


تیراژ: 5000

تحریریه: دکتر محمد رضا بختیاری، دکتر سید مهدی بلورچی، دکتر داود 
بهروان، دکتر بهزاد پوپک، دکتر محمد جواد سلطانپور، دکتر علی صادقی تبار، 
دکتر محمد صاحب الزمانی، دکتر میرمجید مصالیی، دکتر سید محمد حسین 

هاشمی مدنی
مشاورین علمی این دوره: دکتر شاهین آخوند زاده، دکتر سید مهدی 
بوترابی، معصومه جرفی، دکتر حسین کبیر انارکی ، دکتر مژگان جالل زاده، 
دکتر مهناز حسینی، مریم رزاقی، مراد رستمی، دکتر ممحدرضا شمس اردکان 
دکتر عبدالمجید قائم پناه، دکتر علی میرجلیلی، دکتر طلعت مختاری آزاد، 
دکتر مرتضی نظریان، دکتر جمشید وفائی منش، دکتر مهرداد ونکی، دکتر 

سید محمدرضا یثربی،





 ترجمه و گردآوری: دکتر مهرداد ونکی
دکتری علوم آزمایشگاهی و مدرس مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت



























بررسی مقایسه ای رژیم سه دارویی امپرازول، آموکسی 
سیلین، کالریترمایسین با رژیم سه دارویی امپرازول، آموکسی 
سیلین، آزیترومایسین جهت ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در 
بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز همودیالیز 
شهر زنجان )ولیعصر و بهشتی(  در سال 6831-78
بخش اول

 پژوهشگر: دکتر جمشید وفائی منش
استاد راهنما: دکتر مرتضی نظریان

اساتید مشاور: دکتر مژگان جالل زاده، دکتر عبدالمجید قائم پناه
پایان نامه جهت اخذ دکترای داخلی تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان زنجان

مقدمه
اغلب بیماران مبتال به بیماري مزمن کلیه از شکایات دیس پپسي 
شامل تهوع، استفراغ، سوزش اپیگاستر و احساس پري بعد از غذا خوردن 
رنج مي برند. این عالئم ممکن است به سمت بیماري هاي گوارشي و 
یا بیماري پپتیک پیشرفت کند و عوارض شدید دستگاه گوارش نظیر 
خونریزي گوارشي ایجاد کند که مي تواند به شدت بر کیفیت زندگي و 
سرانجام بیماري کلیوي تأثیر بگذارد )1(. دالیل مختلفي براي این موارد 
ذکر شده است از جمله هیپر گاسترینمي، هیپر پاراتیروئیدسم ثانویه، 
داروها و اخیراً عفونت irolyP .H )2( اطالعات متناقضي در مورد 
شیوع بیماري هاي گوارشي در بیماران نارسایي کلیه وجود دارد. )1( به 
طوري که در سال 3991 به ادعاي ytrehoD و همکاران 001 درصد 
بیماران با نارسایي کلیه از عوارض گوارشي رنج خواهند برد در مقابل در 
یک مطالعه اخیر شیوع زخم پپتیک فقط در 2 درصد بیماران نارسایي 

کلیه گزارش شده است که تفاوتي با جمعیت عادي ندارد )1(.
بیماران  در  میر  و  مرگ  علل  دسته  سر  عروقي  قلبي-  بیماري 
همودیالیزي مي باشد )3(. افزایش شیوع بیماري قلبي- عروقي در بیماران 
DKC مشتق از عوامل خطر سنتي )کالسیک( و غیر سنتي )مرتبط با 
DKC( است. عوامل خطر سنتي شامل فشار خون، هیپرولمي، دیس 
 DKC لیپیدمي و هیپرهوموسیتئینمي هستند و عوامل خطر مرتبط با
مشتمل بر کم خوني، هیپر فسفاتمي، هیپر پاراتیروئیدیسم و التهاب فراگیر 

مي باشد )4(.
هلیکوباکترپیلوري یک عفونت شایع است که بیش از 06 درصد 

جمعیت جهان را درگیر مي کند و یک نقش کلیدي در پاتوژنز بیماري 
هاي گاسترودئودنال ایفا مي کند )1(. اما نقش آن در حالت التهاب 
فراگیر همراه با افت عملکرد کلیه که با افزایش واکنش دهنده هاي 
فاز حاد در گردش مثل سیتوکاین هاي التهابي و پروتئین هاي واکنشي 
PRC( C( و همین طور با کاهش متناظري در واکنش دهنده هاي 
فاز حاد نظیر آلبومین و فئوتین انعکاس مي یابد )4( موضوع مطالعات 
از جایگاه هلیکوباکترپیلوري در شکایات  نظر  باشد. صرف  اخیر مي 
گوارشي بیماران کلیوي و میزان تأثیر آن در التهاب فراگیر میزان تأثیر 
رژیم هاي مختلف درماني بر هلیکوباکترپیلوري همیشه مورد اختالف 
بوده است، رژیم خط اول هلیکوباکترپیلوري در جمعیت عادي بر پایه 

کالریتروماسین مي باشد.
)5( میزان تأثیر این رژیم در بیماران ایراني و به طور ویژه بیماران 
همودیالیزي مشخص نمي باشد عالوه بر این    کالریتروماسین داراي 
عوارض و تداخالت دارویي فراوان مي باشد که استفاده از آن را در 
بیماران همودیالیزي مشکل مي کند. آزیترومایسن با توجه به قیمت 
بسیار کمتر، دسترسي آسانتر؛ عوارض و تداخالت کمتر داروي مناسبتري 

در درمان هلیکوباکترپیلوري به نظر مي رسد.
در مطالعات محدودي که این دارو در درمان هلیکوباکترپیلوري به 
کار رفته است از دوره درماني کوتاه مدت استفاده شده و نتیجه مناسبي 
گرفته نشده است)6(. لذا در این مطالعه سعي شده ضمن بررسي میزان 
تأثیر رژیم استاندارد خط اول در بیماران همودیالیزي تعیین شود و رژیم 

آزیترومایسین با زمان بیشتر )از مطالعات قبلي( باآن مقایسه شود.

