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*قرآن کریم*     
 

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

 *سوره آل عمران آیه 192*

سوگند به خدا، این کفش )بی ارزش( در نزد من محبوب تر از زمامداری بر شما است، مگر این که حقی را بر پا دارم یا 
باطلی را از بین ببرم.

          *فرازی از خطبه امام علی )ع(*

وقتی مومن با خشوع قلب، خضوع جوارح و مطیعانه برای بندگی خداوند قیام می کند مسلما از کبر، غرور، خود پسندی 
 و خود بزرگ بینی پاک خواهد ش��د. نماز برای منزه ش��دن از تکبر اس��ت و نماز است که ایمان و تقوا را در مومنان تقویت

 می کند.
   *فرازی از خطبه حضرت زهرا )س(*

   
  گر شما را به جهان دینی و آیینی نیست                                            الاقل مردم آزاده به دنیا باشید

*امام حسین )ع(*

من��ادی چو س��ر داد ی��ا رب ندا     
ش��نیدیم و دادی��م آن را ج��واب         
خدای��ا ببخش��ا ز م��ا ه��ر گن��اه       
پس از آن که تس��لیم کردیم جان        

ک��ه آری��د ایم��ان به یکت��ا خدا
بگش��تیم مومن ب��ه دین و کتاب
ب��دی های م��ا را بپ��وش ای اله
تو محش��ورمان س��از با صالحان

رهنمودها
رهنمودها

  *قرآن کریم*
                



»نه اجازه دهید که به بدبینی های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسف بار که به هر علتی 
پیش می آید شما را به یاس و ناامیدی بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاه ها و کتابخانه هایتان زندگی کنید.«

 )پاستور(

بسیار جای تاسف است وارد بخشی می شویم که تعدادی قلیل و خیلی اندک از همکاران خوب آزمایشگاه های تشخیص 
طبی نسبت به رعایت اصول اخالقی و حرفه ای در آزمایشگاه ها بی توجه هستند. به نظر این حقیر باید بزرگان، پیشکسوتان 
و ش��خصیت های علمی و فرزانه علوم آزمایش��گاهی وارد این بحث مهم شده و اجازه ندهند چند آزمایشگاه دار نما حیثیت 
علمی و اجتماعی این حرفه س��خت و مقدس را زیر س��وال ببرند. چند س��الی اس��ت که تبلیغات غیر اصولی از نظر رعایت 
اصول حرفه ای و اخالقی در این حرفه اوج پیدا می کند. با چند تن از روسای انجمن های تخصصی صحبتی داشتم، آن ها 
اظهار می نمودند که چندین سال پیش در کنگره ها و همایش ها یک آزمایشگاه غرفه داری می کرد ولی در سال جاری این 
تعداد به  نوزده آزمایش��گاه رس��یده اس��ت و انواع و اقسام تبلیغات و اظهارات در غرفه ها مطرح است که بعضا اصول علمی 
نیز رعایت نمی ش��ود. از انجمن های محترم و دس��تگاه مس��ئول خاضعانه درخواست می نمایم تا دیر نشده نسبت به تدوین 

استانداردهای رفتار حرفه ای اقدام عاجل نمایند. 
در نظام س��المت، آزمایش��گاه های تشخیص طبی رکن اصلی تشخیص، پیگیری و کنترل بیماری ها را به عهده دارند و اگر 
اعضای این حرفه خود را ملزم به اجرای قوانین و مقررات جاری امور پزش��کی ندانند آرمان های ارزش��مند و رس��الت آن 
تحق��ق نخواه��د یافت. نگارنده این بیم را دارد که این رویه متداول گردد البته ارائه مقاالت علمی وس��خنرانی و ش��رکت در 
 پانل ها، س��مینارها و همایش ها امری واجب اس��ت و حقیر با آن مخالفتی ندارم ولی تبلیغات گمراه کننده و رقابت منفی بین
 آزمایش��گاه ها در ش��ان این حرفه مقدس و سخت نبوده و همکاران محترم از سطوح مدیران، مسئولین فنی و کارشناسان به 

صورت شبانه روزی در این روزگار سخت مشغول خدمت به مردم عزیز هستند. 
درآمد آزمایشگاه ها با هزینه های آن برابری نمی کند. ادامه فعالیت آزمایشگاه ها با این شرایط بحرانی اقتصادی در بعضی 
مواقع غیر ممکن اس��ت. چرا باید عده ای اندک این زحمات و تالش ها را زیر س��وال ببرند. همه جا عرض کرده و می کنم 
که کمترین پرونده تخلفاتی در گروه پزشکی را آزمایشگاه ها دارند. ولی در یک سال اخیر آمار پرونده های تخلفاتی افزایش 

پیدا کرده و باید به صورت اضطرار چاره اندیشی نمود. 



در فصل اول دستورالعمل نحوه تبلیغ امور پزشکی چنین آمده است، منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هر گونه اعالنی است 
از طریق رس��انه های عمومی و خصوصی و دیداری و ش��نیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مطبوعات، 
سینما، اینترنت، شبکه های صوتی تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه های کاتالوگ، بروشور، دفترچه های راهنما، 
بسته بندی، برچسب، کارت ویزیت، بیلبورد، نمایشگاه، اسالید، بانک های اطالعاتی و نظایر آن ها که برای معرفی باید مجوز 

سازمان نظام پزشکی اخذ شود.
در فصل دوم تبلیغ گروه پزشکی نیز چنین تاکید می گردد.

ماده 7- اعضاء س��ازمان در آگهی و تبلیغات الزاما می بایس��ت نام و نام خانوادگی، ش��ماره نظام پزش��کی، آخرین مدرک 
تحصیلی براس��اس عنوان مندرج در پروانه مطب و نش��انی مطب یا دفتر کار خود را قید نموده و همچنین اعضاء س��ازمان به 
اختیار و انتخاب خود می توانند درجه دانش��گاهی، تلفن ثابت، ایمیل و نش��انی الکترونیک، ساعات و ایام پذیرایی بیماران و 

بیمه های طرف قرارداد را در آگهی خود درج نمایند. 
ماده 11- درج هر گونه تبلیغات گمراه کننده ممنوع می باشد و مرجع تشخیص آن نظام پزشکی محل است.

ماده 20- کلیه متخلفان از این دس��تورالعمل اعم از متقاضیان تبلیغات، رس��انه ها و چاپخانه ها در مراجع قضایی و انتظامی 
ذیصالح با شکایت سازمان نظام پزشکی محل، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

 همکاران عزیز اکثریت قریب به اتفاق  آزمایش��گاه های تش��خیص طبی تالش می نمایند در رعایت قوانین و مقررات از 
یکدیگر س��بقت جویند لذا تعدادی انگش��ت شمار نباید این نظم و ترتیب را جهت رس��یدن به مقاصد خود به هم بزنند. در 
منش��ور اخالقی و حرفه ای در آزمایش��گاه های تش��خیص طبی رعایت شئونات حرفه ای در هنگام اطالع رسانی به عموم و 
انجام تبلیغات پیرامون خدمات قابل ارائه در آزمایش��گاه، اجتناب از اتخاذ روش های نامناس��ب اطالع رسانی، ارائه اطالعات 
فریبنده یا خالف واقع و تخریب جایگاه س��ایر اش��خاص همزمان با اطالع رس��انی تاکید شده است. همچنین عدم مشارکت 
آزمایشگاه در برنامه هایی که به هر نحو مخل سالمت جامعه بوده و با ارزش های آن در تعارض باشد را توصیه می نمایم.

حدود پنجاه سال از ارائه خدمات آزمایشگاهی توسط همکاران خدوم و فرهیخته جامعه آزمایشگاهی می گذرد و جایگاه 
واالی این عزیزان تثبیت شده است. جای تعجب و تاسف است که در این چند سال اخیر بعضی از همکاران به روش هایی 

که شئونات جامعه آزمایشگاهی را زیر سوال می برد متوسل شده اند.
درس��ت اس��ت مشارکت در برنامه های خیرخواهانه و امداد رسانی امری الزم االجرا است و اجر معنوی دارد ولی پذیرش 
50 درصد زیر تعرفه با توجه به مشکالت اقتصادی کیت و تجهیزات و کارمزد چه معنایی دارد. چرا باید این مسائل خدشه به 
آزمایش��گاه ها وارد نماید. بعضا در نصب بنر و بیلبورد در خیابان ها رقابت وس��یع و منفی ایجاد شده است که همکاران علیه 
هم ش��کایت می کنند. اگر انجام تس��تی در کشور ممکن نیست چرا باید در همایش ها تبلیغ آن صورت گیرد و خدا می داند 

چه مصائبی را در بر خواهد داشت. 
ضایع نمودن حقوق همکاران آزمایشگاهی به هیچ وجه جایز نیست. دانشگاه ها و سازمان های ذیربط باید با تعداد اندک 

متخلفین قاطعانه برخورد نمایند. ادامه این روش خطرناک و حتی وحشتناک پیش بینی می گردد. 
در نهایت اینجانب متواضعانه درخواس��ت می نمایم که یک بس��یج عمومی در انجمن های آزمایش��گاهی ش��کل گیرد و 
ب��ا تدوین اصول اس��تاندارد و علمی در تبلیغات، در جلوگی��ری از ترویج این تخلفات اهتمام وافر گ��ردد. همکاران محترم 

آزمایشگاهی را به خدا می سپارم. 
امیدوارم با آرامش به زندگی خودتان ادامه دهید. 

ارائه نظریات همکاران در این خصوص موجب تشکر خواهد بود.  

دکتر محمد صاحب الزمانی
مدیر مسئول 
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ممکن اس��ت با نگاه اول کمي تعجب کنید که چگونه با 
خطاهاي آزمایش��گاهي مي توان به نکات تش��خیصي براي 
برخي از بیماري  هاي خون رس��ید. گفتني است که گاهي 
خطاهاي آنالیزور، خطاي نمون��ه، خطاي آنالیز با تغییرات 
درجه حرارت نمونه و خطا در شمارش سلول  ها مي  تواند 

سر نخ هاي تشخیصی را ارائه دهد. 
 B براي مثال شکنندگي و ترد بودن سلول  هاي لنفوسیت
س��رطاني در بیمار مبتال به لوسمی مزمن لنفوسیتیک تعداد 
زیادي س��لول  هاي اسماج در خون محیطي تولید مي کند. 
س��لول  هاي اس��ماج در گردش خون ای��ن بیماران وجود 
ندارد، بلکه ضربه و فش��ار وارده بر خ��ون در هنگام تهیه 
گس��تره محیطی موجب تولید سلول های اسماج مي  شود 
که در واقع یک آرتیفکت یا خطاي آزمایشگاهي مي  باشد 
و م��ي  توان با پایدار کردن غش��ا و افزودن یک تا دو قطره 
آلبومین 22% به خون که در بانک خون استفاده مي  شود از 

اسماج شدن سلول  ها جلوگیري کرد. 
گفتني است که تعداد زیاد اسماج سل همراه با لکوسیتوز 
که نماي لنفوس��یتوز داش��ته باش��د. احتمال لوسمي مزمن 

لنفوسیتیک را در یک شخص بزرگسال مطرح مي کند. 
بیماري  هاي دیگر مانند س��یاه سرفه و لنفوسیتوز عفوني 
)infections Lymphocytosis( که نماي لنفوس��یتوز 
دارند غالبا با اس��ماج سل همراه نیس��تند. گفتني است که 
واکسن بیماري سیاه سرفه ایمني دایمي نداده و در سال هاي 
اخیر تعداد قابل توجهي از بزرگساالن به این بیماری مبتال 
ش��ده اند. سرفه براي بیشتر از 6 هفته و حضور لنفوسیتوز 
بدون اس��ماج سل ممکن است در تش��خیص این بیماري 
عفوني کمک کننده باش��د. بنابراین تولید اس��ماج سل که 
یک خطاي آزمایش��گاهي بود، چنانچه در کنار لنفوسیتوز 

قرار گیرد نه تنها راهي براي تش��خیص لوسمی CLL باز 
مي کند، بلکه مي  تواند آن را از لنفوس��یتوز واکنش��ي جدا  
کن��د. به مثال  هاي دیگر تش��خیص بیم��اري  هاي خون با 

خطاهاي آزمایشگاهي توجه کنید. )7(
خطای�قرائت�نقطه�پایان�آزمایش�PTTو�تشخیص�

)DIC(احتمالی�انعقاد�داخل�عروقی�منتشره��
در دس��تگاه ه��اي کوآگولومت��ر ن��وری س��نجش زمان 
لخت��ه ش��دن پالس��ما )clot end point( در آزمای��ش
PTT ب��ه محض ایجاد تغییر ناگهاني در عبور نور تابش��ي  
)transmittance( به صورت یک منحنی تک موج ثبت 

مي گردد.
گ��زارش گردی��ده ک��ه الگوي موج��ي ش��کل دو فازه 
ممک��ن   PTT تس��ت  در   )biphasic wave form(
اس��ت در تش��خیص اولیه DIC و نیز در موارد سپتیسمي 

)Septicemia( کمک کننده باشد.
بدین مفهوم که در مواردی قبل از لخته ش��دن پالس��ما 
در تس��ت PTT نخست ذرات رس��وبي، شکل مي گیرند 
به ط��وری که آزمایش کنن��ده آن را به اش��تباه نقطه پایان 
آزمای��ش قلمداد م��ی کند. در دس��تگاه کوآگولومتر نوری 
این ذرات رس��وبي باع��ث کاهش اولیه عبور نور تابش��ی 
)transmittance( شده و پس از آن ایجاد لخته فیبریني 
موجب کاهش ش��دید نور از لوله مي گردد که این مرحله 
به عنوان نقطه پایان تس��ت )end point( در کوآگولومتر 
گزارش مي گردد. بنابراین چنانچه گراف زمان لخته شدن 
پالس��ما در ارتباط با عبور نور )transmittance( رسم 
شود یک منحني دو فازه به دست مي دهد. فاز اولیه کاهش 
عبور نور از لوله آزمایش در رابطه با ذرات رس��وبي شکل 
یافته از کمپلکس ه��اي C-reactive protein( CRP( با 

 دکتر حبیب اله گل افشان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

golafshanh@sums.ac.ir

 رضا رنجبران
دانشجوی دکترای تخصصی خون شناسی، مرکز تحقیقات علوم و 

فن آوری تشخیص آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی شیراز
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لیپوپروتئین هاي با دانسیته بسیار پایین )VLDL( هستند که 
در حضور کلس��یم رس��وب مي کنند و فاز دوم کاهش عبور 
نور تابشی در رابطه با تولید لخته واقعی و زمان پایان آزمایش 

است. )3(

منحنی آزمایش PTT در دستگاه کوآگولومتر روی محور 
مختصات که محور x بر حس��ب ثانیه و محور y بر اس��اس 
عبور نور )transmittance( درجه بندی شده است، ترسیم 
می گردد. گراف A آزمایش نرمال PTT تک موج را نش��ان 
می دهد که زمان لخته با تغییر ناگهانی در کاهش نور تابش��ی 
همراه اس��ت. گراف B آزمایش دو ف��ازی یا مواج PTT را 
نش��ان می دهد که موج اول کاهش عبور نور تابشی ناشی از 
رسوب CRP-VLDL و موج دوم به علت تولید لخته نهایی 
اس��ت. الگوي دو فازي موجي شکل aPTT در عفونت هاي 
خوني، بیماران بد حال در بخش  ICU و در بیماران مبتال به 
انعقاد داخل عروقي منتش��ره مشاهده شده و ادعا گردیده که 

یک نشان اولیه براي تشخیص DIC مي باشد.
کنترل�کیفي�نمونه�خون��با�خطا�در�پارامتر

)Mean cell hemoglobin concentration(�MCHC

در آنالیزورهاي هماتول��وژی پارامتر MCHC یا میانگین 
غلظ��ت هموگلوبی��ن در گلبول قرمز از رابطه زیر به دس��ت 

مي آید.

