضيه را پيگيري نمايد.
مسئله مهم ديگر كه حرف اول را مي زند كيفيت تجهيزات 
مي باشد. كيفيت در تجهيزات نه تنها بايد مشابه محصوالت 
خارجي بلكه بايد از آن ها نيز باالتر باشد تا بتوانيم استفاده 
كنندگان  مصرف  و  پزشكان  بين  در  را  داخلي  توليدات  از 

تجهيزات فرهنگ سازي نمائيم.
در نهايت آن چه كه براي ما مهم است، حركت به سوي 
چشم اندازي مي باشد كه براي ايران در سال 1404 برآورد 
نموده ايم. در اين سال بايد سالم ترين و اولين قدرت علمي 
منطقه و جزو 20 كشور ممتاز دنيا در زمينه تجهيزات و دارو 
باشيم. فعاليت هايي كه بر اساس اين چشم انداز بايد صورت 
گيرد، بومي كردن 85 درصد از بازار داخلي خود در زمينه 
دارو، تجهيزات و خدمات سالمت است كه بايد 2 درصد از 
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خدمات سالمت در جهان به كشور ايران اختصاص پيدا كند.
با  هلث  ايران  نمايشگاه  چهاردهمين  برگزاري  حاشيه  در 
دستجردي  وحيد  دكتر  برگزاري،  ستاد  رئيس  روحي  مهندس 
آزمايشگاهي  تجهيزات  و شركت  بهداشت  وزارت  عالي  مقام 

اقليم دانش به گفتگو نشستيم. 
ایران  نمایشگاه  برگزاري  ستاد  رئیس  روحي  مهندس 

هلث:
•  با توجه به تغيير نام صورت گرفته از ايران هلث به ايران مد 

تا چه ميزان در اين نمايشــگاه به سالمت اهميت داده مي شود؟

ايـــجاد ايستگاه هاي سالمت توسط معاونت اداره كــــــل 
نمايشگاه  جديــــد  نام  تهران،  شـــــــهرداري  سالمت 
رابــــطه  مردم  با سالمت  كه  تجهيزات  و  دارو  به  اهميت  و 
مهمترين  مي باشد.  مسئله  اين  بيانگر  همگي  دارد  نزديكي 
به  نسبت  مردم  شناخت  پزشكي  تجهيزات  زمينه  در  موضوع 
آن ها است يعني نمايشگاه ها، كنگره ها و همايش هايي كه برگزار 
مي شوند نه تنها به متخصصين بلكه به مردم نيز آگاهي هاي الزم 
ببرند. باال  پزشكي  از جامعه  را  آن ها  توقع  تا سطح  بدهند  را 
به عبارت ديگر فاكتور هاي  يا  افزايش بهداشت كمي و كيفي 
بايد شناسايي نمود و  تعيين كننده در سطح سالمت جامعه را 
آموزش داد تا بدين ترتيب توقع آن ها را در حد معقول باال برد.

زمينه  نمايشگاه چيست و در  اين  دستاوردهاي جديد   •
خدمات سالمت چه نوع خدماتي ارائه شده است؟

است.  درماني  توريسم  مبحث  در  بيشتر  سالمت  خدمات 

خصوص  در  جامعه  افراد  دانش  سطح  ارتقاء  براي  همچنين 
نمايشگاه  در  را  سالمت  ايستگاه هاي  تجهيزات،  و  سالمت 
ايجاد نموديم كه خدماتي مانند تست هاي دندانپزشكي و باليني 
معمول و آزمايش هاي اوليه مورد نياز انسان ها مانند فشار خون 
و قند خون را ارائه مي دهند. كليه اين امور جنبه آموزشي داشته 
بنابراين  شوند.  ترغيب  بيماري ها  از  پيشگيري  براي  افراد  تا 
سالمت  ارتقاء  راستاي  در  نمايشگاه  اين  از  عمده اي  بخش 

جامعه است.
تخت هاي  بيمارستاني،  زمينه هاي  در  جديد  دستاوردهاي 
 ،ICU ،CCU ،اتاق عمل، مانيتورينگ، آمبوالنس هاي جديد
مصرفي  موارد  در  و  دندانپزشكي  آزمايشگاهي،  تجهيزات 
البسه هاي مختلف و همين طور رو نمايي از چند داروي جديد 

در بخش دارو مي باشد.
چه  به  نمايشگاه  اين  از  خارجي  شركت هاي  استقبال   •

صورت بوده است؟
در  موجود  وضعيت  گذشته،  سوابق  به  توجه  با  معتقدم   
منطقه و زمان محدود حضور بسيار خوبي از 18 كشور مختلف 
كااليي  گروه هاي  و  تجهيزات  كليه  اينكه  تر  مهم  و  داشته ايم 
حضور فعال داشته اند. بنابراين ايران در جايگاهي قدرتمند قرار 
گرفته است و پتانسيل هاي بسياري در زمينه دارو و تجهيزات 