نوع پژوهش
پژوهش اخیر یک پژوهش مداخله اي )Interventional( از نوع 
بالیني  تجربي )Experimental( بود. مطالعه به طریقه کارآزمایي 
 )Randomized controlled کنترل  گروه  با  همراه  تصادفي 

)clinical trial و دو سویه کور )double blind( انجام گرفت.

جامعه پژوهش
این پژوهش به صورت کارآزمایي بالیني از آبان 1387 تا اسفند 1387 
در بیماران همودیالیزي مراکز همودیالیز شهر زنجان شامل مرکز همودیالیز 
بیمارستان حضرت ولیعصر و مرکز همودیالیز بیمارستان دکتر بهشتي انجام 
شد. بیماران داراي دیسپپسي و نتیجه مثبت از نظر هلیکوباکترپیلوري 
داشتند. بیماراني وارد مطالعه مي شدند که بصورت مداوم جهت همودیالیز 

به این مراکز مراجعه مي کردند.

روش اجرای پژوهش
بیماران واجد شرایط وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 
مساوی، درمان سه دارویی دریافت کردند. ابتدا از تمامی بیماران این دو 
مرکز شرح حال گرفته شده و اطالعات آن ها شامل اطالعات شخصی 
)سن، جنس، آدرس و تلفن(، اطالعات مربوط به بیماری )علت نارسایی 
کلیه، مدت همودیالیز( داروهای مصرفی، سابقه درمان هلیکوباکترپیلوری و 
عالئم دیس پپسی )درد اپی گاستر، ترش کردن، سیری زودرس، نفخ، آروغ 
زدن، تهوع، استفراغ، سابقه خونریزی گوارشی و احساس سنگینی شکم( 
جمع آوری شد. سپس بیماران جهت بررسی وجود هلیکوباکترپیلوری تحت 
آزمایش قرار گرفتند. از تمام بیماران 4 سی سی خون از ورید کوبیتال و نمونه 
مدفوع گرفته شد. در صورتی که هر دو نمونه از جهت هلیکوباکترپیلوری 
مثبت بود )سرم از نظر آنتی بادی اختصاصی GgI و مدفوع از نظر آنتی 
ژن هلیکوباکترپیلوری( فرد از نظر عفونت مثبت در نظر گرفته شده و در 
صورتی که این دو نمونه با هم جواب یکسان نداشته فرد با تست تنفسی 
از نظر هلیکوباکترپیلوری داشتند وارد مطالعه شدند. جهت حفظ شرایط 
مطالعه داروهای الزم در هر رژیم که در رژیم اول شامل 82 عدد امپرازول، 
82 عدد آموکسی سیلین 005 )م.گ( و 82 عدد کالریترومایسین 005 
)م.گ( جهت 41 روز مصرف و رژیم دوم شامل 82 عدد امپرازول، 82 عدد 
آموکسی سیلین 005 )م.گ( و 82 عدد آزیترومایسین 052 )م.گ( جهت 
41 روز مصرف به همراه راهنمای مصرف، تهیه و بعد از زدن برچسب روی 
نام داروی آزیترومایسین و کالریترومایسین توسط پزشک همکار طرح و 
بدون اطالع مجریان طرح در بسته¬های یک شکل به تعداد بیماران )از 
هر رژیم 52 عدد( قرار داده شد و روی هر بسته یک شماره زده شد که بعد 

از اتمام طرح در اختیار مجری طرح گذاشته شد.
کامال  تا  گذاشته  دیالیز  واحدهای  مسئولین  اختیار  در  ها  بسته  این 

تصادفی به بیماران داده شود.
بیماران حین درمان توسط پزشک همکار طرح از نظر عوارض بررسی 

می شدند.
هشت هفته بعد از اتمام داروها بیماران جهت بررسی میزان پاسخ 
با روش تست تنفسی و بررسی آنتی ژن مدفوعی بررسی  به درمان 

می شدند.

تست تنفسی (UBT) نحوه انجام و تفسیر:
انجام تست تنفسی با استفاده از C-urea[13] و بر اساس پروتکل و 

راهنمای اروپا انجام شد.
 [13]C-urea یک محلول 001 سی سی آب محتوی 001 میلی گرم
و 4/1 گرم اسید سیتریک به هر بیمار داده می شد تا میل کند. بیماران 4 

ساعت قبل از تست از مصرف غذا خودداری می کردند.
در مرحله اول مطالعه )کشف بیماران مبتال به هلیکوباکترپیلوری( تست 
در محل آزمایشگاه پزشکی هسته ای انجام شد ولی در مرحله دوم )اثبات 
ریشه کنی( به علت همکاری کم بیماران در مرحله قبل، این تست در مرکز 
همودیالیز، قبل از انجام دیالیز، توسط پزشک همکار طرح )پس از آموزش 

توسط پزشکي هسته ای( انجام شد.
نمونه بازدم بیمار در زمان بلع C-urea[13] و 30 دقیقه بعد گرفته شد 
و غلیظ سازی )C )enrichment[13] در تنفس بیمار با اسپکترومتر 

اندازه گیری شد.
  Valveᵟ- [13] در صورتی مثبت گرفته می شد کهC-urea تست

دو نمونه بیش از 5 درصد محاسبه می شد.