   

ارزیاب��ي پارامت��ر MCHC به عنوان کنت��رل کیفي نمونه 
خون داراي ارزش است. در آنالیزورهاي خون شناسي مقدار 
هماتوکری��ت از حاصل ضرب MCV در تعداد گلبول هاي 
قرمز به دست می آید. پارامتر MCHC در نمونه هاي چرب 

و همولی��زه و حاوي آگلوتیناس��یون س��رد و کرایوگلوبولین 
افزایش کاذب دارد. 

چرب��ي در محلول اندازه گی��ري هموگلوبین آنالیزور حل 
نش��ده و از طری��ق ایجاد ک��دورت، موج��ب افزایش کاذب 
هموگلوبین و در نتیجه MCHC مي شود. همولیز، موجب 
کاهش ش��مارش گلبول هاي قرم��ز و افزایش هموگلوبین به 
علت رها ش��دن هموگلوبین آزاد در پالس��ما شده و از اینرو 
MCHC را افزای��ش م��ي دهد. عبور همزم��ان گلبول های 
قرمز به هم چس��بیده در آگلوتیناس��یون سرد موجب افزایش 
MCV و کاه��ش تعداد گلبول های قرم��ز و افزایش پارامتر 

MCHC می گردد. )5( 

آگلوتیناس��یون س��رد قوی ممکن اس��ت ناش��ی از لنفوم 
سلول های B یا بیماری های عفونی مانند منونوکلئوز عفونی 

یا عفونت مایکوپالسمایی باشد. 
گرچه پارامتر MCH درم��وارد فوق هم افزایش مي یابد 
ولي با توجه به این که در محاس��به MCHC از سه پارامتر 
اس��تفاده مي ش��ود ارزیابي بهتري از وضعیت نمونه خون به 

دست مي دهد.
افزایش واقعی پارامتر MCHC ) بیش از 35 %( در نمونه 
خون با مرفولوژی اسفروس��یتوز، گلبول های داس��ی شده و 
گلبول های فش��رده با لبه های نامنظم و بایت س��ل مشاهده 
می ش��ود. در غیر این موارد افزایش آن کاذب بوده و نیاز به 

پیگیري دارد.
کاه��ش پارامت��ر MCHC در آنم��ي فقر آهن پیش��رفته 
و استوماتوس��یتوز مش��اهده م��ي ش��ود. استوماتوس��یتوز یا 
هیدروس��یتوز به مفهوم گلبول هاي پرآب است. پدیده تورم 
ح��اد گلبول هاي قرمز در دیابت و اورمي که موجب افزایش 
MCV می گردند، با کاهش پارامتر MCHC همراه اس��ت. 
دیابت و اورمی موجب افزایش فش��ار اسمزی داخل گلبول 
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قرمز ش��ده که نتیجه آن ج��ذب آب از محلول های ایزوتون 
دس��تگاه آنالیزور بوده که افزای��ش کاذب MCV را به دنبال 
دارد ولی با کاهش MCHC می توان این پدیده را شناسایی 
کرد. چون کاهش این پارامتر بیانگر ورود آب یا آبکی ش��دن 

هموگلوبین در درون گلبول های قرمز است.

تشخیص�هموگلوبینوپاتی�با�خطای�افزایش�کاذب�
هموگلوبین�

ممک��ن اس��ت گلبول ه��اي قرمز جنی��ن و ن��وزاد و نیز 
گلبول هاي قرمز حاوي هموگلوبی��ن هاي غیر طبیعي )مانند 
هموگلوبین هاي D، S و E و O و ...( و نیز گلبول هاي قرمز 
با انباشتگی غشا از چربي در محلول لیز آنالیزور پاره نشده و 
موجب لکوسیتوز کاذب و افزایش کاذب هموگلوبین گردند. 
گلبول هاي قرمز لیز نش��ده ممکن اس��ت به جای لنفوسیت 
ش��مرده ش��ده و با ش��مارش افتراقي معکوس روبرو شوید، 
بدین مفهوم که درصد س��لول هاي لنفوس��یت بس��یار بیشتر 
از نوتروفی��ل گزارش مي ش��ود. کرایوگلوبین با ایجاد ذرات 
رسوبي که با گذشت زمان شکل مي گیرند موجب لکوسیتوز 

کاذب مي شود. 
نکته مهم: گزارش افزایش کاذب لکوسیتوز و یا هموگلوبین 
توس��ط آنالیزور و مغایرت با مطالعه از روي تخمین گس��تره 
محیطي ممکن است که ما را در شناخت یک هموگلوبینوپاتي 
ناشناخته یا وجود کرایوگلوبولین یا کرایوفیبرینوژن یاري کند. 
گلبول هاي قرمز تارگت در یرقان انسدادي به علت انباشتگی 
غش��ا از چربی و گلبول هاي قرمز ح��اوي هموگلوبین هاي 
غیر طبیعي، در محلول اندازه گیري هموگلوبین آنالیزورها و 

محلول درابکین همولیز نگردیده و ایجاد کدورت می کنند.

سندرم�ضد�فسفولیپید�و�خطای�کاذب�شمارش�
پالکت�ها�در�پدیده�اقماری�پالکت�ها

پدیده اقماري پالکت ها و پدیده تجمع پالکتي به صورت 
دستجات چند تایي در سرتاسر گستره محیطي در تعدادی از 

بیماران در ضد انعقادهاي EDTA رخ مي دهد. )5 و 7(
برخي از اف��راد داراي آنتي بادي هاي ضد پالکتي بوده که 
تنها در حرارت اتاق و در حضور امالح EDTA فعال ش��ده 
و با پالکت ه��ا کمپلکس ایمني مي دهند. این کمپلکس هاي 

ایمني جذب سطحي نوتروفیل، لنفوسیت و منوسیت از طریق 
گیرنده FC گش��ته و از اینرو پالکت ها به صورت حلقه زده 
به دور نوتروفیل ها یا منوس��یت در می آیند که به آن پدیده 
اقم��اري گویند. پدیده اقماري پالک��ت ارزش گزارش براي 
پزش��ک ندارد و یک��ي از عوامل مهم کاه��ش کاذب پالکت 

است. )3( 

پدیده اقماری پالکتی
گاه��ي آنتي بادي هاي ض��د پالکتي موجب تجمع پالکتي 
به صورت دس��تجات چند تایي در سرتاس��ر گستره محیطي 
در حض��ور نمک EDTA مي ش��ود. گفتني اس��ت که این 
تجمعات پالکتي به عنوان گلبول قرمز یا س��فید شمرده شده 
و موجب کاهش کاذب پالکت ها و افزایش کاذب ش��مارش 
گلبول های س��فید مي گردند اخی��را در تعدادی از بیماران با 
پدی��ده اقماری و تجمع پالکتی، آزمایش های مثبت س��ندرم 

ضد فسفو لیپید گزارش شده است.

 پدیده تجمع پالکتی ناشی از فعال شدن 
EDTA آنتی بادی های پالکتی در حضور
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�تشخیص�بیماری�هموگلوبین�اچ�با�خطای�افزایش�
کاذب�پالکت��

بیم��اري هموگلوبی��ن اچ ب��ا مرفولوژي میک��رو- هیپو و 
تارگت س��ل و گلبول هاي قطره اشکي کشیده شده نوک دار 
)tailed( و گلب��ول با دو زایده )horn cell( همراه اس��ت. 
گفتني اس��ت که بیش��ترین خطاي افزایش کاذب پالکت در 
بیماري هموگلوبین اچ رخ مي دهد و این به علت آن اس��ت 
که میکروسیتوز شدید و گلبول هاي شکسته به جاي پالکت 
ش��مرده مي ش��وند، جالب آن که با این خطاي آزمایشگاهي 
مي توان هموگلوبین اچ را تش��خیص داد، بدین مفهوم که با 
مرفول��وژي میکرو- هیپو و افزای��ش کاذب پالکت گاهي به 
ص��ورت ++++ یا حتي بالغ بر میلیون توس��ط آنالیزور اقدام 
ب��ه انجام آزمایش تهیه اچ بادي یا تهیه مرفولوژي توپ گلف 
کنید و یا باند آن را در الکتروفورز مشاهده کنید. پدیده فوق 
ممکن است در الیپتوسیتوز همولیتیک و پیرو پویی کیلوسیتوز 

نیز مشاهده شود. )2(

تشخیص�فاکتور�هفت�پادوآ�)Padua(�با�خطای�غیر�
����PTهمخوانی�درآزمایش�

فاکتور هفت پادوا  با معرف های بافتی تهیه ش��ده از منابع 
غیر انسانی )Nonhuman( به خوبی واکنش نداده و منجر 
ب��ه طوالنی ش��دن کاذب آزمایش PT می گ��ردد، در حالی 
ک��ه عملکرد آن در ب��دن طبیعی بوده و بیم��ار میل به خون 
ریزی ندارد. فاکتور 7 پادوآ در نتیجه جایگزینی گلوتامین به 
جای آرژنین در موقعیت شماره 304 فاکتور 7 است. استفاده 
از مع��رف بافتی با منبع انس��انی با ن��وآوری DNA جواب 
صحی��ح PT را به دس��ت می دهد. از این رو س��فارش می 
ش��ود برای هر فردی که آزمایش PT طوالنی دارد و س��ابقه 
خ��ون ریزی و بیم��اری کبد ندارد، آزمای��ش  PT با معرف 
 بافتی انس��انی ک��ه دارای  ISI بین 1/2 تا 1/7 می باش��د نیز 

انجام شود. )5(

 تش�خیص�همو�گلوبینو�پاتی�ب�ا�نتیجه�کاذب�مثبت�
در�آزمایش�حاللیت

 اساس آزمایش:
هموگلوبین داسی )هموگلوبین S( در حضور دی تیونیت 
س��دیم که اکس��یژن محیطی را به خود می گیرد به وضعیت 
داکس��ی )deoxy( در آمده و پلیمری می ش��ود. پلیمرهای 
هموگلوبین S در بافر فس��فات س��اپونین دار با موالریته 2/3 
نامحلول بوده و با ایجاد کدورت مانع از عبور نور می گردد.

خ��ون  ه��اي  پروتئی��ن  افزای��ش  ش��دید،  لکوس��یتوز 
)هیپرپروتئینم��ي(، پاراپروتئین ها و هیپر لیپمي موجب مثبت 
کاذب آزمایش حاللیت مي گردند. اس��تفاده از خون شسته و 
فش��رده، خطاهاي فوق را برطرف مي س��ازد. با مثبت شدن 
آزمایش حاللیت باید برای تایید حضور هموگلوبین S اقدام 

به آزمایش الکتروفورز کرد.
هموگلوبی��ن هاي ناپایدار، به ویژه بعد از برداش��ته ش��دن 
طح��ال مي توانن��د موجب مثبت کاذب به علت کدر ش��دن 

معرف تست حاللیت به علت اجسام ها نیز گردد.
هموگلوبی��ن ه��ای I و Setif که از واری��ان های زنجیره 
الفا هس��تند در محیط آزمایش��گاه در محلول بافری آزمایش 
حاللیت پلیمری شده و ایجاد کدورت می کنند، از این رو در 
آزمایش حاللیت چنانچه خط��ای نمونه علت واکنش کاذب 
نباشد باید هموگلوبینوپاتی فوق را مد نظر قرار داد. )1و8(  

خطای�افتراق�گلبول�های�سفید�و�احتماالت�تشخیص
در آنالیزورها از خواص گوناگون سلول جهت افتراق آن ها 
 H1از یکدیگر استفاده می شود. گلبول هاي سفید در تکنیکون
با به کارگیري کانال پراکس��یداز و کان��ال بازوفیل لوبوالریتي، 
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از هم متمایز مي ش��وند. ائوزینوفیل و نوتروفیل و منوس��یت 
به ترتیب داراي بیش��ترین خاصیت پراکسیداز در سیتوپالسم 
هس��تند. گفتني اس��ت که بازوفیل ها در PH بسیار اسیدي و 
ائوزینوفیل در pH بس��یار قلیایي در مقابل لیز شدن بیشترین 
مقاومت را دارند، در حالي که بقیه س��لول ها به س��رعت لیز 
مي ش��وند و از اینرو براس��اس حجم سنجي پس از مجاورت 
خون با PH اس��یدي و یا قلیایي این دو س��لول در برخی از 
آنالیزورهای سیس��مکس از هم جدا می ش��وند. گرانول هاي 
ائوزینوفیل و آلودگي گلبول هاي قرمز با انگل ماالریا موجب 
دپالری��زه کردن نور و راهي براي افت��راق ائوزینوفیل و اعالم 
خطر ب��راي انگل ماالریا باز مي کند. فقدان یا کاهش ش��دید 
آنزیم پروکسیداز در کمبود ارثی یا سندرم های پیش سرطانی 
موجب می شود که نوتروفیل ها در کانال پروکسیداز به اشتباه 
در گروه لنفوس��یت های بزرگ طبقه بندی گردند و از این رو 
شمارش نوتروفیل حتی نزدیک به صفر کاهش یابد، در حالی 
که گس��تره محیطی سلول های نوتروفیل را نشان داده و با این 