دارد. 
يكي از فعاليت هاي مثبت صورت گرفته ايجاد سازمان دارو 
و قضا در وزارت بهداشت مي باشد كه با توجه به نياز جامعه 
و  برنامه ريزي ها  با  كه  است  شده  تشكيل  سالمت  حوزه  در 
و  رشد  شاهد  شيباني  دكتر  سازمان  اين  رياست  سياست هاي 
سالمت  خدمات  حوزه  و  دارو  پزشكي،  تجهيزات  شكوفايي 

خواهيم بود.
•  هدف كلي و نهايي اين نمايشگاه چيست؟

ايجاد  و  تجارت  ارتقاء  غايي  هدف  نمايشگاهي  هر  در 
بسترهاي رقابتي براي كليه گروه هاي كااليي در آن حوزه است 

كه تجهيزات پزشكي و دارو را شامل مي گردد.
بنابراين هدف نمايشگاه ايران هلث نيز دستيابي به اين ارتقاء 
و ايجاد بسترهاي رقابتي براي توليد كنندگان داخلي مي باشد 
كه به همين منظور راه را كامال براي شركت هاي خارجي باز 
گذاشتيم كه در اين زمينه فعاليت مثبتي داشته باشند و بتوانيم 
با نوآوري كشورهاي ديگر در زمينه توليد داخلي رقابت داشته 

باشيم.
قوت  نقاط  و  جايگاه  كشورها  تا  مي گردد  سبب  امر  اين 
وزارت  اين خصوص  در  و  كنند  شناسايي  را  خود  و ضعف 
بهداشت، وزارت بازرگاني، سازمان توسعه تجارت و شركت 

سهامي نمايشگاه بين المللي بستر مناسبي را فراهم آورند.

دکتر وحید دستجردي وزیر محترم بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي:

در خصوص تعرفه ها و اعالم آن ها توضيحاتي را بفرمائيد.

ضمن  شود  تصويب  و  مطرح  دولت  در  بايستي  تعرفه ها 
كارگروهي  يكي  است،  فعاليت  دوگونه  شورايعالي  در  اينكه 
است كه در دولت تشكيل مي شود و ديگري شورايعالي بيمه 
خدمات درماني مي باشد كه در اينجا رأي وزارت بهداشت 1 به 
9 است. بنابراين در نظر داريم كه اين وضعيت تغيير پيدا كند با 
توجه به اينكه وزارت رفاه و وزارت كار هم ادغام شده اند بايد 
يك طراحي نويني براي اين مسئله در نظر گرفته شود و ما نيز 

نظرات خود را به آن گروه ابالغ كنيم.
•  امسال چه نوع داروها و تجهيزات جديدي وارد بازار 

كشور مي شود؟
در حال حاضر 15 نوع دارو داريم كه با حمايت هاي وزارت 
بهداشت و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در حال توليد 
هستند و برخي به مرحله كار آزمايي باليني رسيدند كه ظرف 
چند ماه آينده به بازار مي آيند. سپس طي جلسه اي از افراد و 
شركت هايي كه توليد اين داروها را بعهده داشتند خواستيم تا 
گزارشي از نحوه پيشرفت امور به وزارت بهداشت ارائه دهند. 
اين 15 مورد شامل داروهاي ضد سرطان، درمان ريوي و آسم، 
درمان نازايي، برخي از درمان هاي خاص براي بيماران خوني 
مانند هموفيل ها و غيره مي باشد. در خصوص تجهيزات پزشكي 
نيز آن دسته اي كه فناوري بومي داشته اند و تأييد شده اند جزو 
مواردي بوده اند كه بعنوان طرح هاي كالن مورد حمايت دفتر 
به  و  گرفته اند  قرار  جمهور  رئيس  فناوري  و  علمي  معاونت 
مانند  هايي  فعاليت  براي  همچنين  داده اند.  ادامه  خود  فعاليت 
قبيل  اين  از  مواردي  و  آنفوالنزا  واكسن  توليد  درماني،  سلول 

جلساتي را تشكيل داده ايم تا پيشرفت آن ها را بررسي نمائيم.
محمد جواد دانشور مدیر عامل شرکت اقلیم دانش:

•  به نظر شما برگزاري چنين نمايشگاه هايي تا چه ميزان 
مي تواند در سالمت جامعه مؤثر باشد؟

فعاليت نمايشگاه از نوع اطالع رساني است و همواره افزايش 

آگاهي و اطالعات جامعه در هر زمينه اي باعث رشد و ارتقاء 
مي گردد. سالمت هم يكي از مهم ترين بخش هايي مي باشد كه 
كليه افراد جامعه با آن در ارتباط هستند و امري فراگير است. 
در اين نمايشگاه ها به متوليان سالمت اطالع رساني مي شود 
زيرا تخصصي بوده و ابزار الزم را براي مديران جامعه جهت 