آنتی ژن مدفوعی )HpSAg( نحوه انجام تفسیر:
جهت انجام تست از کیت شرکت STRA s.r.l ساخت ایتالیا استفاده 
شده است. این کیت روشی کیفی جهت بررسی آنتی ژن هلیکوباکترپیلوری 
به روش االیزا )از نوع Cut Off( می باشد. بدین منظور نمونه مدفوع 
با نمونه کیت که آغشته به آنتی بادی علیه هلیکوباکتر است ترکیب شده 
و سپس با دستگاه ELISA reader نمونه بررسی می شود. در این 
مطالعه از دستگاه Stat fax ساخت آمریکا استفاده شد. نمونه مدفوع قبل 

از آزمایش در دمای 20-  سانتی گراد نگهداری می شد.
بر اساس OD حاصل نمونه بدین صورت تفسیر شد:

نمونه با OD کمتر از 0/150 منفی و نمونه با OD بیشتر از 0/250 
مثبت و نمونه با OD بین 0/150 و 0/250 حد واسط در نظر گرفته شد که 
در بروشور کیت در موارد حد واسط، توصیه به انجام یک روش دیگر شده 
است. سازندگان این کیت حساسیت و ویژگی 99/5 درصد را مطرح کرده اند. 

در این مطالعه از تست تنفسی به عنوان روش دوم استفاده شده است.
سرولوژی؛ نحوه انجام و تفسیر:

ابتدا 4cc خون از ورید کوبیتال گرفته شد و بالفاصله در دمای 4 درجه 
سانتیگراد نگهداری شده و همان روز به آزمایشگاه منتقل شده و سرم از 
سلول با سانتریفوژ3000  دور در دقیقه جدا شده و سرم نمونه ها در دمای 

20- درجه سانتیگراد نگهداری می شد.
 MONOBIND جهت انجام سرولوژی در این مطالعه از کیت
)Costa Mesa Anti-H. Pylori Ig G )USA استفاده شد 
 Sequential و جهت تفسیر آن از روش االیزا به صورت رسم نمودار
استفاده شد در این مطالعه از دستگاه Stat Fax آمریکا استفاده شد. 
میزان آنتی بادی کمتر از U/ml 20 به عنوان منفی )غیر مبتال( و میزان 

باالتر از U/ml 20  آلوده به هلیکوباکتر در نظر گرفته شد.
میزان حساسیت و ویژگی این کیت در افراد عادی 90 و 80 درصد 

ادامه در شماره آینده...ادعا شده است.









خود شکن آئینه شکستن خطاست
دکتر محمد صاحب الزمانی

مدیر مسئول

جناب آقای دکتر دارآفرین
مدیر مسئول محترم نشریه پاتولوژی انجمن آسیب شناسی ایران

سالم علیکم
نوشته ضمیمه در جهت اصالح مطالب آقای دکتر فرید کرمی سردبیر مجله و مسئول روابط عمومی انجمن 
آسیب شناسی در شماره بیست و ششم تهیه شده است که طبق مقررات مطبوعات ضرورت دارد جهت روشن 

شدن افکار عمومی نسبت به چاپ آن در مجله اقدام گردد.
با تشکر

مطالبی در شماره بیست و ششم آن مجله به قلم آقای دکتر فرید 
کرمی سردبیر مجله و مسئول روابط عمومی انجمن آسیب شناسی ایران 
با عنوان مدرک تحصیلی به مثابه جایزه چاپ شده است که متاسفانه باز 
هم عاری از حقیقت بوده و نامبرده تجزیه و تحلیل هایی را که شخصا 
اعتقاد دارد بعنوان عضو هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی مبادرت به 
نشر نموده است. اوال موضوع همکاران PhD و ادامه تحصیل آنان 
ای جداگانه  مقوله  آزمایشگاهی  علوم  به مدرک تخصص  نیل  جهت 
بوده که فعال اینجانب در این خصوص اظهار نظر نمی کنم. فقط به 
این مسئله بسنده می کنم که ارتقاء علمی برای بشر در هر مرحله ای 
از زندگی یک حقوق اجتماعی است و همچنین خداوند بندگان خود را 
تشویق به پویایی علم می نماید و بارها در قرآن مجید و روایات ائمه 
)ص( به آن اشاره شده است. مسلما ایجاد هر تحولی در جهت ادامه 
تحصیل و تکوین علوم آزمایشگاهی باید با کارشناسی دقیق، جدی و 
مستند توسط کارشناسان مجرب و بی نظر و عالم همراه باشد. ابتدا به 
ساکن یکطرفه به قاضی رفتن ناصواب است که متاسفانه از خصوصیات 
ذاتی و فردی بعضی می باشد و هر اقدام یکطرفه از سوی هر شخص 
و یا انجمن صحیح نیست. ما باید گفتاری عادالنه و واقع بینانه ایی را 
ارائه دهیم تا مورد پذیرش آحاد جامعه آزمایشگاهیان کشور بمعنای عام 
آن قرار گیرد. انسان در هر مرحله ای از زندگی عالقمند به ارتقاء بوده 
و امتیازات اجتماعی جزو حقوق حقه افراد است که با توجه به استعداد و 
پشتکار و تالش نصیب آنان می گردد و بالطبع از آن همکاران کاردان 
و کارشناس علوم آزمایشگاهی که در آزمایشگاه آقای دکتر کرمی نیز 
انجام وظیفه می نماید و از ارکان اصلی آزمایشگاه محسوب می شوند 
 ،PhD ،حق ادامه تحصیل دارند و همچنین همکاران کارشناسی ارشد
پاتولوژی و دکترا نیز از این حقوق نباید بی بهره گردند و هیچ احدی 
نیز نباید با حفظ منافع صنفی و فردی مانع پیشرفت دیگران گردد. بنظر 
اینجانب همانطوریکه همکاران کاردان و کارشناس و PhD و دکترا 
می توانند و باید بتوانند ادامه تحصیل داشته باشند همکاران پاتولوژی 
نیز از این حقوق باید بهره مند گردند. در سال 1378 با توجه به مسایل 
و مشکالت مبتالبه، پیشنهاد طراحی فوق تخصص و یا فلوشیپ برای 