مغایرت می توان کاهش آنزیم را در نظر داشت. )6(

طبقه بندی سلول ها در کانال پروکسیداز
گرانول هاي بازوفیل داراي هپارین اس��ت و با این ویژگي 
پذیراي رنگ هایي مانند آلس��ین بلو و یا آس��ترا بلو مي باشد 
که با س��نجش جذب نور توسط س��لول پس از رنگ آمیزي 

مي توان آن را شناسایي کرد. 
تشخیص�هموگلوبینو�پاتی�با�خطای�اندازه�گیری�

�A2هموگلوبین�
 میانگی��ن نرم��ال هموگلوبین A2 برای اش��خاص س��الم

بت��ا هتروزیگ��وت  تاالس��می  ب��رای  و   2/5  ±  0/15   
 0/27 ± 4/8 اس��ت. گس��تره هموگلوبین A2 در افراد مبتال 
به تاالس��می مینور بتا از 3/5 تا 8 درصد گزارش شده است. 
ان��دازه گیری هموگلوبین A2 بایس��تی با دقت فراوان انجام 
گیرد چون گاهی تش��خیص تاالس��می مینور بت��ا با افزایش 
یک تا دو درصد باالتر از س��طح نرمال اس��ت. بهتر است که 
ان��دازه گیری ها ب��ه صورت دوبل انج��ام و میانگین جواب 
 A2 ه��ا گ��زارش ش��ود. روش ان��دازه گی��ری هموگلوبین
دارای ضری��ب مغای��رت )CV( روزان��ه 2% و گاهی تا %5 
گزارش شده است. بایستی همیشه یک نمونه کنترل با مقدار 
نرم��ال هموگلوبین A2 و یک نمون��ه با افزایش هموگلوبین 
 A2 با هر س��ری تس��ت آزمای��ش ش��ود. هموگلوبین های
 C ,E ,O و هیبرید S-G با این روش همراه با هموگلوبین 
A2 خارج م��ی گردند. از این رو چنانچه مقدار هموگلوبین 
A2 بیش��تر از 10 % کل هموگلوبین شود بیانگر حضور یک 
مغایر یا واریانت هموگلوبین است. افزایش بیش از 8 درصدی 
هموگلوبین A2 در تاالسمی مینور بتا بسیار به ندرت رخ می 
دهد. هتروزیگوت داسی شکل ممکن است همراه با افزایش 

هموگلوبین A2 باشد. )4(
 

مغایرت�مرفولوژی�گلبول�های�قرمز�با�پارامتر�
�تغییرات�اندازه�گلبول�هاي�قرمز�
)Red cell distribution width(

 پارامت��ر تغیی��رات ان��دازه ب��ر حس��ب انح��راف معی��ار
 )RDW-SD( و ضریب تغییرات )RDW-CV( گزارش 
مي شود. دامنه مرجع RDW-SD بین 47-39 فمتولیتر است 
و برابر با پهناي خطي اس��ت که از 20% فراواني، هیستوگرام 
حج��م را قطع مي کن��د و بیانگر تفاوت حج��م بزرگ ترین 
و کوچ��ک ترین گلب��ول قرمز در 80 درصد فراوانی اس��ت. 
هر چه این دامنه بیش��تر باش��د به مفهوم تنوع بیش��تر اندازه 
گلبول قرمز اس��ت. این پارامتر مس��تقیما از روي هیستوگرام 
حجم به دست مي آید. براي مثال اگر این خط سمت راست 
منحن��ي را در جای��گاه 111 فمتولیتري و س��مت چپ را در 
جای��گاه 70 فمتولیتري قطع کن��د، RDW-SD برابر با 41 
= 70 - 111 فمتولیت��ر اس��ت. پارامتر RDW-CV حاصل 
تقس��یم انحراف معیار ب��ر میانگین حجم )MCV( اس��ت؛ 
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بنابرای��ن در تفس��یر آن بای��د دقت کرد. اگر انح��راف معیار 
RDW-SD به علت تنوع اندازه افزایش داش��ته باشد و هم 
RDW- زمان میانگین حجم هم افزایش داشته باشد، مقدار
CV با وجود تغییرات اندازه )آنیزوس��یتوز( طبیعي مي شود. 
ی��ک پهنای انح��راف طبیعي با گلبول هاي یکدس��ت ولي با 
کاهش میانگی��ن حجم منجر به افزای��ش RDW-CV مي 
گردد. در این موارد مش��اهده هیستوگرام کمک کننده است. 
)3SD( حدودا معادل سه انحراف معیار RDW-SD مقدار 

 است. )7(

تشخیص�سندرم�های�همراه�با�گلبول�های�شکسته�با�
مغایرت�شمارش�پالکت�اپتیک�و�امپدانس�

با ب��ه کارگی��ری رن��گ فلورس��انس تی��ازول نارنجی م��ی توان 
رتیکولوس��یت ها را بر مبنای شدت فلورسانس در سه دسته جای داد. 
رتیکولوسیت با فلورسانس باال )HFR( بیانگر رتیکولوسیت های نارس 
و یا رتیکولوسیت های تحت استرس می باشد. با شمارش پالکت ها 
به روش اپتیک )PLT-O( می توان پالکت ها را از گلبول های قرمز 
شکسته جدا کرد. چنانچه مغایرت چشمگیر بین شمارش امپدانسی و 

اپتیک باشد باید گلبول های شکسته شده را مد نظر داشت. )7و8( 

 
اسَکتِرگرام رتیکولوسیت ها و پالکت ها بر اساس اندازه 

و شدت فلورسانس
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آیا�آزمایشگاه�های�بالینی�می�توانند�سازمان�های�فرا�
اعتباری��باشند؟

چکیده
ایجاد نظام مراقبت س��المت با ساختار ایمن، نیازمند به 
کارگیری پارادایم سازمان های فرا اعتباری است که مفهوم 
آن کاه��ش خطا و افزای��ش ایمنی در س��ازمان های ارائه 
دهنده مراقبت س��المت می باشد. آزمایشگاه های بالینی به 
عنوان یکی از اجزاء این س��ازمان ها باید در اندیشه ایجاد 
نظام فرا اعتباری در سازمان خود باشند و برای استقرار آن 
فعالیت های مس��تمری را دنبال کنند. هدف از نگارش این 
مقاله، معرفی سازمان های فرا اعتباری و ویژگی های آن و 
توسعه مفهوم این نوع سازمان ها در نظام مراقبت سالمت 

به ویژه آزمایشگاه های بالینی است.
پژوه��ش حاض��ر ی��ک مطالع��ه م��روری اس��ت که با 
اس��تفاده از مناب��ع اینترنتی، مقاالت و کت��اب های مربوطه 
 و بهره برداری از موتورهای جس��تجوگر و کلید واژه های
 High Reliability Organization )HRO(،
و   Clinical Laboratory، Patient Safety
Human Error انجام ش��د. در این پژوهش تعداد 118 
منب��ع علمی م��ورد مطالعه قرار گرفت که تع��داد 41 منبع 

انتخاب و از آن ها در تدوین مقاله استفاده شد.
آزمایش��گاه های بالین��ی برای این که بتوانن��د به عنوان 
س��ازمان های فرا اعتباری ش��ناخته ش��وند باید به افزایش 
کیفی��ت و تقوی��ت دانش و یادگیری کارکنان خود بیش��تر 
بیاندیش��ند و در قبال خطاهای انسانی و حوادث احتمالی 
متعهد و پاسخگو باشند. برای دستیابی به اهداف سازمان های 

فرا اعتباری عوامل و ویژگی ه��ای مختلفی دخالت دارند 
ک��ه از آن جمل��ه می توان به قدرت تحم��ل و تاب آوری 
در قبال شکس��ت ها، عدم تمایل به س��اده کردن تحلیل ها، 
حساسیت داش��تن به عملکرد مطلوب، انعطاف پذیری در 

برابر مشکالت و سرانجام تخصص گرایی اشاره نمود.
پارادایم سازمان های فرا اعتباری در حال حاضر در حیطه 
علوم پزش��کی و سالمت در مرحله بلوغ و آمادگی است و 
به عنوان ابزاری که می تواند عملکرد سازمان های مراقبت 
س��المت را ایمن تر و قابل اعتمادتر کند قلمداد می ش��ود، 

اگر چه تنها راه و نقشه موفقیت به حساب نمی آید.
کلی��د واژه ها: س��ازمان های فرا اعتباری، آزمایش��گاه 

بالینی، ایمنی بیمار، خطای انسانی.
مقدمه

ایجاد نظام مراقبت س��المت با س��اختار ایم��ن، نیازمند 
به کارگی��ری پارادای��م جداگانه به نام »س��ازمان های فرا 
اعتباری« اس��ت که مفهوم آن کاهش خطا و افزایش ایمنی 
در س��ازمان های تحت پوش��ش نظام مراقبت سالمت می 
باش��د. بدین معنی که ساختار و مدیریت یک سازمان ارائه 
دهنده مراقبت سالمت می تواند بر این اساس از بروز خطر 
و ایج��اد خطا بکاهد و ایمنی س��ازمانی را ارتقاء دهد )1(. 
 ،)High Reliability Organization( سازمان های فرا اعتباری
س��ازمان هایی ب��ا ویژگی های پیچی��ده و پرمخاطره و در 
عی��ن حال ایمن و اثر گذار هس��تند )2(. عناصر اصلی این 
سازمان ها، داش��تن تعهد به رعایت شاخص های ایمنی و 

 دکتر حسین درگاهی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکترای مدیریت 

خدمات بهداشتی و درمانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

hdargahi@sina.tums.ac.ir

 غزاله سادات طهرانی
دانش�کده  درمان�ی،  بهداش�تی  خدم�ات  مدیری�ت  کارش�ناس 

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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ایجاد ایمنی فرهنگ یادگیری می باشد )3(.
س��ازمان های فرا اعتباری برای اولین بار توسط گروهی 
از پژوهشگران در دانشگاه برکلی ایالت کالیفرنیا آمریکا در 
خصوص ناو هواپیمابر، کنت��رل ترافیک هوایی )و به طور 
کلی هوانوردی تجارتی( و انرژی هسته ای مطرح شد. اگر 
چه این س��ازمان ها متفاوت با یکدیگر به نظر می رس��ند، 
اما شباهت هایی را نیز به همراه دارند. اوال این سازمان ها 
در محیط های سیاس��ی و اجتماعی فعالیت دارند. ثانیا، فن 
آوری مورد اس��تفاده در آن ها به طور بالقوه دارای خطا و 
پرخطر می باشند. ثالثا مقیاس پیامدهای احتمالی خطاها و 
اش��تباهات در این سازمان ها مانع از یادگیری غیر علمی و 
تجربی کارکنان می ش��ود. در نتیجه این نوع سازمان ها به 
منظور جلوگیری از شکس��ت های احتمالی از فرآیندهای 
پیچیده ب��رای اداره فن آوری پیچیده خ��ود بهره می برند 
)8-4(. در همایش��ی که در دانش��گاه تگ��زاس در آوریل 
1987 برگزار ش��د تمرکز و توجه پژوهشگران را بر روی 
س��ازمان های فرا اعتباری بیشتر کرد. پژوهش های بعدی 
درباره این نوع س��ازمان ها در سیس��تم فرماندهی حوادث 
غیرمترقبه و آتش نش��انی و بخش مراقب��ت ویژه کودکان 

بیمارستان Loma Linda انجام شد )13- 9(.
در تعریف، سازمان های فرا اعتباری را به سازمان هایی 
اطالق می کنند که در فعالیت خود موفق شده اند از فجایع 
محیط��ی دوری کنند. اگرچ��ه حوادث و س��وانح به طور 
طبیعی در این سازمان ها ممکن است به دلیل وجود عوامل 
پیچی��ده و پرخطر به وقوع بپیوندد )9(. از مش��خصه های 
بارز این سازمان ها می توان به انتقادپذیری وسیع در سطح 
مدیریت س��ازمان، بازرسی های دوره ای جهت پیشگیری 
از بروز خطاها و اشتباهات، داشتن آگاهی و مثبت اندیشی 
نسبت به دالیل رخداد اشتباهات و پاسخگویی و مسئولیت 

پذیری باال توسط مدیریت این سازمان اشاره کرد )14(.
پژوهش��گران، ویژگ��ی ه��ای مش��ترک دیگ��ری را در 
سازمان های فرا اعتباری شناسایی کرده اند؛ مانند فن آوری 
متعالی، طراحی کار و شغل، کارکنان آموزش دیده و واجد 
شرایط، آموزش مداوم، نظام پاداش دهی مؤثر و ممیزی اثر 
بخش و مستمر فرآیندها و مکانیزم ها و تالش مداوم برای 
پیش��رفت. اگر چه در بس��یاری از این سازمان ها عملکرد 

متعال��ی همراه با کیفیت باال، احس��اس خدمات داوطلبانه، 
تعه��د و پایبندی به مس��ئولیت پذیری و پاس��خگویی در 
جه��ت اعتبارپذیری، نگرانی داش��تن درب��اره کج فهمی، 
ناآگاهی، سوء تفاهم، سوء پنداشت ها و عملکرد اشتباه در 
انجام وظایف سازمانی و افزونگی بازرسی ها به عنوان یک 
اقدام احتیاطی در مقابل خطرات بالقوه از دیگر ویژگی های 

بارز این سازمان ها محسوب می شوند )15(.
از س��وی دیگ��ر، مدی��ران و متخصصین نظ��ام مراقبت 
س��المت در س��ازمان های ارائه کننده این نوع مراقبت ها 
ب��ه دنبال راهی هس��تند تا مراقبت آن ها ایم��ن تر و قابل 
اعتمادتر باش��د. در واقع از منظر عملکرد و فرآیند مستمر، 
بسیار مفید فایده است که به سازمان های مراقبت سالمت 
به عنوان سازمان هایی نگاه کرد که باید به فکر ساختارمند 
کردن نظام های فرا اعتباری باشند و برای نهادینه کردن این 

نظام، فعالیت مستمری را دنبال کنند )16(.
دس��تیابی ب��ه ایمن��ی و اعتبار پذی��ری ب��اال از اهداف 
آزمایشگاه های بالینی به عنوان یکی از سازمان های مراقبت 
س��المت به شمار می رود: به نوعی که باید حداکثر تالش 
خود را جهت نائل ش��دن به این اهداف س��ازماندهی کنند 
و از مدیری��ت اثر بخش و کارآمد در این جهت اس��تفاده 

نمایند )18و17(.
ه��دف از نگارش ای��ن مقاله، معرفی س��ازمان های فرا 
اعتب��اری و ویژگ��ی ه��ای آن و توس��عه مفه��وم این نوع 
سازمان ها در نظام مراقبت سالمت به ویژه آزمایشگاه های 

بالینی می باشد.
روش�بررسی

پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از 
منابع اینترنتی، مقاالت و کتاب های مربوطه و بهره برداری 

از موتورهای جستجوگر
Google، Google Scholar، Scopous، PubMed، Springer، 
Web of Scienceو Cochrane Library 

در خص��وص معرف��ی و ماهی��ت آزمایش��گاه های فرا 
 High Reliability اعتباری و به کارگیری کلید واژه های
 Organization )HRO(، Clinical Laboratory،
Patient Safety، Human Error انج��ام ش��د. تعداد 
118 منبع علمی با اس��تفاده از کلی��د واژه های باال در این 
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پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد 43 منبع انتخاب 
و از آن ها در تدوین مقاله استفاده الزم به عمل آمد.