ارتقاء سطح سالمت مردم تأمين مي كند.
بنابراين متوليان سالمت بايد وقت بگذارند و از اين تجهيزات 
بازديد كنند تا اطالعات خود را تكميل نمايند زيرا جديد ترين 
تكنولوژي ها، تجارب شركت هاي داخلي و خارجي و كاالهايي 
كه در اين صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد به نمايش گذاشته 
مي شوند. همچنين كليه مسائل يكجا و بصورت صرفه جويي 
شده در وقت و هزينه هاي بازديد كنندگان كنار هم گرد مي آيند. 
•  با در نظر گرفتن پيشرفت جهاني آيا در ايران شركت هاي 

تجهيزاتي همگام با اين پيشرفت فعاليت مي نمايند؟
پيشرفتي كه در اقصي نقاط دنيا وجود دارد در كشور ما نيز 
موجود است و محدوديتي ندارد. رسيدن به تكنولوژي خارج 
نيازمند زمينه هايي است كه مهم ترين  بلكه  از دسترس نيست 
آن ها ايجاد انگيزه مي باشد. انگيزه نيز در صورت كاربردي و 

قابل استفاده بودن تكنولوژي ايجاد مي گردد.

اقتصاد مسئله مهم ديگر در بخش خصوصي يا غير دولتي 
كه  هنگامي  است.  تكنولوژي  و  توليدات  سطح  ارتقاء  براي 
فرهنگ  ولي  كنيم  توليد  مناسب  كيفيت  با  را  ايراني  محصول 
نهادينه نشود از آن را نداشته باشد و   جامعه پذيرش استفاده 

مابقي آيتم ها كارايي خود را از دست مي دهند.
نكته مهم ديگر در زمينه كاالها اين است كه تيراژ مهم ترين 
مسئله را در بحث اقتصادي اعمال مي كند. كشورهاي ديگر نيز كليه 
تجهيزات پزشكي را خودشان توليد نمي كنند بلكه از محصوالت 
كشورهاي ديگر هم استفاده مي كنند، يعني اگر تيراژ باال رود بخش 
بيشتري از تجهيزات بومي خواهند شد. باال بردن تيراژ از طريق 
خريد محصوالت داخلي با كيفيت و ايجاد بازار براي محصوالت 
خود در كشورهاي ديگر امكان پذير مي گردد كه اين امر باعث 

اقتصادي شدن فعاليت ها مي شود.
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• با توجه به موفقيت هايی كه در كنترل بيماری های قارچی در 
برخی از موارد انجام شده است، اهميت اين رشته به چه ميزان در 

آينده مطرح است؟
امروزه همانطور كه اطالع داريد بعضی از بيماری های قارچی 
نظير كچلی سر نسبت به چند دهه قبل كاهش يافته ولی در عوض 
عفونت های ناشی از قارچ های فرصت طلب رو به فزونی نهاده است.
زودهنگام  تشخيص  جهت  در  پزشكی  علوم  پيشرفت  اگرچه 
بيماری ها و استفاده از روش های درمانی جديد از قبيل پيوند مغز 
استخوان، پيوند اعضاء، استفاده از آنتی كنسرها، داروهای سركوبگر 
ايمنی و آنتی بيوتيك های وسيع الطيف از طرفی باعث افزايش بقای 
عمر بيماران شده ولی از طرف ديگر زمينه برای ابتال به عفونت های 
قارچی ناشی از قارچ های فرصت طلب را فراهم نموده است. اين 
عفونت ها اغلب با توجه به زمينه های نقص ايمنی ايجاد شده همراه 
با موربيديتی و مورتاليتی باالئی می باشند. شايد در سه دهه قبل اين 
قارچ ها بعنوان قارچ های ساپروفيت و غير بيماری زا مطرح بودند ولی 
در حال حاضر هيچ قارچی را نمی توان بعنوان قارچ ساپروفيت و غير 
بيماری زا تلقی نمود كه فاقد ويروالنس كافی برای ايجاد بيماری 
باشد. چرا كه عالوه بر زمينه های ياد شده با وجود بيماری های زمينه ای 
مانند ديابت، كنسر و آندوكرينوپاتی های مختلف، به راحتی هر يك 
از قارچ های مذكور قادر به ايجاد بيماری در افراد مستعد خواهند بود. 
بويژه اينكه با توجه به محدوديت داروهای ضد قارچی از يك سو و 
مقاومت برخی گونه های عامل بيماری نسبت به داروهای ضد قارچی 
كه چه در حين درمان ايجاد می شود و چه بطور ذاتی و ژنتيكی در 
آن ها وجود دارد و به شكست درمان می انجامد از سوی ديگر، به 
ميزان اهميت اين رشته بيش از پيش افزوده می شود. اين مسئله نه 
تنها در ايران مطرح می باشد بلكه يك مسئله و موضوع جهانی است.