اولیه  طراحی  گردید  ارائه  مختلف  های  بافت  در  پاتولوژی  همکاران 
صورت گرفت و نظر موافق وزیر محترم وقت نیز اخذ گردید. مقرر شد 
همکاران پاتولوژی پس از فارغ التحصیلی و اخذ مدرک تخصصی آسیب 
توسط  که  فوق تخصص  امتحان  در یک  تشریحی  و  بالینی  شناسی 
اساتید مربوطه طراحی می گردید شرکت نمایند و موفق به اخذ دانشنامه 
فوق تخصصی در بافت های مختلف شوند. تا سومین و چهارمین دوره 
با لحاظ نمودن ضوابط علمی و دانشگاهی )آموزشی( افراد، انتخاب و 
بعنوان بورس تحصیلی به کشورهای مختلف اعزام و پس از موفقیت در 
کسب دانشنامه فوق تخصص و آنان با یک ضوابط معین آموزشی این 
دوره ها در داخل کشور ادامه یابد. الزم به ذکر است که تمامی مراحل 
طراحی فوق توسط اساتید محترم و صاحب کرسی پاتولوژی صورت 
می گرفت و وزارت بهداشت اعتبارات الزم و وضعی را تصویب و حمایت 
می نمود. همانطور که در کشورهای مختلف نیز این دوره ها تدوین شده 
است. متاسفانه آن زمان موضوع را عده ایی تفسیر به رای نموده و مانع 
از آن گردیدند البته اخیرا شنیده ام بعضی از اساتید در پی احیاء این طرح 
هستند که موجب خوشحالی شد و لذا حق همکاران پاتولوژیست است 
پایه و علوم تخصصی در جهت تشخیص  از علوم  توانا  با دستی  که 
بافت ها استفاده نمایند که این امر موجب آرامش بیماران خواهد گردید و 

اشتباهات احتمالی را نیز به حداقل خود خواهد رساند.
جامعه  آحاد  همه  حق  علم  در  پویایی  و  تحصیل  ادامه  پس 
و  نظران  صاجب  توسط  باید  دوره  تدوین  ولی  است  آزمایشگاهیان 

کارشناسان مجرب و عالم صورت گیرد.
در بند آخر نوشته آقای دکتر کرمی سردبیر مجله و مسئول روابط 
خصوص  در  غلط  به  ای  اشاره  باز  شناسی  آسیب  انجمن  عمومی 
بار  اولین  برای  لذا  است.  آزمایشگاهی شده  علوم  ای  دکترای حرفه 
اساسنامه  را طبق  آزمایشگاهی  علوم  دوره دکترای  از تشکیل  هدف 
مصوب شورایعالی انقالب و شورایعالی آموزش و برنامه ریزی جهت 
استحضار و اصالح نظریات آقای دکتر کرمی و جامعه آزمایشگاهیان 
ارائه می نمایم که نامبرده بیش از این چکش به سندان نامعلومی و 

هیچ و پوچ نزنند.



آزمایشگاهی  نیازهای  بتوانند  که  الیق  افراد  تربیت  برای  مقدمه: 
دوره  نمایند  تامین  اسالمی  ایران  مناطق  سراسر  در  را  طبی  تشخیص 
دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی بر اساس ضوابط علمی و ارزش های 
اسالمی تشکیل می گردد فعالیت علمی تربیتی در این دوره باید بگونه ای 
باشد که فارغ التحصیالن آن عالوه بر تخصص و کارائی کافی از صالحیت 
اخالقی و تقوای اسالمی نیز برخوردار باشند و همواره در مقام همکاری 
با پزشک خود را در خدمت بیماران قرار دهند و با پیشرفت ها و تحقیقات 
و  بوده  تماس  در  مداوم  بطور  آزمایشگاهی  علوم  رشته  به  مربوط  نوین 

روش ها و فنون جدید آزمایشگاهی را عرضه نمایند.
تعریف و هدف: دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی یکی از دوره های 
آغاز می شود و هدف آن  از دوره کاردانی  آموزش عالی است که پس 
آزمایشگاهی  اداره  مسئولیت  قبول  بمنظور  متعهد  و  الیق  افرد  تربیت 
تشخیص طبی و دیگر اهداف ذکر شده در اساسنامه دانشکده های علوم 

آزمایشگاهی می باشد.
دانشجویان این دوره از میان فارغ التحصیالن دوره کاردانی این رشته 
که حداقل دو سال کار آزمایشگاهی کرده و تجربه کافی کسب نموده 

باشند و در امتحان ورودی موفق شوند انتخاب می گردند.
دروس این دوره متشکل از دورس عمومی، پایه و اصلی و فیزیوپاتولوژی 

و اختصاصی کارورزی و تحقیق و تتبع می باشند.
علوم  حرفه ای  دکترای  دوره  التحصیالن  فارغ  توانایی:  و  نقش 
آزمایشگاهی تشخیص طبی دارای توانائی ها و مهارت های زیر خواهند بود:

1- کار در آزمایشگاه های تشخیص طبی.
آزمایشگاهی  مسائل  زمینه  در  ریزی  برنامه  و  بررسی  و  تحقیق   -2

مربوط به بیماریهای بومی کشور و ارائه طرح های عملی در این زمینه.
3- تجهیز و سرپرستی آزمایشگاه های تشخیص طبی.