بحث
آزمایشگاه های بالینی اگر بخواهند به عنوان سازمان های 
فرا اعتباری شناخته شوند، باید به افزایش کیفیت و تقویت 
دانش و یادگیری کارکنان خود بیش��تر بیاندیشند و در قبال 
حوادث و س��وانح احتمالی متعهد و پاسخگو باشند. برای 
این کار الزم اس��ت تا آزمایشگاه ها هم چون سازمان های 
ف��را اعتباری پنج ویژگی اصلی زیر را م��د نظر قرار دهند 
و برای به ظهور رس��اندن این مش��خصه ه��ا برنامه ریزی 
و س��ازماندهی کنند. این مش��خصه ه��ا عبارتند از: قدرت 
تحمل شکست در برنامه ها و تصمیم گیری ها، عدم تمایل 
به س��اده ک��ردن تحلیل ها و تفس��یرها در تصمیم گیری و 
قضاوت و اجرای فعالیت ها و فرآیندها و درک واقعیت ها، 
حساسیت داش��تن به عملکرد مطلوب، انعطاف پذیری در 
برابر مش��کالت و تخصص گرایی. محیط آزمایش��گاه ها 
محیطی پرخطر است. رفتارهای فرا اعتباری ایجاب می کند 
تا قابلیت پیش بینی خطاها و مخاطرات و چگونگی مقابله 
با آن ها در کارکنان آزمایشگاه ها وجود داشته باشد. داشتن 
عملکرد مطلوب یکی از عواملی اس��ت که آزمایش��گاه را 
می تواند به س��ازمان های فرا اعتباری تبدیل کند )19(. به 
بیان دیگر آزمایشگاه های فرا اعتباری باید بر روی شناخت 
خطاها و چگونگی بروز آن ها متمرکز شوند، دارای نگرش 
گروهی در تصمیم گیری باشند، از چگونگی تصمیم هایی 
که بر روی کلیه فعالیت ها تأثیر می گذارد، آگاهی داش��ته 
باشند، از راهبردهای حل مشکل به صورت خالقانه استفاده 
کنند و س��رانجام به جای اینک��ه صرفا کارکنان را به خاطر 
بروز خطا مورد سرزنش و تنبیه قرار دهند، ریشه بروز خطا 

را پیدا کنند )20(.
اگ��ر چ��ه بیش از یک دهه از انتش��ار گزارش موسس��ه 
در  انس��انی  درب��اره خطاه��ای   Landmark پزش��کی 
بیمارس��تان ها می گذرد، اما متخصصین مراقبت س��المت 
همچنان به تالش خود در جهت پیش��گیری از مخاطرات 
مربوط به بیماران ادامه می دهند. اما سئوالی که باقی می ماند 
این اس��ت که چگونه می توانیم حوزه مراقبت سالمت را 
بیش��تر از قبل قابل اعتماد کنیم؟ پاس��خ به این سئوال تنها 

در سخت کارکردن کارکنان این حوزه نیست، بلکه عوامل 
دیگری نیز در فرا اعتبار بخش��ی در حیطه مراقبت سالمت 
نقش دارد )1(. دیدگاه فراگیر در پاس��خ به س��ئوال مزبور، 
ایجاد س��طوح ایمنی و کیفیت در نظام مراقبت س��المت، 
همانند س��ایر صنای��ع مانند حمل و نق��ل هوایی و انرژی 
هسته ای اس��ت. از گذش��ته تا کنون، متخصصین مراقبت 
س��المت، قانون گذاران حوزه س��المت در بخش دولتی و 
س��ازمان های ارائه دهنده مراقبت سالمت در بخش دولتی 
و خصوصی در تالش هستند تا مشکالت مربوط به ایمنی 
و کیفیت را در این س��ازمان ها مرتفع کنند. عالوه بر این، 
ش��اخص های اصلی و اس��تانداردهای فرا اعتباربخشی به 
بیمارس��تان ها و دیگر س��ازمان های ارائ��ه دهنده مراقبت 
سالمت مانند آزمایشگاه های بالینی کمک می کند تا ایمنی 
و کیفیت عملکرد خود را ارتقاء دهند )24-22(. بس��یاری 
از سازمان های ارائه دهنده مراقبت سالمت تا کنون توانسته 
ان��د منابع قاب��ل مالحظه ای را به ف��را اعتباری اختصاص 
دهند؛ مع ذالک، کاستی های زیادی در امر کیفیت و ایمنی 
در این سازمان ها وجود دارد )25(. در حقیقت، خطر بروز 
خطا و اش��تباه در این س��ازمان ها که منجر به آسیب های 
جسمی و روحی به بیماران می شود در حال افزایش است، 
زی��را بیماران بس��تری دارای بیماری حاد نی��از به مراقبت 

پیچیده تری دارند )26(.
مدیران ارش��د آزمایشگاه ها باید به طور مکرر و پیوسته 
بر اهمیت ایمنی در س��ازمان و اعتماد متقابل بین کارکنان 
و ایج��اد فرهنگ یادگیری که در آن وقایع و پیش��امدها و 
خطاها به درس��تی شناسایی و تحلیل می شوند و نتایج آن 
به منظور ارتقاء پیامدها مورد اس��تفاده قرار می گیرد، تاکید 
بورزند. فش��ارهای محیطی عظمت س��تون نظام س��المت 
را در ه��ر کش��ور مورد تهدی��د قرار می ده��د و محدوده 
اعتبارپذیری را می آزماید، لذا بس��یار ضرورت دارد نجابت 
و نزاک��ت هم��راه با ادب و مهربان��ی در فرهنگ ایمنی در 
آزمایش��گاه ها به عنوان یک شالوده اصلی مورد توجه قرار 
گیرد )27(. عالوه بر این، فرهنگ ایمنی در هر س��ازمان و 
کیفیت همه جانبه با بروز رفتارهای مرعوب کننده به دست 
نمی آید. رفتارهای نامتناسب باعث اختالل در ارتباط تیمی 
در آزمایشگاه ها می شود و ارائه خدمات مناسب به بیماران 
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را با مش��کل مواجه می س��ازد. بنابراین، در سازمان های فرا 
اعتباری در بخش مراقبت س��المت و به ویژه در آزمایش��گاه 
بالینی برای دستیابی به استانداردهای فرا اعتباربخشی گام های 

زیرین را باید به درستی و با نهایت اهتمام برداشت:
1- ارائ��ه آموزش به کلیه کارکنان در جهت رعایت ادب و 
تواض��ع و متانت در کلیه ارتباطات اعم از تلفنی، حضوری و 

چهره به چهره
2- وادار کردن کارکنان به عنوان اعضای گروه تا رفتارهای 
مطلوب را به عنوان یک مدل اس��تاندارد ارائه دهند و کدهای 

اخالقی را به صورت مستمر و عادالنه رعایت کنند.
3- حذف رفتارهای مخاطره جویانه در سازمان

4- حمایت از رهبران و مدیران سازمان ها
5- حمایت از کارکنانی که رفتارهای نامناس��ب را گزارش 

می دهند.
6- تاکی��د بر عذرخواه��ی و دلجویی از بیماران و خانواده 
آن ها هنگامی که در معرض برخورد با این نوع رفتارها قرار 

گرفته اند.
7- انجام اقدامات انضباطی در سازمان با اعالم قبلی

8- ایجاد نظام جستجو و دریافت رفتارهای غیر حرفه ای 
و بهره ب��رداری از راهبردهای تعاملی ب��ا کارکنان در جهت 

جلوگیری از بروز رفتارهای مرعوب کننده )28(.
یکی دیگر از مهم ترین عوامل ایجاد کننده سازمان های فرا 
اعتباری که الزم است مدیران آزمایشگاه ها به آن توجه داشته 
باشند، اس��تفاده از روش های نظام مند جهت تحلیل عوامل 
شکس��ت در ارائ��ه خدمات و ایجاد راه ح��ل های هدف مند 
به منظور حل مش��کالت پیچیده است )29(. آزمایشگاه های 
بالینی در مرحله بلوغ به سمت سازمان های فرا اعتباری الزم 
اس��ت تا برای رس��یدن به عظمت و بزرگ��ی تالش کنند. در 
ای��ن راه اولین مرحله، انجام خود ارزیابی از وضعیت موجود 
و جاری س��ازمان از نظر مدیریت و رهبری و فرهنگ ایمنی 
است. با انجام این خود ارزیابی، کارکنان آزمایشگاه ها آگاهی 
هم��ه جانبه ای را از تالش های س��ازمان برای دس��تیابی به 

ارتقاء و پیشرفت به دست می آورند )30(.
مدی��ران آزمایش��گاه های بالین��ی برای این ک��ه بتوانند به 
استانداردهای سازمان های فرا اعتباری دست یابند و در ایمن 
ترین محی��ط کاری باالترین خدمات با کیفیت را ارائه دهند، 

سه تغییر اساسی را باید در سازمان خود ایجاد کنند:
1- دس��تیابی به استانداردهای س��ازمان فرا اعتباری را در 

اولویت اول خود قرار دهند.
2- بر روی ایجاد فرهنگ ایمنی، گزارش دهی پیش��امدها 
و خطاها و س��رانجام خلق فضای اعتمادسازی بین مدیران و 

کارکنان اهتمام بورزند.
تغیی��ر  مدیری��ت  و   sigma6 ،Lean روش ه��ای  از   -3
تنومن��د  ارتق��اء  فرآین��د  عن��وان  ب��ه  مجم��وع  در   ک��ه 
اس��ت  مع��روف   )Robust Process Improvement=RPI(
بهره برداری کنند و به طور نظام مند فرآیندها را توسعه دهند 
و از شکس��ت ها و خطاهای رایج و سخت جلوگیری نمایند 

.)29(
شاید این س��ئوال در ذهن مدیران و رهبران آزمایشگاه ها 
ایجاد ش��ده است که چگونه متوجه ش��ویم آزمایشگاه های 
ما فرا اعتباری هس��تند ی��ا خیر؟ جواب این س��ئوال در این 
جمله خالصه می ش��ود که اگر آزمایش��گاه را یک س��ازمان 
پرخطر بدانیم و اگر ایمنی آن حفظ شده باشد، این آزمایشگاه 
یک س��ازمان فرا اعتباری است )5(. با توجه به این سئوال و 
جواب، تکلیف معلوم اس��ت و آن این که س��ازمان های فرا 
اعتباری باید از س��طح ایمنی باالیی برخوردار باشند، در غیر 
این صورت ماهیت وجودی آن ها زیر س��ئوال می رود. این 
سازمان ها باید شکست های ناشی از بروز حوادث و خطاها 
را تجربه کنند و در هر ش��رایط قدرت اندازه گیری خطاها و 

پیشامدها را داشته باشند )30(.
نتای��ج پژوهش ها نش��ان می ده��د آزمایش��گاه هایی که 
می خواهند به س��ازمان های فرا اعتباری تبدیل شوند باید به 
جزئیات روش های انجام کار، برنامه های اقتضایی، قوانین و 
مقررات سازمانی و رفتار کارکنان در جهت جلوگیری از بروز 

خطرات و اشتباهات توجه خاص را داشته باشند )31(.
به راستی برای ایجاد یک سازمان فرا اعتباری، به طور مثال 
یک آزمایشگاه فرا اعتباری از کجا باید شروع کرد. کار تیمی، 
پایه و اساس ایجاد سازمان های فرا اعتباری است و گام اول 
برای دس��تیابی به این هدف، یادگیری است، یعنی کارکنان با 

هم و از هم یاد بگیرند )32(.
در گام دوم انعطاف پذیری قرار دارد؛ یعنی انعطاف پذیری 
در برابر مشکالت، خطاها و اشتباهات تا قبل از اینکه تشدید 
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ش��وند، متوقف گردند. قانون طالی��ی در انعطاف پذیری این 
است که س��ازمان های فرا اعتباری عاری از خطا و شکست 
نیستند، اما نباید اجازه دهند تا مشکالت آن ها را ناتوان سازد 

.)33(
گام س��وم تعام��ل محترمانه اس��ت؛ یعن��ی در برخورد با 
دیدگاه های ش��خصی مخالف در س��ازمان های فرا اعتباری 
چگونه باید رفتار کرد. ممکن اس��ت بین اعضای تیم تضاد یا 
تعارض ش��کل بگیرد که مستقیما با وضعیت و شرایط بیمار 
در ارتباط می باش��د. جهت بی اثر کردن نتایج منفی تضاد یا 
تعارض در س��ازمان ه��ای فرا اعتباری، بای��د از اصل تعامل 
محترمان��ه یا احت��رام متقابل کمک گرفت که پایه و اس��اس 
درک مشترک است و باید به عنوان یک قاعده و قانون درآید 