• برخی از بيماری های شايع قارچي كنترل و كاهش يافته اند. 
بنابراين بنظر شما نبايد تجديد نظری در مقاطع تحصيلی و عناوين 

درسی رشته های آموزشی در اين زمينه صورت گيرد؟

با بازنگری در برنامه های درسی مقاطع كارشناسی ارشد، دكتری 
تخصصی اين رشته و نيز دانشجويان پزشكی و داروسازی مسائل ياد 
شده چه از نقطه نظر مختلف عالئم بالينی، ريسك فاكتورهای موثر در 
ايجاد آن ها، عوامل اتيولوژيك، تشخيص و درمان و پيشگيری آن ها 

پيش بينی شده است.

• تغيير ساختار دانشکده بهداشت و تعطيلی مراكز تحقيقاتی آن 
چه تاثيري بر شناخت و كنترل بيماري هاي قارچي دارد؟

بهداشت  دانشكده  ساختار  در  ناپذير  جدائی  موضوع  تحقيقات 
كشور  علمی  قطب  بعنوان  دانشكده  اين  آنجائيكه  از  و  می باشند 
شناخته شده و واحد قارچ شناسی پزشكی نيز يكی از مراكز ريفرال 
تشخيصی بيماری های قارچی به ويژه سيستميك می باشد، از طرف 
ديگر دانشجويان مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری موظف به ارائه پايان 
نامه های تحقيقاتی همراه با نوآوری در زمينه های مختلف قارچ شناسی 
پزشكی می باشد. لذا تعطيلی مراكز تحقيقاتی اين دانشكده تاثيری در 
شناخت و كنترل اين بيماری ها ندارد. عالوه بر دانشكده بهداشت در 
حال حاضر داير شدن مقاطع كارشناسی ارشد و يا دكتری در برخی از 
دانشگاه های علوم پزشكی كشور به عنوان بازوهای تحقيقاتی، تا حدی 

جايگزين مراكز تحقيقاتی اين دانشكده شده اند.
اكنون  هم  معتقدند  آزمايشگاه  متخصصين  از  برخی   •
فعاليت های صورت گرفته در زمينه قارچ شناسی در آزمايشگاه ها 
همان فعاليت هايی است كه 30 سال گذشته در زمان آقايان دكتر 

عسگري و دكتر امامي پايه گذاری شده بود. آيا روش های جديد 
وارد اين رشته شده است؟

آزمايشگاه ها  متخصصين  به  مربوط  تنها  تصور  اين  متاسفانه 
نمی باشد، بلكه هنوز بعضی از پزشكان اصوال عقيده ای به تشخيص 
آزمايشگاهی بيماری های قارچی بويژه اشكال سيستميك نداشته و 
در نتيجه برخورد آكادميك با آن ندارند و فقط بر پايه علوم بالينی 

اقدام به درمان امپريكال می كنند.
اين مسئله از دو جهت حائز توجه و اهميت است: اول اينكه 
عالئم بيماری های سيستميك معموال غير اختصاصی بوده و غالبا 
اتيولوژيك شباهت دارند و  از ساير عوامل  ناشی  بيماری های  با 
در نتيجه صرفا بر پايه عالئم بالينی قابل تشخيص نمی باشند و به 
همين علت نيز در اغلب موارد تشخيص پس از مرگ بيمار و در 
صورت اتوپسی صورت می گيرد. دوم اينكه داروهای ضد قارچی 
مورد استفاده برای درمان غالبا نه تنها دارای عوارض جانبی هستند 
بلكه در مقابل بعضی از عوامل اتيولوژيك قارچی كم اثر و يا بی اثر 
می باشند كه خود اين موضوع يكی از مهمترين مسائل روز مطرح 

در قارچ شناسی در ايران و جهان می باشد. 

سال   30 برعكس  می فرمائيد  مالحظه  كه  همانطور  بنابراين 
بعضی  برای تشخيص  از روش های سرولوژيك  استفاده  گذشته 
از بيماری های قارچی و نيز شناخت دقيق قارچ در حد گونه با 
تست های  انجام  و  مولكولی  و  متداول  روش های  از  استفاده 
حساسيت داروئی كه امروزه كمك شايانی در اتخاذ روش درمانی 
صحيح می كند، خوشبختانه روش هاي سرولوژيك بطور روتين و 
تست هاي حساسيت داروئي استاندارد شده در قالب طرح هاي 
نيز  و  قارچ شناسي  آزمايشگاه سرولوژي  در  اكنون  هم  پژوهشي 
آزمايشگاه  در  قارچ ها  نوع  تشخيص  براي  مولكولي  تست هاي 
قارچ شناسي دانشكده بهداشت انجام مي گيرد و به بيماران ارجاعي 

خدمات تشخيصي ارائه مي گردد.