4- جبران کمبودها و برنامه ریزی در جهت حل مشکالت و معضالت 
آزمایشگاهی تشخیص طبی کشور.

بعنوان مربی  5- تحقیق و تدریس در دانشکده های گروه پزشکی 
تائید صالحیت عمومی و علمی توسط هیئت مرکزی گزینش  از  )پس 

استاد شورایعالی انقالب فرهنگی(.
و  عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  در  تحقیق  و  تدریس   -6

تحقیقاتی گروه پزشکی برابر مقررات مربوطه.
تخصصی  های  دوره  در  تحصیل  ادامه  جهت  کافی  توانائی   -7
بیوشیمی، انگل شناسی، ویروس شناسی، باکتری شناسی، ایمنی شناسی 
و سایر رشته های علوم پایه پزشکی پس از موفقیت در امتحانات ورودی.
ضرورت و اهمیت: ضرورت و اهمیت این دوره با توجه به موارد زیر 

روشن می شود:
1- نیاز روز افزون خدمات آزمایشگاهی بالینی در امر بهداشت و درمان 

کشور.
2- کمبود نیروی کارآمد و الیق در این رشته.

3- کمبود افراد واجد شرایط برای ورود به رشته های تخصصی علوم 
پایه پزشکی.

4- مشارکت در امر آموزش دانشگاه ها و دانشکده های گروه علوم 
پزشکی.

5- برنامه ریزی در امر آموزش رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی 
با توجه به پیشرفت روزافزون علوم مربوطه. 

تعریف و هدف، نقش و توانائی و ضرورت و اهمیت دوره دکترای علوم 
آزمایشگاهی که به تصویب مراجع عالی قانونی و آموزشی کشور رسیده 
است نشان می دهد که هدف از ایجاد این دوره چه بوده است و حقیر نیاز 
به تکرار آن نمی بینم. کدام بخش از این اساسنامه اشاره ای به نظام شبکه 
بهداشتی دارد؟ شخصیت های علمی هم که این دوره را بررسی و مصوب 
نموده اند از همکاران فرهیخته پاتولوژی، متخصصین علوم پایه، پزشکی 
و آزمایشگاهی بوده اند و اینجانب به وجود همکاران عالم و زحمتکش 
پاتولوژی و متخصصین علوم آزمایشگاهی و PhD بویژه دکترای علوم 
آزمایشگاهی افتخار می کنم که در سی سال اخیر خدمات شایانی را به 
تشخیص، پیشگیری، پیگیری و کنترل بیماری ها داشته اند و گروه علوم 
آزمایشگاهی از کاردان تا متخصص جزو مفاخر علوم پزشکی محسوب 
می شوند و از آن ها در جامعه پزشکی بعنوان افراد الیق و پر تالش یاد 
می شود. چه کسانی می توانند وجود همکاران علوم آزمایشگاهی در دفاع 
مقدس را انکار کنند؟ چه کسانی می توانند خدمات آنان را در نظام شبکه 
بهداشتی به هیچ انگارند؟ شما چند سال اخیر را مطالعه کنید و از خدمات 
آنان آگاه شوید. اگر نظام سالمت مشکل دارد گناه آنان چیست؟ آقای 
دکتر کرمی تو خود نیز نمی دانی چه می نویسی. آیا آثار منفی در کیفیت 
سطح تشخیص آزمایشگاهی به جهت رشته دکترای علوم آزمایشگاهی 
می باشد؟ اصال متوجه هستی چه می گویی؟ آیا خدمات این همکاران را 
نمی بینی؟ در هر صنفی و گروهی امکان ناخالصی نیز هست ولی نمی 
توان خدمات یک گروه عظیم را زیر سئوال برد. قریب به اتفاق همکاران 
این کشور  PhD، متخصص و دکترا در  پاتولوژی،  کاردان، کارشناس، 
منشا خدمات علمی و تشخیصی می باشند هیچ آثار منفی بر آنان مترتب 
اثبات خود دیگران را نفی می کنید؟ این چه رویه  آیا به جهت  نیست. 
و روشی است که شما پیشه کرده اید؟ مدرک تحصیلی به مثابه جایزه 
به  بزرگ  توهین  این یک  برید؟  می  بکار  که شما  است  ای  چه صیغه 
همه دانشگاهیان کشور است. به هر حال هر فردی در مراکز آموزشی 
پس از موفقیت یک دوره مدون دانشنامه اخذ می کند. مگر شما دانشنامه 
اخذ ننموده اید؟ آیا دانشنامه شما جایزه است؟ همکاران ارجمند پاتولوژی، 
مقاطع دکترا و یا PhD پس از سال ها رنج و تالش و تحصیل علم و 
دانش موفق به کسب مدرک تخصصی می گردند پس جایزه چه صیغه ای 
است؟ اگر کسی این ادعا را داشت بی انصافی پیشه ننموده است؟ و منظور 
از آزمایشگاه بالینی مجموعه ای متشکل از چند دستگاه است که می شود 
با چند تکنسین جواب آزمایش ها را استخراج کرد و کافی است که برای 
دادن وجهه علمی به قضیه یک دکتر جواب ها را امضاء کند چیست؟ این 
یک دگماتیسم ذهنی است که شما مبتال شده اید و از ابتدا به انتها گروه های 
دیگر را تحقیر می کنید. اگر باز هم در ناآگاهی بسر می برید آن مجله اعالم 
آمادگی نماید و اینجانب مصوبات قانونی دوره دکترا و PhD و پاتولوژی را 
ارائه می نمایم تا خوانندگان قضاوت نمایند. بنظر اینجانب همه همکاران اعم از 
پاتولوژی، متخصص، دکترا و کاردانان عزیز می باشند و زحمات و تالش آنان 
قابل تقدیر است و لذا همه آنان را به خداوند کریم، مهربان و صاحب اصلی 