)35و34(.
گام چهارم روابط آگاهانه است. روابط آگاهانه یک فرآیند 
اجتماعی اس��ت که در آن کارکن��ان روابط کاری آگاهانه بین 
خ��ود ایجاد می کنند و این روابط را مرتبط با نظام و اهداف 
س��ازمانی خود تنظیم م��ی کنند، نه مس��تقل از آن )9(. گفته 
می ش��ود وجود تعامل محترمانه و روابط آگاهانه بین کارکنان 
منجر به ش��کل گیری اعتماد باال در س��ازمان م��ی گردد. به 
عبارت��ی، ب��دون وجود ارتباط ق��وی بین افراد، دس��تیابی به 

اهداف سازمان های فرا اعتباری بسیار دشوار است )36(.
گام بعدی حساس بودن به شکست ها است. سازمان های 
فرا اعتباری به شکست در فرآیندها و تصمیمات به عنوان یک 
عامل پیشرفت نگاه می کنند. این سازمان ها به محیط اطراف 
خود تصورات ساده اندیشانه ندارند و نسبت به عملکرد خود 

و تاثیرات ناشی از آن حساس می باشند )37(.
در س��ازمان های فرا اعتباری در مقابل عواملی که موجب 
شکست می شوند، مشغولیت ذهنی به وجود می آید. این امر 
باعث می ش��ود تا در برابر خطاها و خطرات بعدی اقدامات 
پیش��گیرانه انجام ش��ود؛ حتی اگر این خطاها و مش��کالت 
کوچک و کم اهمیت باش��د. زیرا با شناسایی و مقابله صحیح 
با مش��کالت کوچک م��ی توان س��ازمان را از گیر افتادن در 

مشکالت بزرگ نجات داد )38(.
و س��رانجام گام آخ��ر در راه ایج��اد یک آزمایش��گاه فرا 
اعتباری، اجتناب از س��اده کردن تحلیل ها و تفسیرها است. 
آزمایش��گاه های بالین��ی نظام س��ازمانی پیچی��ده ای دارند و 

فرآینده��ا و روش های پیچیده ای در آنجا ش��کل می گیرد. 
لذا س��اده کردن ای��ن فرآیندها و روش ها یا ب��ه نوعی نگاه 
ساده اندیش��انه به آن ها، اقدامات پیش��گیرانه را محدود می 
کن��د و امکان به وج��ود آمدن نتایج ناخواس��ته را فراهم می 

سازد )39(.
)Panning )2013 از ASCP قواعد آزمایشگاه های فرا 

اعتباری را به صورت زیر بیان کرده است:
- مداخ��الت قوی و تاب آور توس��ط مدی��ران و رهبران 
آزمایشگاه ها در جهت جلوگیری یا کاهش خطاهای انسانی 
- برگ��زاری دوره های آموزش��ی توس��ط خ��ود مدیران 
آزمایش��گاه ها که به نظر می رس��د آموزش توسط مدیر، اثر 

بخش ترین شیوه آموزش کارکنان به حساب می آید.
- با اشتباهات رایج در امر ارتقاء کیفیت باید مقابله کرد و 

آن ها را حذف نمود.
- مستندس��ازی تنها راه حل حذف خطا و اش��تباه نیست، 
بلکه الزم است اشتباهات مورد تحلیل قرار گیرد و مداخالت 
اصالحی موثر انجام شود. مستندسازی فعالیت ها تنها یکی از 
مراحل دستیابی به اهداف آزمایشگاه های فرا اعتباری است.

- مراقبت و کنت��رل و گوش به زنگ بودن به تنهایی برای 
جلوگیری از بروز خطا کافی نیست.

- به اصل الگو برداری )Benchmarking( قابل اعتماد 
نیاز است. الگو برداری در حد متوسط مؤثر نیست.

- مدیران و رهبران آزمایش��گاه ها نگرش های منفی را در 
خود کاهش دهند و به استانداردس��ازی س��ازمان به صورت 
انفعالی نگاه نکنند و س��ازمان های خود را در جهت حفظ و 
نگهداری ساختارهای غیر ضروری و غیر کارآمد تحت فشار 

قرار ندهند.
همچنین از دیدگاه Panning آزمایشگاه های فرا اعتباری 
باید در کانون های زیر در جس��تجو، شناسایی و رفع خطا و 

اشتباه باشند:
- دستورالعمل مربوط به جمع آوری نمونه )نشانه گذاری، 

شناسایی، حمل و نقل(
- خطاهای دفتری

- روش های انجام آزمایش ها
- نظارت و کنترل بر روی مستندات

آزمایش��گاه های فرا اعتباری دارای خطوط قرمز هس��تند. 
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منظور از خطوط قرمز، قوانین و مقرراتی است که در اولویت 
توج��ه و اهمیت قرار می گی��رد و باید به صورت مکتوب به 
کارکنان ابالغ ش��ود و در کل سازمان به اجرا درآید. هر گونه 
انحراف از خطوط قرمز باعث لنگیدن کارها می شود. خطوط 
قرمز در آزمایشگاه های فرا اعتباری محدود حداقل قوانین و 
مقررات می شوند که به سادگی باید آن ها را به خاطر سپرد. 
به طور مثال، می توان به یکی از قوانین کمیس��یون مش��ترک 

اروپایی یا JCI در مورد اهداف ایمنی بیمار اشاره کرد:
»آن گروه از بیماران بس��تری که فاقد دس��ت بند شناسایی 
هس��تند نم��ی توانند تحت آزمایش به هر ش��کل و نوع قرار 
گیرن��د و نباید به آن ها دارویی تجویز کرد و یا خون تزریق 
نمود و یا تحت روش های درمانی قرار داد«. دیگر نمونه هایی 
از خطوط قرمز در آزمایش��گاه های فرا اعتباری را به ش��کل 

زیر می توان تعریف کرد:
- قوانی��ن Westgard ج��زو خط��وط قرمز به حس��اب 

نمی آیند.
- تا زمانی که نتایج کنترل کیفیت ارائه نش��ده است، نباید 

نتایج بیمار را گزارش کرد.
- بدون برچسب شناسایی هیچ نوع نمونه ای را نمی توان 

وارد آزمایشگاه کرد و یا آن را خارج نمود.
- بعضی از خطوط قرمز در آزمایشگاه کلی هستند و برخی 

نیز مختص آزمایشگاه های بالینی به شمار می آیند )40(.
 JCI مدیر اجرایی بخش اعتباربخش��ی آزمایشگاه Ramy
اعتق��اد دارد، س��ازمان های فرا اعتباری بای��د عملکرد عاری 
از شکس��ت را حفظ و نگه��داری کنند و در س��ازمان های 
پرخطر مانند آزمایش��گاه ها، اعتمادپذیری را از طریق عوامل 
زی��ر حفظ و نگهداری کنند تا به مرز تعالی در ارائه خدمات 

به بیماران و نیازمندان دست یابند:
- حساس��یت داشتن نسبت به شکس��ت در تصمیم گیری 
و فرآیند س��ازی ک��ه در نتیجه باعث انج��ام بحث های آزاد 
درباره خطاها و اش��تباهات می شود و حساس بودن در مورد 

خطاهای انسانی و وقایع و اتفاقات پیش آمده
- محت��اط و در عین حال هوش��یار بودن مدیران و رهبران 
در مورد خودش��یفتگی و خشنودی از خود و طاقت و تحمل 

داشتن دریافت خبرهای بد 
- متعه��د و پایبن��د ب��ودن به تاب آوری، کش��ف کردن و 

خویش��تن داری از گزاف��ه گویی کردن در مورد اش��تباهات 
اجتناب ناپذیر

- تش��ویق و ترغیب مش��ارکت بیش��تر کارکنان مجرب و 
متخصص در کلیه سطوح تصمیم گیری

- تشخیص و تایید پیچیدگی، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی 
بودن فرآیندها 

- توج��ه خاص به فعالیت های خط اول و این که چگونه 
کارها و فعالیت ها انجام می شود )توجه به جزئیات(

- آگاهی داشتن نس��بت به موقعیت و وضعیت موجود به 
منظ��ور تنظیم مکانیزم های پای��دار جهت جلوگیری از بروز 

خطا و اشتباه )41(.
نتیجه�گیری

نظریه س��ازمان های فرا اعتباری تنها راه و نقش��ه و نس��خه 
رسیدن به موفقیت در سازمان ها محسوب نمی شود، بلکه یکی 
از ابزارهایی است تا پژوهشگران، ارائه دهندگان و مدیران نظام 
سالمت بتوانند عملکرد سازمان های مراقبت سالمت را ایمن تر و 
قابل اعتمادتر کنند. سازمان های فرا اعتباری به وسیله سازماندهی 
مناسب و فرآیندهای خاص خود شناسایی می شوند. به عبارتی، 
بهترین سازمان های فرا اعتباری، سازماندهی برای اعتبارپذیری 
را از طریق پیگیری کردن ایمنی به عنوان اولین هدف، غیرمتمرکز 
کردن تصمیم گیری ها، تغییر ش��کل فرهنگ سازمانی به سمت 
و س��وی عملکرد قابل اعتماد، سرمایه گذاری در امر آموزش به 
ویژه از طریق شبیه سازی، یادگیری از طریق فراخوانی نزدیک، 
جس��تجوی پرتکاپو در جهت دانستن این که چه چیزی را باید 
دانس��ت و تاکید بر انجام ارتباطات موثر و تش��ویق کارکنان به 
گزارش کردن شکس��ت ها و خطاها انجام می دهند. اگر تصور 
کنی��م که تنها هدف واقعی مدیریت ایمنی در نظام های مراقبت 
سالمت، توسعه و گسترش مقاومت در برابر مخاطرات کاری و 
شغلی است، مطالعات مربوط به سازمان های فرا اعتباری فراهم 
کننده نوعی بصیرت و نگرش به سمت چگونگی پرورش دادن 

این مقاومت در داخل سازمان است.
س��رانجام این که کارآمدی سازماندهی س��ازمان های فرا 
اعتباری در حیطه پزشکی و مراقبت سالمت هنوز در مرحله 
بلوغ و آمادگی است، اما شواهد نشان می دهد در حال حاضر 
به پارادایم سازمان های فرا اعتباری توجه ویژه و ارزشمندی 

در حال شکل گرفتن است.
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چکیده: رعایت اصول اس��تاندارد در آزمایش��گاه پزشکی برای 
تضمین کیفیت خروجی فرآیندها و گزارش صحیح نتایج آزمایش ها 
ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش و ممیزی 
مستمر در اس��تقرار استاندارد س��ازی در آزمایش��گاه است. برای 
دستیابی به این هدف وضعیت رعایت استانداردهایی نظیر "کنترل 
کیفی، الزامات ایمنی، فضا و تاسیس��ات و اصول مستند سازی" در 
آزمایشگاه های مورد بررسی در طی دوره پژوهش با وضعیت اولیه 

آن ها قبل از اجرای برنامه های آموزشی و ممیزی مقایسه گردید.
روش تحقیق: با استفاده از چک لیست استاندارد سازی آزمایشگاه 
مرجع سالمت با توجه به "نتایج ممیزی اولیه و نیاز سنجی آموزشی 
از کارکنان" طراحی دوره های آموزش��ی ماهان��ه برای کارکنان و 
ممیزی های مدون مستمر از آزمایشگاه های مدیریت درمان تامین 
اجتماعی اس��تان چه��ار محال و بختیاری ص��ورت گرفت. نتایج 
تاثیر اجرای طرح در رعایت و اس��تقرار استانداردها در طی دوره 
هجده ماهه تحقیق از شروع سال 1390 خورشیدی بررسی و ثبت 

گردید.
نتایج تحقیق نش��ان داد که آموزش کارکن��ان به تنهایی اگر چه 
مفید اس��ت، اما در اکثر موارد مورد بررس��ی تاثیر معنا داری را در 
استقراراستاندارد سازی نشان نداد. انجام ممیزی برنامه ریزی شده 
پس از برگزاری دوره  آموزشی تفاوت معنا داری را در پیاده سازی 

بیشتر موارد مورد بررسی نشان داد.