• آيا روش های جديد مانند PCR در تشخيص بيماری های 
قارچی می توانند جايگزين روش های سنتی گذشته شوند؟ آيا 
اين روش ها در سر فصل خدمات بيمه ها پيش بينی شده است؟ 
اگرچه تالش و تحقيقات بسياری در راستای استفاده روتين 
از روش های مولكولی برای تشخيص بيماری های قارچی می شود 
جايگزين  كامل  بطور  بتوانند  كه  مولكولی  هنوز روش های  ولی 

روش های تشخيص سنتی باشند وجود ندارد.
روش های سرولوژيك و نيز تشخيص مولكولی انواع قارچ ها 
)البته نه تشخيص بيماری( درسر فصل خدمات بيماری ها پيش بينی 

نشده است.
• در ارتباط با دسته بندی قارچ ها و روش های تشخيص آن 

تغييراتی در اين دسته بندی مشاهده می شود يا خير؟ 
بله، با توجه به مطالعات مولكولی از طرفی شناخت صحيح 
انواع قارچ ها كه با روش های متداول امكان پذير نبوده، امروزه امكان 
پذير شده است و از طرف ديگر اين موضوع كمك بسياری در 
شناخت مكانيسم مقاومت در گونه های مقاوم به داروهای مختلف 

ضد قارچی گشته است.
• مهمترين خبري كه در مورد قارچ شناسي پزشکي در ايران 

داريد چيست؟ 
داشته  محترم  همكاران  برای  می توانيم  كه  خبری  ترين  مهم 
باشيم برگزاری اولين كنگره قارچ شناسی پزشكی در ارديبهشت 
ماه 1390 در دانشگاه علوم پزشكی ساری و نيز تصويب انجمن 
علمی قارچ شناسی پزشكی در ايران است. اميدوارم با همكاری 
كليه قارچ شناسان دستاورد مهمی جهت شناخت توزيع جغرافيايی 
بيماری های قارچی و عوامل ايتولوژيك آن ها داشته باشد و عالوه 
بر آن فارغ التحصيالن اين رشته بتوانند جايگاه واقعی خود را در 
تشخيص اين بيماری ها به دست آورند. مسلما با دورهم جمع 
شدن در اين همايش و تبادل افكار، ديدگاه ها و اخذ اطالعات از 
يكديگر و همچنين به روز شدن روش ها كمك شايانی به پيشرفت 

علمی اين رشته در ايران خواهد شد.
در  تشخيصی  آزمايش های  انجام  پروتکل های  به  آيا   •

سال های اخير نظارت داشته ايد؟
 نظارت توسط متخصصين قارچ شناسی پزشكی بر پروتكل های 
انجام  دارم  اطالع  من  كه  تا جائی  تشخيصی  آزمايش های  انجام 
نمی گيرد و اغلب متخصصين علوم آزمايشگاهی بدين موضوع با 
ديدگاه عمومی می پردازند. لذا به نظر من الزم است تمهيداتی در 
اين مورد پيش بينی شود تا مسئله نظارت از ديدگاه اختصاصی تر 

توسط متخصصين اين رشته انجام گيرد.
• شما چه تصوير روشن ذهنی جديد تشخيصی در قارچ 
شناسی برای آزمايشگاهيان و پزشکان بالينی در تهران ترسيم 

می نمائيد؟
اميدوارم شاهد برقراری ارتباط بسيار نزديك و پر رنگ بين 
بالينی و آزمايشگاه قارچ شناسی باشيم. اگرچه در حال  پزشكان 
حاضر نيز اين ارتباط بصورت كم رنگ تر وجود دارد. بهتر است 
آكادميك  غير  برخوردهای  و  شخصی  ساليق  گذاشتن  كنار  با 
حرفه ای، هدف ارتقاء بخشيدن به تشخيص آزمايشگاهی و خدمت 
به بيماران و جامعه را در پيش گيريم. عالوه بر آن در آزمايشگاه های 
تشخيص طبی، تشخيص بيماری های قارچی به متخصصين اين 
رشته سپرده شده و استفاده از ساير متخصصين به جای متخصصين 
اصلی اين رشته كنار گذاشته شود. متاسفانه برخی از پزشكان بالينی 
هنگام ارجاع بيمار، اطالعات الزم را در مورد سوابق بيمار، عالئم 
و علت ارجاع بيمار حتی بطور اختصار در اختيار آزمايشگاه قرار 
نمی دهند. اين اطالعات می تواند آزمايشگاه را در اتخاذ روش های 
تشخيصی صحيح ياری نموده و با استفاده از آن ها به نتايج صحيح 
و مطلوب دست يابد كه نهايتا به درمان درست بيمار توسط پزشك 

معالج می انجامد.
بجای  نوين  روش های  جايگزينی  جهت  پيشنهادی  چه   •

روش های فعلی داريد؟
می توانم  نوين  روش های  جايگزينی  بجای  حاضر  حال  در   
انجام تست حساسيت داروئی را حداقل در  پيشنهاد داير كردن 
در  بيماران  با  مستقيم  ارتباط  كه  بنمايم  مراكزی  و  بيمارستان ها 
معرض خطر ابتال به بيماری های سيستميك قارچی می باشند.      