رمضان کریم می سپارم و برای سردبیر آن آرزوی سالمت می نمایم.



 بازدید هیات مدیره انجمن علمی دکترای
علوم آزمایشگاهی از شرکت پیشتاز طب







دکتر بختیاری:

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی همزمان با 
توسعه گردشگری سالمت را ضروری دانست

دکتر سلطان پور:

سرمایه گذاری در گردشگری سالمت فاقد ساز و کارهای 
قانونی مشخص است

انجمن  مدیره  هیات  عضو 
توجه  آزمایشگاهی،  علوم  دکتری 
آزمایشگاهی  خدمات  کیفیت  به 
همزمان با توسعه گردشگری سالمت در کشور را ضروری خواند و بر لزوم 

ارتقاء آن تاکید کرد.
در همایش 2 روزه فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری سالمت 
که 12 و 13 خردادماه 1389 در جزیره کیش برگزار شد، دکتر بختیاری 
متخصص بیو تکنولوژی پزشکی و عضو هیات مدیره انجمن دکتری 
علوم آزمایشگاهی ضمن ابراز رضایت از سطح علمی مقاالت ارائه شده در 
کنفرانس گفت: سخنرانان در این همایش از منظر علمی و آکادمیک در 
سطح مطلوبی قرار داشتند که این نشان دهنده اهمیت توسعه گردشگری 

سالمت در کشور است.
وی با اشاره به پتانسیل های موجود در کشور برای توسعه گردشگری 
سالمت گفت: در صورتی که این موضوع به صورت کار گروهی پی گیری 
شود نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت. همچنین یکی از محاسن این 
سمینارها آن است که افراد دست اندر کار را جمع کرده و هم اندیشی آنها 

در صورتی که به سرعت عملیاتی شود می تواند راهگشا باشد. 
عضو هیات مدیره انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی، اولویت بندی 
برنامه ها را در پیشبرد سریع امور گردشگری سالمت موثر خواند و افزود: 
مقاالت ارائه شده در این سمینار باید در نهادی اجرایی جمع آوری و اولویت 
بندی شود تا مسئولین برای آن برنامه های عملیاتی پیش بینی نمایند. 
دکتر بختیاری، تشخیص طبی را یکی از پایه های مهم پزشکی دانست 
و تصریح کرد: خوشبختانه امروز خدمات آزمایشگاهی در سطح ملی از 
کیفیت خوبی برخوردار است اما الزم است تا این کیفیت به استانداردهای 

مطلوب جهانی و بین المللی برسد.

از  یکی   JCI گفت:   JCI المللی  بین  استاندارد  به  اشاره  با  وی 
استانداردهای مطرح در سطح بین المللی است که برای اعتبار بخشی 
بیمارستانها در آن بخش های مربوط به کیفیت خدمات آزمایشگاهی بالینی 
نیز پس از مطالعه دقیق مد نظر قرار می گیرد. لذا الزم است تا انجمن های 
علمی و انجمن های علوم آزمایشگاهی، استاندارهای JCI را در بخش 
خدمات آزمایشگاهی پس از مطالعه دقیق تجزیه و تحلیل نموده و برای 

اجرایی شدن آن برنامه ریزی نمایند. 
دکتر بختیاری با اشاره به کیفیت مطلوب خدمات آزمایشگاهی در ایران 
تصریح کرد: بسیار خوشبینم که جامعه آزمایشگاهی ایران بتواند با توجه 
به پتانسیل ها و متخصصین خبره ای که دارد در امر گردشگری سالمت 
نیز به جامعه پزشکی و فعالین این عرصه کمک نماید. عضو هیات مدیره 
انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی، برنامه ریزی را نخستین گام برای قرار 
گرفتن در استانداردهای بین المللی خواند و افزود: برای برنامه ریزی الزم 
است شناخت کافی از وضعیت موجود را در اولویت قرار داده و سپس برای 

آن تعیین هدف نماییم. الزمه تعیین هدف نیز داشتن استراتژی است.
دکتر بختیاری افزود: یکی از کارهایی که می توان در زمینه توسعه 
گردشگری انجام داد آن است که نهاد های مختلف که می خواهند در 
زمینه گردشگری سالمت فعال شوند تشکل های واحدی را در قالب 
اتحادیه ها به صورت NGO تاسیس نمایند و در آن استانداردهای کار 
را بر اساس معیارهای جهانی تصویب کرده و در اختیار دولت قرار دهند. 
وی الزمه توسعه گردشگری سالمت با کیفیت باال و کارا را هماهنگی 
میان عوامل مختلف دانست و افزود: بهترین ارگان یا نهادی که می تواند 
کیفیت مطلوب خدمات گردشگری سالمت را تبیین و تعریف نماید، ارائه 
دهندگان خدمت هستند و دولت باید تنها نقش نظارت بر اجرای درست 

قوانین را برعهده گیرد. 