نتیج��ه گیری: آم��وزش به هم��راه ممیزی تاثیر مش��هودی در 
پیاده س��ازی و رعایت استانداردها در آزمایشگاه پزشکی دارند، اما 
ای��ن مهم بدون حمایت مدیران ارش��د و تغییر نگرش کارکنان به 

نتیجه مطلوب نمی رسد.
کلی��د واژه: آم��وزش، ممیزی، استانداردس��ازی، آزمایش��گاه 

پزشکی 
مقدمه

مفهوم استاندارد به معنی "حداقل ویژگی ها و الزامات ضروری 
ب��رای حصول اطمینان از کیفیت یک سیس��تم، یک محصول و یا 
یک خدمت در پروژه های مختلف صنعتی، کشاورزی، آموزشی، 
پزش��کی و ... " وارد ش��ده اس��ت. هدف از اس��تاندارد سازی در 
آزمایش��گاه های پزش��کی به پیروی از مفهوم استاندارد "طراحی، 
برنامه ریزی، اجرا  و نظارت استاندارد ها" برای اطمینان از "درستی 
خروجی نتایج آزمایش ها اس��ت." به وی��ژه وقتی توجه کنیم که 
هدف پزشک از درخواست آزمایش برای بیمار، بررسی وضعیت 
پاتوفیزیولوژیک وی به منظور "تشخیص، پیگیری یا درمان" است. 
نتایج آزمایش زمانی می تواند در تصمیم گیری به پزش��ک کمک 
نماید که تاثیر خطاهای آزمایشگاه بر نتایج نهایی ناچیز بوده و پاسخ 

آزمایش تنها نشانگر وضعیت بیولوژیک بیمار باشد.
برای اخذ نتیجه درس��ت و قابل قبول و به حداقل رساندن 
خطای آزمایش��گاه، اج��رای صحیح برنام��ه تضمین کیفیت 
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ضروری می باشد. تضمین کیفیت طیف وسیعی از فعالیت ها 
را در ب��ر م��ی گیرد که اجرای آن ها در قالب منس��جم منجر 
به رس��یدن آزمایش��گاه به کیفیت مطلوب و تضمین درستی 

خروجی فرآیندهای آن می شود.
اس��تانداردهای اب��الغ ش��ده از ط��رف آزمایش��گاه مرجع 
س��المت شامل 11 فصل کلی است که برای مثال می توان به 
"فصول ایمنی و بهداش��ت، تجهیزات، فرآیند انجام آزمایش، 
کنترل کیفیت و عدم انطباق" اش��اره کرد. اجرای درست این 
استانداردها عالوه بر نیاز به فراهم آمدن حمایت های مدیریتی، 
پشتیبانی های فنی، مالی و شرایط معنوی الزم مستلزم آموزش 
کافی و ممیزی مستمر است. آموزش باید به گونه ای باشد که 
تمام کارکنان را شامل شود. از طرف دیگر نظارت متناسب با 
تجارب و سطح مس��ئولیت آن ها توسط افراد با صالحیت و 

آشنا با هدف و روش های اجرایی صورت گیرد.
ممیزی به منظور تصدیق آن که عملیات همچنان سازگار با 
الزامات سیس��تم مدیریت کیفیت می باشد، صورت می گیرد 
که کلیه عناصر سیس��تم اعم از فنی و مدیریتی را بایس��تی در 

فواصل زمانی تعیین شده مورد بررسی قرار دهد.
ه��دف از ای��ن مطالعه بررس��ی تاثیر آموزش بر اس��تقرار 
اس��تاندارد س��ازی به تنهایی و همراه با ممیزی مدون مستمر 

است.
روش�تحقیق

 با استفاده از چک لیست استاندارد سازی آزمایشگاه مرجع 
سالمت با توجه به "نتایج ممیزی اولیه و نیاز سنجی آموزشی 
از کارکنان" طراحی دوره های آموزشی ماهانه برای کارکنان 
و ممیزی های مدون مستمر از آزمایشگاه های مدیریت درمان 
تامین اجتماعی اس��تان چهار محال و بختیاری )ش��امل یک 
بیمارس��تان عمومی، یک پلی کلینیک تخصصی، دو درمانگاه 

تخصصی و دو درمانگاه عمومی( صورت گرفت. 
نتایج تاثیر اجرای طرح در رعایت و استقرار استانداردها در 
طی دوره هجده ماهه تحقیق از شروع سال 1390 خورشیدی 
بررس��ی و ثبت گردید. نتایج اگر چه برای هر مرکز جداگانه 
ثبت ش��د، اما ب��رای نتیجه گیری، میانگی��ن نتایج تمام مراکز 

مورد بررسی ارزیابی شد.
آزمون آم��اری pair t test با ضریب اطمینان 95 درصد 

برای تعیین معنا داری نتایج استفاده شد.

نتایج
ارزیاب��ی فص��ل کارکن��ان: در ارزیابی اولی��ه 45 درصد 
اس��تانداردها انجام می ش��د، که در ارزیابی نهایی کامل اجرا 
ش��د. آزم��ون آماری با ضری��ب اطمین��ان 95 درصد تفاوت 
معنی داری را بین ش��رایط اولیه و نهایی نش��ان داد. مواردی 
نظیر"نمودار س��ازمانی، برنامه آموزشی، شرح وظایف" حتی 

پس از آموزش نیاز به اقدام اصالحی داشت. )جدول 1(
ارزیابی فصل ایمنی و بهداش��ت: اس��تانداردهای ایمنی 
در ارزیاب��ی اولی��ه حدود 12درصد اجرا می ش��د که پس از 
آم��وزش و ممیزی به 80 درصد رس��ید و تفاوت معنی داری 
را نش��ان داد. رعایت دستور العمل های ایمنی که در ارزیابی 
ابتدایی وضعیت مطلوبی نداشت، حتی پس از برگزاری دوره 
آموزشی، تهیه وسایل ایمنی و مکتوب نمودن دستورالعمل ها، 
به علت مقاومت کارکنان مواردی نظیر "اس��تفاده از وس��ایل 
حفاظتی، تفکیک زباله ه��ا " در ممیزی نهایی نیاز به اصالح 

داشت. )جدول 2(
ارزیاب��ی فصل تجهیزات: در ارزیاب��ی ابتدایی حدود 43 
درصد استانداردها رعایت می ش��د. مواردی نظیر "فهرست 
تجهیزات، Log book، س��وابق تعمی��ر و نگهداری" وجود 
نداش��ت. پ��س از آم��وزش و ممی��زی اجرای اس��تانداردها 
ب��ه ترتیب به 50 و87 درصد رس��ید. آزم��ون آماری تفاوت 
معنی داری را پس از آموزش نش��ان نداد، اما در ممیزی نهایی 
این تفاوت معنی دار شد. هر چند که  "محل نصب تجهیزات 
و کنت��رل آب مقطر" پ��س از ارزیابی نهایی نی��از به اصالح 

داشت. )جدول 3(
ارزیابی فصل فضا و تاسیس��ات: رعایت استانداردها در 
ای��ن فصل در ارزیاب��ی اولیه حدود 81 درص��د بود که پس 
از آم��وزش و ممیزی مس��تمر به حدود 89 درصد رس��ید و 
تفاوت معنی داری را نش��ان نداد، که ناشی از "محدویت های 
س��اختمانی برای اصالح فضای س��اختمانی" ب��ود. هر چند 

تسهیالت ویژه برای افراد کم توان فراهم شد. )جدول 4(
ارزیابی فصل فرآیند قبل از انجام آزمایش: استانداردهای 
ای��ن فصل در ارزیابی اولیه حدود 31 درصد انجام می ش��د، 
ک��ه در ارزیابی نهایی به طور کامل انجام ش��د. تفاوت معنی 
داری بین شرایط اولیه و نهایی دیده شد. از دستاوردهای مهم 
اج��رای این فصل "تدوین معیارهای رد و قبول نمونه، امکان 
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تماس با بیمار، احراز هویت و تهیه دستورالعمل نمونه گیری" 
بود. )جدول 5(

ارزیابی فصل انجام آزمایش: در ارزیابی اولیه استانداردها 
حدود 8 درصد انجام می شد که در انتهای پژوهش به حدود 
83 درص��د افزایش یافت و تفاوت معنی داری را نس��بت به 
ش��رایط ابتدایی نش��ان داد. به طوری که "سیاست برخورد با 
نتای��ج غیر طبیع��ی، اطمینان از کیفیت کی��ت، رعایت فاصله 
زمان��ی انجام آزمایش" درس��ت ش��د. اما "ثبت مش��خصات 
کیت ها و صحه گذاری روش آزمایش ها" هنوز نیاز به اقدام 

اصالحی داشت. )جدول 6(
ارزیاب��ی فصل کنت��رل کیفیت انجام آزمای��ش: ارزیابی 
ابتدایی در این فصل حدود 7 درصد رعایت  اس��تانداردها را 
نش��ان داد که به حدود 73 درصد پ��س از آموزش و ممیزی 
رسید و تفاوت معنی داری را نشان داد. شایان ذکر است قبل 
از ش��روع پژوهش فقط در بخش بیوش��یمی گذاشتن نمونه 
کنترل، بدون رس��م منحنی کنترل کیفی انجام می شد، که در 
ممی��زی نهایی در اکثر بخش ها اصالح ش��د." درک خطای 
مجاز نیاز به آموزش عملی و مداوم و استفاده از نتایج کنترل 

کیفی خارجی" نیاز به اصالح داشت. )جدول 7 (
ارزیابی فصل فرآیند پس از انجام  آزمایش: در ابتدا 40 
درصد استانداردها انجام می شد که در ارزیابی نهایی به 100 
درصد رس��ید و تفاوت معنی داری را نشان داد. از نتایج مهم 
اجرای این فصل "تدوین و نحوه گزارش فوری آزمایش هایی 
بود که در محدوده بحرانی قرار داش��ت" که در ممیزی نهایی 

صورت می گرفت. )جدول 8 (

ارزیابی فصل خرید و انب��ارش: در این فصل حدود 52 
درصد اس��تانداردها در ابتدای ش��روع پژوهش انجام می شد 
که به 100 درصد در ارزیابی نهایی رسید. تفاوت معنی داری 
پس از آموزش و ممیزی نس��بت به ارزیابی اولیه دیده نشد. 
در ارزیابی نهایی"تدوین نقطه س��فارش، تهیه نرم افزار انبار، 
فهرس��ت فروش��ندگان و ثبت دمای یخچال ها" انجام ش��د. 

)جدول 9(
ارزیابی فصل ارتباط با س��ایر آزمایشگاه ها: استانداردها 
در این فصل که در ابتدا حدود 71 درصد انجام می ش��د، به 
100 درصد رسید، که تفاوت معنی داری را نسبت به شرایط 
اولیه نشان نداد. دس��تاورد اجرای این فصل "تدوین قرارداد 

شفاف و زمان انتظار دریافت نتایج" بود. )جدول 10(
ارزیابی فصل شناس��ایی و رس��یدگی به خطاها و موارد 
ع��دم انطباق: علیرغ��م اهمیت این فص��ل، در ارزیابی اولیه 
نشانی از انجام استانداردها وجود نداشت، که پس از آموزش 
40 درص��د بدون تفاوت معنی دار و بعد از ممیزی مس��تمر 
به 52 درصد با تفاوت معنی دار رس��ید. شایان ذکر است در 
ممیزی نهایی "ثبت کامل و درست موارد عدم انطباق " هنوز 

نیاز به اقدام اصالحی داشت. )جدول 11(
ارزیابی تم��ام فصول چک لیس��ت: در ارزیابی اولیه در 
مراکز مورد بررسی چک لیست به طور کلی حدود 39 درصد 
اجرا می ش��د که در ممیزی نهایی به حدود 88 درصد رسید 
و تفاوت معنی داری را نس��بت به وضعیت ابتدایی نشان داد. 

)جدول 12 و نمودار 1(

جدول 1- ارزیابی فصل کارکنان

فصل
کارکنان

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

نیاز به اقدامانجام نمی شد
Pair t testجمعانجام می شداصالحی داشت

Pv:0.05
tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

stat
T

critical
ارزیابی

در آزمایشگاه های 
مورد بررسی

5.740.72.014.36.345اولیه

14100
پس از
آموزش

004.028.61071.42.75

2.16 ممیزی
مستمر

00100141003.85
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جدول 2- ارزیابی فصل ایمنی و بهداشت

فصل
ایمنی و بهداشت

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

انجام نمی شد
نیاز به اقدام

اصالحی داشت
جمعانجام می شد

Pair t test
Pv:0.05

tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
stat

t
critical

ارزیابی
در آزمایشگاه های 

مورد بررسی

1973.14.015.43.011.5اولیه

26100
پس از
آموزش

001453.81246.25.49
2.05

ممیزی
مستمر

005.22020.88010.76

جدول 3- ارزیابی فصل تجهیزات

فصل
تجهیزات

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

انجام نمی شد
نیاز به اقدام

اصالحی داشت
جمعانجام می شد

Pair t test
Pv:0.05

tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
stat

t
critical

ارزیابی
در آزمایشگاه های 

مورد بررسی

5.033.33.523.36.543.4اولیه

15100
پس از
آموزش

2.516.75.033.37.5501.60
2.14

ممیزی
مستمر

0.32.01.711.31386.73.26

جدول 4- ارزیابی فصل فضا و تاسیسات

فصل
فضا وتاسیسات

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

انجام نمی شد
نیاز به اقدام

اصالحی داشت
جمعانجام می شد

Pair t test
Pv:0.05

tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
stat

t
critical

ارزیابی
در آزمایشگاه های 

مورد بررسی

5.016.11.03.22580.7اولیه

31100
پس از
آموزش

4.012.90.51.626.585.51.43
2.04

ممیزی
مستمر

3.511.30027.588.71.75
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جدول 5- ارزیابی فصل فرآیند قبل از انجام آزمایش

فصل
فرآیند قبل از 
انجام آزمایش

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

نیاز به اقدامانجام نمی شد
Pair t testجمعانجام می شداصالحی داشت

Pv:0.05
tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

stat
t

critical

ارزیابی
در آزمایشگاه های 

مورد بررسی

1062.51.06.25.031.3اولیه

16100

پس از
آموزش

2.012.53.018.71168.83.65
2.13

ممیزی
مستمر

0000161005.54

جدول 6- ارزیابی فصل انجام آزمایش

فصل
انجام آزمایش 

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

انجام نمی شد
نیاز به اقدام

اصالحی داشت
جمعانجام می شد

Pair t test
Pv:0.05

tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
stat

t
critical

ارزیابی
در آزمایشگاه های 

مورد بررسی

8.066.73.0251.08.3اولیه

12100
پس از
آموزش

2.016.78.066.72.016.73.02
2.20

ممیزی
مستمر

002.016.71083.37.34

جدول 7- ارزیابی فصل کنترل کیفیت انجام آزمایش

فصل
کنترل کیفیت انجام 

آزمایش

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

انجام نمی شد
نیاز به اقدام

اصالحی داشت
جمعانجام می شد

Pair t test
Pv:0.05

tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
stat

T
critical

ارزیابی
در آزمایشگاه های 

مورد بررسی

1280213.316.7اولیه

15100
پس از
آموزش

533.3533.3533.33.21
2.14

ممیزی
مستمر

213.3213.31173.46.32
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جدول 8- ارزیابی فصل فرآیند پس از انجام آزمایش

فصل
فرآیند پس از انجام 

آزمایش

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

انجام نمی شد
نیاز به اقدام

اصالحی داشت
جمعانجام می شد

Pair t test
Pv:0.05

tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
stat

t
critical

ارزیابی در 
آزمایشگاه های 

مورد بررسی

440220440اولیه

10100
پس از
آموزش

001109903.25
2.26

ممیزی
مستمر

0000101003.35

جدول 9- ارزیابی فصل خرید و انبارش

فصل
خرید و انبارش

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

انجام نمی شد
نیاز به اقدام

اصالحی داشت
جمعانجام می شد

Pair t test
Pv:0.05

tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
stat

t
critical

ارزیابی در 
آزمایشگاه های 

مورد بررسی

4.333.1215.46.751.5اولیه

13100
پس از
آموزش

3.527009.5730.11
2.17

ممیزی
مستمر

0000131000.86

جدول 10- ارزیابی فصل ارتباط با سایرآزمایشگاه ها

فصل
 ارتباط با سایر
آزمایشگاه ها

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

انجام نمی شد
نیاز به اقدام

اصالحی داشت
جمعانجام می شد

Pair t test
Pv:0.05

tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
stat

t
critical

ارزیابی در 
آزمایشگاه های 

مورد بررسی

002.028.65.071.4اولیه

7.0100
پس از
آموزش

00007.01001.55
2.45

ممیزی
مستمر

00007.01001.55
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جدول11- ارزیابی فصل شناسایی و رسیدگی به خطاها و موارد عدم انطباق