تکرار یک موضوع برای رفع ابهام
باید نظارت بر پروتکل هاي تشخیصي توسط متخصصین

 این رشته انجام پذیرد
• دكتر فریده زینی

استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران

سرپرست آزمایشگاه سرولوژي
قارچ شناسي پزشکي

امیدوارم شاهد 

برقراری ارتباط 

بسیار نزدیک 

و پر رنگ بین 

پزشکان بالینی 

و آزمایشگاه 

قارچ شناسی 

باشیم.



بسمه تعالي
شماره : 755/آ/90
تاريخ : 90/3/25

سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي 
مقام محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

با سالم و تقديم احترام 
نظام  مشترك سازمان  نشست هاي  در  كارشناسي شده  ارزشمند  عليرغم مساعي  متأسفانه 
بيمه سهمي  پزشکي، مطلع شديم شورايعالي  بهداشت درمان و آموزش  پزشکي و وزارت 
جهت افزايش تعرفه خدمات آزمايشگاهي بخش خصوصي در سال 90 منظور ننموده است. 
اين در حالي است كه معاونت محترم درمان طي نامه شماره 400/290 مورخه 90/1/22 به 
عنوان معاونت امور اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سهم افزايش تعرفه در سال جاري 

را بين 10الي20 درصد پيشنهاد داده است. 
برابر  در  توجيهي  و  استدالل  چه  كه  نيست  معلوم  كشور  آزمايشگاهيان  خدوم  برجامعه 
امري  چنين  به  مبادرت  محترم  گيرندگان  تصميم  كه  دارد  وجود  زير  مشروحه  پرسش هاي 

كردند: 
1- آيا تورم قابل پيش بيني سال 90 شامل حال آزمايشگاهيان كشور نمي شود؟

2- آيا افزايش دستمزد كاركنان در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي مراعات نمي شود؟ 
3- آيا شركت هاي تجهيزاتي، دستگاه هاي خود را عليرغم افزايش قيمت دالر و يورو و 

در نظر گرفتن تورم به همان قيمت سال هاي پيش مي فروشند؟ 
4- آيا اثرات مستقيم و غير مستقيم ناشي از قانون هدفمند كردن يارانه ها بخصوص حذف 

يارانه هاي حامل هاي انرژي در هزينه انجام آزمايشها تأثير نمي گذارد؟ 
5- آيا توليد كنندگان و وارد كنندگان كيت ها و مواد مصرفي، قيمت كاالهاي خود را با 

ضرر و زيان و از سر دلسوزي فاكتور مي كنند؟ 
6- آيا شركت هاي تجهيزاتي و خدماتي، ماليات ارزش افزوده خدمات و كاالهاي خود را 

به آزمايشگاهها مي بخشند؟ 
بهره  از  تر  آزمايشگاه هاي تشخيص طبي. مخفف  به  بانکي  تسهيالت  اعطاء  بهره  آيا   -7

بانکي ساير صنوف اين مرز و بوم است؟ 
8- آيا روند ادامه تأخير چندين ماهه در پرداخت مطالبات آزمايشگاهها از سازمان هاي 
بيمه گر بر كسي پوشيده است؟ چه كسي نمي داند كه سازمان هاي بيمه گر به لحاظ شرعي و 
قانوني مديون آزمايشگاهها هستند و با كمال تأسف از پرداخت ابتدائي ترين تعهد خود يعني 
پرداخت بموقع ديون سرباز مي زنند و در نقطه مقابل طاقت حتي يك روز تأخير در دريافت 

حق بيمه كاركنان را ندارند و آنها را جريمه مي كنند. 
خدمات  تعرفه  در  كننده  دخالت  عوامل  ساير  و  آزمايشگاه  محل  اجاره  مورد  در   -9
آزمايشگاهي مثل انجام كنترل كيفي، استاندارد سازي، سود سرمايه و استهالك تجهيزات و... 