ارگان یا نهادی 
که می تواند 

کیفیت مطلوب 
خدمات 

گردشگری 
سالمت را تیین و 

تعریف نماید،
 ارائه دهندگان 
خدمت هستند

انجمن  مدیره  هیات  عضو 
علمی دکتری علوم آزمایشگاهی، 
فرصتی  را  سالمت  گردشگری 
بزرگ، سود آور و درآمد زا دانست 

که می تواند ظرفیت های جدیدی را در کشور ایجاد نماید. 
گردشگری  در  گذاری  سرمایه  های  فرصت  روزه   2 همایش  در 
سالمت که 21 و 31 خردادماه 9831 در جزیره کیش برگزار شد، دکتر 
محمد جواد سلطان پور، عضو هیات مدیره انجمن علمی دکتری علوم 
آزمایشگاهی گفت: همایش فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری 
سالمت به منظور یکپارچه سازی، سامان دهی و ارتباط دادن زنجیره 
حرفه ای در کنار یکدیگر برای انجام فعالیت منسجم تر برگزار شده 
است. وی یکپارچه سازی و سازماندهی گردشگری سالمت را مهم 

ارزیابی کرد و افزود: تا کنون گردشگری سالمت به صورت متفرقه 
برخی  و  ها  کلینیک  و  شده  اجرا  خصوصی  بخش  توسط  کشور  در 

بیمارستان های خصوصی در این زمینه فعالیت کرده اند.
عضو هیات مدیره انجمن علمی دکتری علوم آزمایشگاهی افزود: 
ضوابط، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و روش های حمایت دولت در این 
زمینه نامشخص است و به صورت خاص در خصوص وزارت بهداشت و 

درمان، رویکرد و توجهی به این مسئله مشاهده نمی شود. 
وی با بیان اینکه عدم استقبال از گردشگری سالمت در بخش دولتی 
موجب شروع کار از بخش خصوصی ونهاد های غیر دولتی شد، تصریح 
کرد: دولت در زمینه گردشگری عام دارای نقش تشویق کننده است اما در 
زمینه گردشگری سالمت متاسفانه هیچ راهکار معینی وجود نداشته و اگر 
نگوییم فعاالن این عرصه با بن بست ها و موانعی مواجه می شوند متاسفانه 



از سوی نهادهای دولتی خصوصا وزارت بهداشت و درمان تقریبا هیچ گونه 
حمایت یا هدایتی نیز صورت نمی گیرد. دکتر سلطان پور با تاکید بر لزوم 
ایجاد سازو کارهای قانونی مشخص در گردشگری سالمت گفت: صنعت 
توریسم کشور به نوبه خود ظرفیت های جدیدی را ایجاد می کند که در 
کنار آن صنایع مختلف دیگر همانند صنایع هتلداری و گردشگری نیز 
فعال خواهد شد.وی افزود: حوزه آزمایشگاهی کشور نیز در این خصوص 
دارای تجربیاتی بوده خصوصا در بحث مراکزی که خدمات تشخیصی و 
آزمایشگاهی خاص مانند ناباروری را ارائه می کنند از ظرفیت ها و امتیازات 

خاصی برخوردار است.
دکتر سلطان پور تعرفه پایین خدمات آزمایشگاهی در ایران در مقایسه با 
سایر کشورهای منطقه خاورمیانه را هدف مناسبی برای جذب گردشگران 
سالمت دانست و افزود: ایران جدای از توانایی های خوبی که در بخش 
درمانی نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس دارد از ویژگیهای 
جغرافیایی منحصر به فردی نیز برخوردار است. عضو هیات مدیره انجمن 
علمی دکتری علوم آزمایشگاهی، هزینه های پایین گردشگری در ایران 

اعم از توریسم عمومی و درمانی را از نقاط قوت ایران خواند و گفت: 
امتیازات و ویژگیهای خاصی ایران را به عنوان کشوری دارای پتانسیل 
های قوی در برخی از زمینه ها مطرح کرده که اگر بتوانیم به موقع و در 
فرصت مناسب از این ظرفیت ها استفاده نماییم، حوزه درمانی کشور را به 

طور اخص و حوزه گردشگری را به طور اعم فعال خواهیم کرد.
وی افزود: ایران در بحث پیوند اعضا مورد توجه بسیاری از کشورها از 
جمله کشورهای اروپایی قرار گرفته و همچنین حسن شهرت و سالمت 
باالی عمومی در کشور به لحاظ اعتقادات و سنت های ملی و مذهبی از 
نکات مثبتی است که ایران را به کشوری با ویژگیهای خاص در منطقه 

تبدیل کرده است.
دکتر سلطان پور در پایان با ابراز امیدواری از اینکه حلقه های فعال در 
زمینه گردشگری بتوانند به یکدیگر متصل شوند گفت: دولت یا نهاد های 
دولتی، با تصویب قوانین و دستورالعمل های راهگشا، ارشادی و هدایتی 
می توانند نهادهای غیر دولتی را هدایت کرده و این حمایت در نهایت سود 

قابل توجهی برای کل کشور در بر خواهد داشت.

دکتر علی صادقی تبار، اطالع رسانی از توانمندیها، جاذبه ها و پتانسیل 
های کشور را یکی از گام های مهم در توسعه صنعت گردشگری خواند و 
بر لزوم برنامه ریزی و تسهیل شرایط برای فعاالن این عرصه تاکید کرد.