فصل
شناسایی و رسیدگی به 
خطاها ومواردعدم انطباق

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

انجام نمی شد
نیاز به اقدام

اصالحی داشت
جمعانجام می شد

Pair t test
Pv:0.05

tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
stat

t
critical

ارزیابیدر 
آزمایشگاه های 
مورد بررسی

4.0801.02000اولیه

5.0100
پس از
آموزش

2.0401.0202.0402.14
2.77

ممیزی
مستمر

1.6320.8162.6525.12

جدول12- ارزیابی تمام فصول چک لیست

فصل
تمام فصول
چک لیست

نتایج ارزیابی چک لیست آزمایشگاه مرجع سالمت

انجام نمی شد
نیاز به اقدام

اصالحی داشت
جمعانجام می شد

Pair t test
Pv:0.05

tدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
stat

t
critical

ارزیابی
در آزمایشگاه های 

مورد بررسی

774723.514.363.538.7اولیه

164100
پس از
آموزش

17.510.741.525.3105644.10
2.22

ممیزی
مستمر

7.44.511.77.1144.988.44.96

نمودار 1- ارزیابی تمام فصول چک لیست
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منابع
1- خالصه مقاالت کنگره ارتقاء کیفیت -1391

2- استاندارد ایران– ایزو 15189: آزمایشگاه های پزشکی– الزامات خاص برای کیفیت و احراز صالحیت، چاپ موسسه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول

3- الزامات آزمایشگاه مرجع سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی- دکتر حسین دار آفرین-1388

5- کنترل کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش انجام آزمایش- آزمایشگاه مرجع سالمت- 1386

نتیجه�گیری
از آنج��ا که در ش��روع پژوهش 47 درص��د بندهای چک 
لیست در مراکز مورد بررسی انجام نمی شد و این موارد پس 
از آم��وزش و ممیزی به ترتیب به 10/7 و 4/5 درصد کاهش 
پی��دا کرد، می ت��وان نتیجه گیری کرد که آم��وزش به همراه 
ممیزی تاثیر مش��هودی در پیاده سازی و رعایت استانداردها 

در آزمایشگاه پزشکی دارند.

ام��ا اجرا نش��دن کامل م��واردی نظیر”ثبت م��وارد خطاها 
وعدم انطباق، تفکیک زباله ها، اس��تفاده از وس��ایل حفاظت 
فردی، پذیرش جایگاه س��ازمانی، رعایت شرایط محل نصب 
دس��تگاه ها، فضای نامناس��ب س��اختمانی، ثبت مش��خصات 
کیت ها و تفس��یر کنترل کیفی خارجی” نشان داد که این مهم 
بدون حمایت مدیران ارش��د و تغییر نگرش کارکنان به نتیجه 

مطلوب نمی رسد.



27
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- پاییز 1392- شماره 21

خالصه
زمینه و هدف: اغلب اوقات عفونت با انگل داخل سلولی 
توکسو پالس��ما گوندی بدون عالیم بوده و یا باعث بیماری 
بالینی خود محدود ش��ونده می گردد. با این وجود وقتی زن 
حامله به عفونت فعال توکس��و پالس��ما مبتال می شود انگل 
ممکن اس��ت به جنین منتقل ش��ود و جنین مبتال به توکس��و 
پالس��ما گوندی ممکن اس��ت سقط ش��ده و با آسیب جدی 
نورولوژنیک و کوریورتینیت مادرزادی مواجه ش��ود. اگر چه 
متدهای س��رولوژیکی  برای  تش��خیص آن موجود هس��تند 
لیکن تشخیص عفونت فعال توکسوپالسما گوندی در اوایل 
حاملگی  همواره با چالش ها و مش��کالتی روبرو بوده است. 
لذا هدف از این مطالعه بررس��ی اهمیت آویدیتی  IgG  در 
تش��خیص افتراقی عفونت توکسوپالس��ما گوندی در اوایل 

حاملگی می باشد. 
متد و مواد:  تعداد 225 خانم که توس��ط متخصصین زنان 
و زایمان مش��کوک به عفونت توکسو پالسما تشخیص داده 
ش��ده و در مرحله 4-2 ماهه اولی��ه حاملگی بودند وارد این 
 M و G مطالعه شدند. آزمایش اندازه گیری ایمونوگلوبولین
علیه توکسوپالس��ماگوندی و IgG avidity  به روش الیزا 

اندازه گیری شدند. 
نتای��ج: خان��م ه��ای حامل��ه را ک��ه در چهار ماه��ه اول 
حاملگ��ی مورد مطالعه قرار گرفتند در س��ه گروه طبقه بندی 
 نمودی��م: گ��روه IgG+, IgM +(A(124نفر)55/1 درصد(، 
گ��روه IgG+, IgM -(B( 99  نف��ر )44 درص��د( و گروه 

IgG-, IgM +(C(  2  نف��ر )0/9 درص��د(. 55 درصد زنان 
حامل��ه از نظر ه��ردو IgG  و IgM  مثبت بودند که از بین 
این ها هم حدود 7/1 درصد آویدیتی پایین داشتند که بیانگر 
عفون��ت فعال در زنان حامله ب��ود. در این مطالعه 44 درصد 
خان��م های حامله IgG  مثبت وIgM  منفی بودندکه همگی 
آن ها آویدیتی باال داشتند و این نشان دهنده این است که در 
جامعه ما  عفونت توکسوپالسما در حد باالیی وجود داشته و 

زنان قبل از حاملگی با این انگل برخورد داشته اند.
بح��ث و نتیجه گیری: در مطالعه  م��ا آویدیتی پایین 7/1 
درصد بوده اس��ت و بیانگر این اس��ت که در جوامع مختلف 
هنوز بروز عفونت  توکسو پالسما  در زنان حامله یک مسئله 
جدی است. مشاهده  45/8 درصد آویدیتی باال در بین  گروه 
IgG+, IgM +(A(حاک��ی از آن اس��ت که ی��اIgM   نیمه 
عم��ر باالیی دارد و یا حضور  IgM   کاذب در بیماری های 
روماتیس��می به ط��ور کاذب آن را مثبت می کند. لذا تس��ت 
آویدیت��ی از ارزش باالی��ی برخ��وردار ب��وده ومی ت��وان  با 
تش��خیص افتراقی و به موقع  عفونت فعال  توکس��و پالسما 

آن را  درمان نمود.
 کلم��ات کلی��دی:  توکسوپالس��موزیس ح��اد، آویدیتی

 IgG، IgM، حاملگی
�مقدمه

اغلب اوقات عفونت با انگل داخل س��لولی توکسو پالسما 
گون��دی بدون عالیم ب��وده و یا باعث بیم��اری بالینی خود 
محدود ش��ونده م��ی گردد. با این وجود وقت��ی زن حامله به 
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عفونت فعال توکسو پالسما مبتال می شود انگل ممکن است 
به جنین منتقل ش��ود و جنین مبتال به توکسو پالسما گوندی 
ممکن اس��ت سقط ش��ده و با آس��یب جدی نورولوژنیک و 

کوریورتینیت مادرزادی مواجه شود. )1(
اندازه گیری ایمونوگلوبین A,M,G برای تشخیص عفونت 
اخیر توکسوپالسما همواره با مشکالتی مواجه بوده به طوری 
ک��ه IgG زمانی ارزش دارد که تس��ت اولیه منفی ولی برای 
 IgM بار دوم )چند هفته بعد( مثبت ش��ود. از طرفی در سرم
برای ماه ها در خون پایدار باقی می ماند. )2( همچنین فاکتور 
روماتوئیدRF س��ببIgM  مثبت کاذب می شود. این حقایق 
سبب می گردد که وقتی زن حامله ای برای اولین بار با تست 
Toxo IgG   باال و IgM مثبت روبرو می گردد با مش��کل 
تش��خیص افتراقی عفونت اخیر توکس��و پالس��ما یا عفونت 
قدیم��ی روبرو گردد. اگر تیتر باالیIgG  و IgM مثبت قبل 
از حاملگی بوده باشد جنین در مقابل توکسو پالسما گوندی 
محافظت خواهد ش��د ولی اگر این تست ها مربوط به زمان 

حاملگی باشد جنین در معرض آسیب جدی خواهد بود.
آویدیت��ی اولی��ن ب��ار ب��ا تکنی��ک دناچوراس��یون ب��رای 
 تش��خیص  روبلوزی��س م��ادرزادی  انج��ام گرف��ت )3( اما
 در س��الHedman  ،1989  روش جدیدی را ابداع کرد که 
بر اس��اس گرایش اتصال ایمونوگلوبولی��ن ها به آنتی ژن های 
پلی واالن توکسوپالس��مای گوندی استوار بود و برای  افتراق 
گرایش ب��االی ایمونوگلوبولین از غلظت باالی اوره اس��تفاده 
 )Avidity( نمود که ای��ن قدرت اتصال را ام��روزه آویدیتی
Toxo IgG آویدیت��ی   ب��رای  را  روش  ای��ن  و   گوین��د 

به کار برد. )4( 
آویدیت��ی IgG در عفونت جدید توکس��و پالس��موزیس 
)مراحل اولی��ه( کمتر بوده ولی آویدیتی IgG  قدیمی خیلی 
باال است. طبق تحقیقات به عمل آمده امروزه آویدیتی پایین تر 
از 40% را دال ب��ر عفون��ت اولیه )فعال( محس��وب نموده و 
آویدیت��ی باالت��ر از 50%  را دال بر عفونت قدیمی می دانند. 
)5 و6( در مطالع��ه Yasodhara  تیت��ر پایین تر از 30% را 
 Toxo آویدیتی پایین گزارش نموده اند. )7( تیتر باال رونده
IgG نیز می تواند در تش��خیص عفونت اخیر توکسوپالسما 
 Toxo مفید باش��د اما مس��تلزم زمان زیاد برای تکرار  تست
IgG می باشد که می تواند برای جنین خطرات زیادی داشته 

باشد. )8(
تحقیق��ات زیادی مفید ب��ودن آویدیت��ی Toxo IgG را 
پشتیبانی کرده است که می تواند عفونت جدید )فعال بوده( به 
توکسوپالسما گوندی را مشخص بنماید )5 و6 و7 و9 و10(. 
تشخیص عفونت و درمان به موقع علیه انگل توکسو پالسما 
در ط��ی حاملگی ممکن اس��ت از ابتال به عفونت و آس��یب 
جنین جلوگیری کند. )11( بنابراین در مطالعه حاضر اهمیت 
Avidity IgG در تش��خیص افتراقی عفونت توکسوپالسما 

گوندی را در اوایل حاملگی بررسی کردیم.

مواد�و�روش�
بیماران: تع��داد 225 خانم حامله که توس��ط متخصصین 
زنان و زایمان مش��کوک به عفونت توکسو پالسما تشخیص 
داده ش��ده و در مرحله 4-2 ماه��ه اولیه حاملگی بودند وارد 
این مطالعه ش��دند. این خانم های حامله توسط متخصصین 
مذکور  به درمانگاه های تخصصی بخش عفونی بیمارس��تان 
س��ینا وکلینیک ویژه دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز و مطب 
متخصصین عفونی ش��هر تبریز ارجاع و س��پس متخصصین 
عفونی هم برای تش��خیص  فعال بودن عفونت، بیماران را به 
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر بنیادی ارجاع داده بودند )مهر 
 Toxo IgM  ماه سال 1386 الی مهر 1389(  مورد آزمایش

Toxo IgG ، Avidity IgG قرار گرفتند. 
سرم و آزمایش سرولوژیکی: خون بیماران در همان روز 
که به آزمایشگاه مراجعه کرده بودند تهیه و در عرض سه روز 

مورد آزمایش قرار گرفتند.
تست الیزا: سطح س��رمي آنتي بادي IgG  و  IgM علیه 
توکسو پالسما گوندی در اوایل حاملگی در خانم های حامله 
مطابق دستورالعمل کمپانی سازنده )کیت آکون( اندازه گیری 
شدند. اندازه گیری Toxo IgG کمی بوده ولی اندازه گیری 
Toxo IgM با فرمول اندکس )با محاس��به  cut off( انجام 

شد.
آزمای��ش Avidity IgG: تعیی��ن آویدیت��ی ب��ا مت��د
   Acone و همکاران��ش و با اس��تفاده از کیت  Headmen
انجام شد. برای این آزمایش الیزایی در مرحله اول سرم بیمار 
را به میکروپلیت های پوشانده شده با آنتی ژن توکسوپالسما 
اضاف��ه کردیم. در مرحله دوم با محل��ول غلیظ اوره واکنش 
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کمپلک��س آنتی ژن – آنتی ب��ادی را تحت تاثیر قرار دادیم و 
پس از شستشوی زیادی آنتی بادی سرم در مرحله سوم آنتی 
بادی ضد IgG نش��اندار به محیط آزمایش اضافه کردیم پس 
از واکنش الزم و شستشوی مجدد در مرحله بعدی سوبسترای 
رنگ زا ریخته و در مرحله آخر با محلول اس��ید سولفوریک 
واکنش را  متوقف کرده و جذب نوری آن ها را در طول موج  
450nm در مقاب��ل طول موج افتراقی 600nm اندازه گیری 

نمودیم. آویدتی براساس فرمول زیر محاسبه شد:

Avidity Index (%) = (OD sample treatment with Urea – OD blank)/ 
 (OD sample treatment without Urea)*100

وس��یله  ب��ه  مطالع��ه  از  آم��ده  دس��ت  ب��ه  ه��ای  داده 
و  درص��د(   – )فراوان��ی  توصیف��ی  آم��اری  روش ه��ای 
 محاس��به ارزش های تش��خیصی و با اس��تفاده از ن��رم افزار 

آماری )SPSS (Ver.14 مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج

از بین 225 خانم حامله که در چهار ماهه اول حاملگی بودند 
نتایج آزمایش آن ها را در سه گروه طبقه بندی نمودیم.