آيا ابهامي وجود دارد؟ 
10-  با همه اين احوال آيا آزمايشگاهي مي تواند به جهت جبران خسارت وارده 
بر خود در ارتقاء كيفيت خدمات خويش تعلل ورزد و خداي نخواسته سير نزولي طي 

كند؟ 
با همان  مبرهن است  پرواضح و  تمامي پرسش هاي ذكر شده و ذكر نشده  پاسخ 
استدالل كه فعاليت هاي مديران آزمايشگاههاي اين مملکت بايد مشتاقانه و دلسوزانه 
در عرصه هاي علمي، خدماتي و كارآفريني )كه در رأس خدمات سالمتي مردم نيازمند 
است( تداوم يابد از مسئولين محترم شورايعالي بيمه و ساير تصميم گيرندگان گرامي 
درخواست مي شود تا خاطر همکاران عزيز، از اين بي توجهي و غفلت بزرگ، مکدر و 
دل آزرده نگرديده است جبران مافات نمايند و با تعمق و بينشي همه جانبه تر از قبل از 
تبديل يك مشکل به يك معضل پيچيده و غامض، ارائه طريق نمايند. باشد تا از رهگذر 

اين درايت، شاهد برقراري عدالت در مسير خدمات سالمت باشيم. انشاا...

اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا

     دکتر سید حسین فاطمي                            دکتر بهروز شفقي                    دکتر محمد صاحب الزماني
رئیس انجمن متخصصین علوم               رئیس انجمن آسیب شناسي           رئیس انجمن دکتراي علوم

    آزمایشگاهي بالیني ایران                                       ایران                                     آزمایشگاهي ایران 

جناب آقاي دكتر بزرگي 
رئیس انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهي شاخه اصفهان

بدینوسیله درگذشت مادر مکرمه را به شما و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده و ما را در غم خود 

شریک بدانید.

سردبير و هيئت مديره انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران
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Abstract
Multiple  laboratory tests are used in the diagnosis and management of  patients with diabetes  Mellitus.The quality 
of scientific evidence supporting the use of these assays varies substantially.
An expert committee drafted evidence based recommendation for the use of laboratory analysis in patient  with  
diabetes. The  recommendation  of this group and another panel  of expert  reviewed by the professional practice 
committee of American Diabetic Association.
Measurement of plasma glucose remains the sole diagnostic criterion for diabetes. Monitoring of glycemic   control 
is performed by the patients, who measure their own glucose by  meter or by laboratory analysis the HbA1c.The 
potential roles of noninvasive glucose monitoring, genetic testing, auoantibodies   microalbumin,  proinsuline, c-
peptide and other analytes  are addressed.

Abstract
Diabetic nephropathy is the most common cause of chronic kidney failure and end-stage kidney disease in the 
United States. People with both type 1 and type 2 diabetes are at risk. The risk is higher if blood-glucose levels 
are poorly controlled.  Further, once nephropathy develops, the greatest rate of progression is seen in patients with 
poor control of their blood pressure. Also people with high cholesterol level in their blood have much more risk 
than others.  The earliest detectable change in the course of diabetic nephropathy is a thickening in the glomerulus. 
At this stage, the kidney may start allowing more serum albumin (plasma protein) than normal in the urine (albu-
minuria), and this can be detected by sensitive medical tests for albumin. This stage is called "microalbuminuria 
Beta2-microglobulin normally is filtered out of the blood by the kidney's glomeruli In glomerular kidney disease, 
the glomeruli can't filter it out of the blood, so levels increase in the blood and decrease in the urine

Materials and Methods 
In this  case –control study a total of 35 patients and  22 controls age than35  to 65 were included-out of 35 patients  
were diagnosed with  at least one year prior to the study in Mehrad Hospital. Factors such as HDL-c, cholesterol, 
LDL-c, Triglyceride, glucose and were measured by Technicon RA-1000 U.S.A. Weight,  and waist of diseased 
people also were calculated. Serum  microglubolin was measured using ELISA method. GFR was calculated by 
the cochcroft-gault equation. Results:microglubolin was significantly more sensivity for diagnosise of nephrophaty 
than creatinine1.54 .23 p<0.041.

 Guideline and Recommendations for Diagnosis and 
management of Diabetes Melitess
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Study of micro glubolin in diabetic nephrophaty
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Biohazard regulations in taking blood samples and laboratories

Dr.Zahra Motiei Najafi
Registered MLT in Canada
z_motieinajafi@hotmail.com

Abstract
Introduction
Overview of the precautions and biohazard in medical laboratories are still one of the important articles.
Eventually the new strategies can be figured out by clarifying the new applications and techniques.
In this article, firstly, I pointed to the important sections of the regulations and biohazard rules based on the interna-
tional standard in the blood sampling.
Secondly, I described the summary about the new applications and methods in taking blood samples.
Thirdly, I focused on the making centralize of the laboratories in order to decreasing the environments pollution.
This collection is the picture of  Canadian Health System in Medical laboratories and also my over ten years experi-
ences in medical lab technologist, hopefully it can be helpful for improving the methods and knowledge based on 
international laboratories standards in our country and be successful for reach to the core value of the self confidence.