در همایش 2 روزه فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری سالمت 
که 21 و 31 خردادماه 9831 در جزیره کیش برگزار شد، دکتر علی صادقی 
تبار، عضو هیات مدیره انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی، گردشگری 
سالمت را جزئی از صنعت توریسم دانست و گفت: گردشگری سالمت 
از موضوعات مهمی است که موجب رشد و توسعه تمامی جوامع از جمله 
ایران شده و الزم است تا برای توسعه کشور و دسترسی به اهداف بلند 

مدت سند چشم انداز به طور جدی در این زمینه فعال شویم.
جهاد  زیستی  علوم  نوین  فناوریهای  پژوهشگاه  آموزشی  معاون 
دانشگاهی ابن سینا، با اشاره به اینکه گردشگری سالمت 4 تا 7 درصد 
از کل گردشگری را شامل می شود افزود: بر اساس آمارهای موجود از 
هر 001 نفری که به عنوان گردشگر وارد یک جامعه می شوند 4 تا 7 
نفراز آنها برای دریافت خدمات درمانی است و طبیعی است که اگر صنعت 
گردشگری را در کشور توسعه دهیم، درصد توریسم درمانی امان نیز باالتر 
خواهد رفت. دکتر صادقی تبار با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر برنامه ریزان 
و تصمیم سازان به توسعه گردشگری سالمت گفت: الزم است دولت، 
مجلس شورای اسالمی، وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و سازمان های 
فعال در عرصه گردشگری، برنامه ریزی جامع و جدی را برای تسهیل 
شرایط فعاالن این عرصه نموده تا بتوانیم به دنبال جذب منابع مالی از 
چهارمین صنعت درآمدزای دنیا باشیم. وی افزود: عقب ماندن از گردونه 
توسعه، هنگامی که با پیشرفت ارتباطات و بحث دهکده جهانی مواجهیم 
موجب می شود تا بسیاری از پتانسیل های کشور از دست رفته و جایی 
برای توسعه و برتری در این زمینه باقی نخواهد ماند. عضو هیات مدیره 
انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی، اتخاذ سیاست های کالن برای ورود به 
مبحث گردشگری سالمت را مهم ارزیابی کرد و گفت: در فاز دوم ضروری 
است به اجرایی شدن این سیاست ها بپردازیم. وی با بیان اینکه ایران 

دالیل گوناگونی برای کسب رتبه 
افزود:  دارد،  منطقه  در  نخست 
بر  عالوه  کشور  در  خوشبختانه 

خدمات و امکانات درمانی مناسب از مواهب و جاذبه های توریستی بسیار 
خوبی برخورداریم، آب و هوای چهار فصل و جاذبه های تاریخی و هنری 
می تواند انگیزه بسیاری برای گردشگران فراهم نماید. دکتر صادقی تبار 
با برشمردن ویژگیهای صنعت سالمت در کشور تصریح کرد: برخورداری 
از نیروهای کارآمد و متخصص که در بسیاری از علوم مختلف پزشکی 
همانند چشم پزشکی رتبه های تراز اول و برتر دنیا را داشته و یا در 
بخش آزمایشگاه های تشخیص طبی نیز با توجه به دارا بودن بیش از 4 
هزار نیروی متخصص در بین کشورهای منطقه حرف نخست را می زند، 
می توانیم این صنعت را در کشور به سرعت متحول سازیم. وی افزود: 
برخورداری از مراکز مجهز که توسط بخش خصوصی یا دولتی ایجاد 
شده اند و همچنین پایین بودن تعرفه خدمات پزشکی در کشور از دیگر 

ویژگیهای صنعت سالمت در کشور است.
به  اشاره  با  آزمایشگاهی،  انجمن دکتری علوم  عضو هیات مدیره 
مقایسه میانگین تعرفه های آزمایشگاهی میان ایران و کشورهای همسایه 
در بخش خصوصی گفت: بر اساس مقاسیه انجام شده در سالهای گذشته، 
تعرفه خدمات آزمایشگاهی در ایرن، یک بیست و پنجم عربستان، یک 
شانزدهم امارات و یک دوازدهم ترکیه است که این رقم با توجه به تورم 

در ایران اکنون به یک شانزدهم عربستان رسیده است.
دکتر صادقی تبار در پایان، اختالف قیمت و پایین بودن هزینه درمان 
در ایران را یکی از نکات مهم برای توسعه توریسم درمانی در ایران و 
جذب بیماران حتی از کشورهای منطقه خواند و گفت: گروه های هدف 
در کشورهای همسایه باید به خوبی از شرایط درمان در ایران آگاه شده 
و اطالعات الزم را در این زمینه کسب نمایند همچنین الزم است در 
سفارتخانه ها مسیرهای تعریف شده و تسهیل شده ای برای جذب بیماران 

ایجاد  نماییم.

تا کنون 
گردشگری 
سالمت به صورت 
متفرقه در کشور 
توسط بخش 
خصوصی اجرا 
شده و کلینیک ها 
و برخی بیمارستان 
های خصوصی  در 
این زمینه فعالیت 
کرده اند

اختالف قیمت و 
پایین بودن هزینه 
درمان در ایران 
را یکی از نکات 
مهم برای توسعه 
توریسم درمانی 
در ایران و جذب 
بیماران حتی از 
کشورهای منطقه 
خواند

دکتر صادقی تبار:

برنامه ریزی و اطالع رسانی را مهم ترین گام 
در گردشگری سالمت دانست
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