گ��روه  IgG+, IgM +(A(...124... نف��ر)55/1 درصد(، 
گ��روه IgG+, IgM -(B( ... 99... نفر)44 درصد( و گروه  

IgG-, IgM +(C( ...2 ... نفر)0/9 درصد(.
س��پس نتای��ج آویدیتی آن ها را براس��اس این س��ه گروه 
بررس��ی و آنالیز کردیم جدول شماره )1(. در گروه سوم دو 
   Toxo IgGخانم حامله وجود داشت که به دلیل  منفی بودن
 Toxo آویدیتی انجام نشد و در گروه دوم که همگی از نظر
IgM منف��ی بودند آویدیتی آن ها همگ��ی باال بود که هر دو 

نتیجه نشان دهنده غیر فعال بودن عفونت می باشد.
Table )1( : result of  Toxo IgG, Toxo IgM, 

Avidity IgG  in early pregnancy
جدول )1(: نتایج IgG ، IgM وآویدیتی علیه  عفونت 
توکسوپالسما گوندی در چهار ماهه اول خانم های حامله

Group CGroup BGroup A

SumIgG (-), IgM(+)IgG (+), IgM(-)IgG(+), IgM(+)Avidity

16(7.1)0(0)0(0)16(7.1)Low N(%)

202(89.8)0(0)99(44)103(45.8)High N(%)

7(3.1)2(0.9)0(0)5(2.2)Borderline N(%)

225(100)(1)(44)124(55)Sum N(%)

در این مطالعه آویدیتی در س��ه گ��روه طبقه بندی گردید: 
1- آویدیت��ی پایین،  کمت��ر از 40، 2- آویدیتی باال، بیش��تر 
از  60، 3-  حد مرزی، مس��اوی یا کمتر از 60 و مس��اوی یا 

بیشتر از 40.
بحث

برای تش��خیص عفونت توکسوپالس��ما گوندی آزمایش  
IgG منف��ی قب��ل از حاملگی وIgG  مثب��ت بعد از حاملگی 
اهمی��ت زیادی دارد اما  به ندرت زنان قبل از حاملگی برای 
تس��ت های ت��ورچ غربالگ��ری مراجعه می کنن��د و معموال 
خانم ه��ای حامله بع��د از حاملگی  برای کنترل به پزش��ک 
متخص��ص مراجعه می کنن��د و لذا آزمای��ش آویدیتی برای 
تش��خیص عفونت فعال توکسوپالسما گوندی ارزش باالیی 

دارد.
در این مطالع��ه 44 درصد خانم های حاملهIgG  مثبت و
IgM  منفی بودندکه همگی آن ها آویدیتی باال داشتند و این 
نشان دهنده این است که در جامعه ما  عفونت توکسوپالسما 
در ح��د باالیی وجود داش��ته و زنان قب��ل از حاملگی با این 
انگل برخورد داش��ته اند. همچنین در دو الی چهار ماهه اول 
  IgM و IgG حاملگ��ی 55 درصد زنان حامله از نظر هر دو
مثب��ت بودند که از بین اینها هم ح��دود 7/1 درصد آویدیتی 
پایین داش��تند که بیانگ��ر عفونت فعال در زن��ان حامله بود.  
عفونت فعال و یا 7/1 درصد بروز عفونت توکسوپالسما در 
جامع��ه ما در عصر حاضر که خانواده ها به س��المت خود و 
فرزندانشان اهمیت می دهند می تواند یک هشدار به مدیران 
س��المت کش��ور باش��د چرا که تولد بچه ه��ای معلول مثل 
کوری مادرزادی، میکروسفال و عقب مانده ذهنی بار سنگین 
اقتصادی و اجتماعی به خانواده و کش��ور می تواند وارد کند. 
از طرفی ارزش باالی آزمایش آویدیتی را نش��ان می دهد که 
می توان به آس��انی عفونت فعال بیماری را تشخیص ودرمان 
نمود. ب��ه طوری که در این مطالعه با تش��خیص و درمان به 
موقع  عفونت فعال به غیر از یک مورد که خود بیمار از ترس 
اقدام به سقط جنین نموده بود بقیه درمان 
شده و بعد از 6 ماهگی آزمایش آویدیتی 
هم��ه آن ها ب��االی  62 درصد گردید که 
موفقیت درمان را در رابطه با این عفونت 

نشان می دهد.
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مطالعات گوناگون تیتر آویدیتی را متفاوت گزارش نموده اند 
از جمله در یک بررسی به سال 1997 آویدیتی پایین را  کمتر 
از 20 درصد )1( و  Joynson و Yasodhara آن را کمتر 
از 30  درص��د )2 و3( و Ermanno کمت��ر از 40 درص��د 
)12( و  Françoise بررس��ی کمت��ر از 50 درصد )9( بیان 
ک��رده اند ما هم در این مطالع��ه آن را کمتر از 40 درصد در 

نظر گرفته ایم.
در مطالع��ه ای به س��ال 2004 روی 37 زن حامل��ه در اوایل 
حاملگی میزان آویدیتی پایین را 10/8 درصد  وآویدیتی باال 51/2 
درصد  پیدا کرده اند )5( که در مطالعه ما هم آویدیتی پایین 7/1 
درصد بوده است و بیانگر این است که در جوامع مختلف هنوز 

بروز عفونت  توکس��و پالس��ما در زنان حامله یک مسئله جدی 
اس��ت. در اغلب مطالعات تعداد نمونه ه��ا کمتر از یک صد زن 
حامل��ه بوده ولی نمونه ه��ای  مطالعه ما 212 زن حامله در اوایل 

حاملگی بوده است  که بر اهمیت آن  می افزاید.  
نتیجه�گیری�

بی��ن در  ب��اال  آویدیت��ی  درص��د   45/8  مش��اهده 
 گروهIgG+, IgM +(A(. حاکی از آن است که یا IgM  نیمه 
عم��ر باالیی دارد و یا حض��ور  IgM   کاذب در بیماری های 
روماتیسمی به طور کاذب آن را مثبت می کند. لذا تست آویدیتی 
از ارزش باالیی برخوردار بوده و می توان با تشخیص افتراقی و 

به موقع  عفونت فعال  توکسو پالسما آن را  درمان نمود.
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خالصه
اس��تفاده از ابزارهای تبلیغاتی در حرفه پزشکی و حرف وابسته 
به آن همواره با مش��کالت و مسائل اخالقی همراه بوده است، به 
گونه ای که موضوع تبلیغات در این حرفه به یکی از چالش های 
بزرگ تبدیل ش��ده اس��ت. همه روزه در بس��یاری از رسانه های 
عمومی و خصوصی دیداری و ش��نیداری متعارف و رسانه های 
مجازی با تعداد کثیری از تبلیغات مربوط به خدمات بهداش��تی و 
درمانی، روش های گوناگون تشخیصی و درمانی، مراکز پزشکی، 
آزمایشگاهی، تصویر برداری و همچنین داروها و کاالهای مرتبط 
با امر سالمت مواجه هستیم. گاه این پرسش مطرح می شود که در 
نظام س��المت و خصوصا حوزه آزمایشگاه تشخیص پزشکی چه 
کارکردی برای تبلیغات می تواند در نظر گیرد و در کشور ما چه 

راهکارهایی برای تحقق این هدف وجود دارد؟
حرفه پزشکی با مد نظر قرار دادن کرامت انسان و توجه به نیازها 
و منافع  واقعی بیمار توانسته است به اعتبار و حیثیتی شایسته دست 
یابد. با ش��کل گیری انجمن های حرفه ای پزشکی در کشورهای 
مختلف، ممنوعیت تبلیغات در این حرفه نیز گس��ترش یافت، به 
گونه ای که تبلیغات در بیش��تر نقاط دنیا دون شان و ارزش های 
اخالقی این حرفه تلقی می ش��د. به تدریج ممنوعیت تبلیغات بر 
اساس سایر مالحظات دستخوش تغییر شد. در برخی از کشورها 
تبلیغات تابع اقتصاد بازار و در دیگر کش��ورها با محدودیت های 
جدی مواجه گردید. در ایران تبلیغات در امور پزشکی از جمله در 
حوزه آزمایشگاه تشخیص پزشکی دارای قوانین و مقررات معینی 
است که مصادیق آن کامال مشخص شده و سازمان نظام پزشکی 

تبلیغات�در�آزمایشگاه�تشخیص�پزشکی
 دکتر مجید رضا خلج زاده

پاتولوژیس�ت، پژوهش�گر مرکز تحقیقات حقوق و اخالق پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

majidkhalaj@yahoo.com 



32
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  پاییز 1392- شماره 21

در آن نقش صادر کننده مجوز تبلیغات را ایفا می کند. مروری بر 
مشکالت مربوط به تبلیغات در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی 
حاکی از وجود موارد مختلفی مانند کم توجهی به حقوق و منافع 
بیم��ار و اعضای حرفه، عدم اخذ مجوزهای قانونی و بی اطالعی 
از مقررات اس��ت، از س��وی دیگر مش��کالتی پیرامون نظارت بر 
امر تبلیغات وجود داش��ته که به واحد ه��ای نظارتی ارتباط دارد. 
ب��راي اصالح  این روند، یک��ی از ضروری ترین  اقدامات، تاکید 
بر آموزش و آش��نا کردن کلیه عوامل مرتبط با موارد زیر اس��ت: 
آش��نایی با مفهوم و اهداف تبلیغات در امور پزشکی، تبیین وجود 
محدودیت های تبلیغات در حرفه پزشکی به منظور حفظ شان و 

کرامت این حرفه  و تبیین مقررات و قوانین موجود.  
واژه های کلیدی: تبلیغات، آزمایش��گاه تش��خیص پزش��کی، 

اخالق، قوانین
مقدمه

در بس��یاری از حرفه ها در کنار وظایف اصلی حرفه، مواردی 
وجود دارد که به نحوی در فرآیند خدمت رس��انی اعضای حرفه 
به جامعه دخیل است. توجه به این گونه موارد گاه به اندازه توجه 
ب��ه وظایف اصلی حرفه ای اهمیت دارد. چه بس��ا کم توجهی به 
برخی از این مس��ایل و انحراف از مس��یر اصلی، باعث ش��ود تا 
فلسفه وجودی و اهداف یک حرفه در هاله ای از ابهام قرار گیرد. 
بنا به عقیده صاحب نظران وظیفه اصلی حرفه پزش��کی تالش به 
منظور حفظ، بازیابی و ارتقاء سالمت آحاد جامعه از طرق مختلف 
می باشد. افراد شاغل در این حرفه برای آگاهی دادن به آحاد جامعه 
و ترویج برخی از فعالیت های خویش گاه متوس��ل به ابزارهایی 
مانند تبلیغات می ش��وند که به وفور در سایر حرفه ها و مشاغل 
مورد استفاده قرار می گیرد. به کار گیری این ابزارهای تبلیغاتی در 
حرفه پزشکی و حرف وابسته به آن همواره با مشکالت و مسائل 
ریشه ای همراه بوده به گونه ای که موضوع تبلیغات در این حرفه 
ب��ه یکی از چالش های بزرگ تبدیل ش��ده اس��ت. همه روزه در 
بسیاری از رس��انه های عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری 
متعارف از جمله رس��انه های مجازی با تعداد کثیری از تبلیغات 
مرب��وط به مراکز، خدمات و کاالهای بهداش��تی و درمانی اعم از 
تبلیغ��ات مربوط ب��ه روش های گوناگون تش��خیصی و درمانی، 
مراکز پزشکی، آزمایش��گاهی، تصویر برداری و همچنین داروها 
و کاالهای مرتبط با امر سالمت مواجه هستیم. با توجه به این که 
در بسیاری از تبلیغات همزمان با معرفی یک محصول، موسسه یا 

خدمتی خاص به کس��ب منافع حاصله نیز توجه می شود، ممکن 
اس��ت این پرسش جلب نظر کند که در نظام سالمت و خصوصا 
حوزه آزمایشگاه تشخیص پزش��کی چه کارکردی برای موضوع 
تبلیغات می تواند متصور باش��د و در کش��ور ما چه راهکارهایی 

برای تحقق این هدف وجود دارد؟ 
پیشینه�تبلیغات�در�امور�پزشکی

برخی از مورخین ریش��ه های تاریخی سازمان های حرفه ای 
پیش��رفته را در جوامع یونان باس��تان و حدود چهار قرن پیش از 
میالد مس��یح می دانند. ش��واهد موجود حکایت از آن دارد که در 
آن روزگار پزش��ک معروف یونانی  بقراط و سوگند نامه منسوب 
به او در بین اعضای حرفه پزش��کی مطرح و آنان ملزم به تبعیت 
از اس��تانداردهای اخالق��ی خاصی ش��ده بودند ک��ه رعایت این 
اس��تانداردها از جانب عموم جامعه ضروری نبود. در این سوگند 
نامه به اصل س��ود رس��انی توجه خاص شده بود که بر اساس آن 

بیمار مرکز توجهات پزشک  قرار می گرفت.
در قرن نوزدهم میالدی انجمن پزشکی آمریکا و انجمن پزشکی 
بریتانیا پایه گذاری ش��د و بدین وس��یله پزش��کی به طور رسمی 
به عنوان یک حرفه که واجد اس��تاندارد، دس��تورالعمل و کدهای 
خاص خود باشد، معرفی گردید. ممنوعیت انجام تبلیغات در امور 
پزش��کی جزو اولین مواردی بود که در اس��تانداردهای حرفه ای 
تدوین شده در انجمن های یاد شده، مطرح گشت. در آن ایام در 
کنار پزش��کان مجرب افرادی تحت عنوان  دارو فروش دوره گرد 
وجود داش��ت که با تبلیغ داروهای عمدتا غیر قابل اطمینان خود، 
ب��ه نوعی مب��ادرت به مداخله درمانی و کس��ب درآمد از بیماران 
م��ی کردند، لذا ضروری بود که پزش��کان معتبر از این قبیل افراد 
متمایز باش��