Goals:
       1. Prevention of environmental pollution.
       2. Make to easy performance of the quality control in the laboratory systems.
       3 .Setting up the laboratories based on the International Regulation Program.
       4. To be convinced in Diagnose and patient care.

Discussion
       1. The Biohazards rules in taking blood samples
       2. New methods in blood sampling
       3. Make centralizing of the laboratories to prevent of the environment pollution.

Following the biohazard international rules in the laboratories are the most duties which are considered in Canada.
The patient service Departments are separated from the central laboratories and the sample collection sections are 
included the professional staffs followed by expertise supervision and management.
The central labs are located in out of towns, and the samples are carried by professional carriers to the central Labs.
These organizations make the more facilities for patients to reach to the lab and it also, 
prevent to spread contaminations through blood born pathogens in to environment.
Therefore, this program was running about this decade in Canada and support by government. 
All systems have been controlled by international regulations.
The laboratories have the closeness role within patients and professional health team work, 
 result in more patient’s satisfaction and convince. 
The strictly regulations and guidelines are performed to discard and incinerate the clinical material.

Conclusion
The future is now. (DR. Paul Gamble)
Given the proper information management tools and back up support the training and experience of laboratory staff 
can be of immeasurable benefit to patient care problem solving.
For establishing a better health care system in patient safety should concentrate on the errors and adverse events.
Spending budget on the patient service makes to develop in quality care and prevent of system failures. 
Environmental pollution is the important point in the health system, so keeping environment 
clean is a goal.
There fore, by following the regulations and rules could be the only way to reach this goal.

The 2011 criteria for diagnosis of diabetes mellitus

Dr. M. Reza Bakhtiari, DCLS, PHD, Mediacl Biotechnology Dept., IROST
bakhtiari@ irost.org

Abstract
Diabetes mellitus (DM) is attributed to all states of hyperglycemia due to various causes. The criteria for 
laboratory diagnosis of DM have been modified frequently in recent years by American Diabetes Association 
(ADA) in order to comply better with the clinical outcomes of the disease. In a recent publication by ADA four 
distinct criteria have been announced for establishing the diagnosis of DM. Of which, measurement of HbA1C 
as a diagnostic tool is very interesting, considering the historic value of this analyte for DM monitoring.
The general purpose of this review article is to underline the new diagnostic protocols for DM and gestational 
DM and their importance, as well.

Application of Allele Specific Oligonucleotide (ASO) PCR in determination of 
Rh antigens in thalassemic patients

Hojati MT1(MSc.) – Nabatchian F*2(Ph.D.) – Einollahi N3(Ph.D.) – Pourfathollah A4(Ph.D.) – Mahdavi MR5(Ph.D.) 
1 Master of Sciences in Hematology, School of Allied Health Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Medical Laboratory Sciences Department, School of Allied Health Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Teh-
ran, Iran.
3 Associate Professor, Medical Laboratory Sciences Department, School of Allied Health Sciences, Tehran University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran.
4 Professor, Immunology Department , School of Medicine, Tarbiyate Moddares University, Tehran, Iran.
5 Instructor, Medical Laboratory Sciences Department, School of Allied Health Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazan-
daran, Iran.

Abstract
Background  and Aim: Thalassemia is a genetic disease whit relative or complete lack of alpha or beta globin chain. Pa-
tients with moderate and severe form need to have multitransfusion in early life. Occurrence of all immunization against 
blood group antigens in patients with thalassemia is relatively high and may have difficulties in treatment and transfusion. 
Antibody production against this blood groups cause lots of problems like preparation of compatible blood for transfusion. 
Correct diagnosis of blood group phenotype due to existence of dual population of donor and patient RBC would be difficult. 
Materials and Methods: In this study, randomly from 40 thalassemic patients, before blood transfusion, 4cc of pe-
ripheral blood collected in tubes containing EDTA. Also, 10 healthy individuals who had no history of blood transfu-
sion were in the study as control for serological (agglutination) and molecular results . Phenotyping of patients and 
control group was done by tube agglutination method by commercial antibody. For  molecular test, Allele Specific 
Primer Amplification (ASPA) PCR was performed for each antigens in separate micro tubes. 
Results: In this study' we could set up a method that can amlify any of Rh C c E and E gene separately by a pair of 
specific primer in a same thermal conditions.Comparison of results of two methods showed that in the control group 
with no transfusion history. Similar results in phenotyping and genotyping was observed. But in patients, results of 
two methods had lots of differences. 
Discussion and Conclusion: The advantage of  this method over PCR-RFLP method is that' all four genes can be 
amplified the in a same concentration and temperature conditions, and ability to determine the individual's antigen, 
immediately by electrophoresis. Therefore, Since the above method is simple and inexpensive for medical and research 
centers it is recommended.
Key words: Rh Group System, ASO-PCR , PCR-RFLP
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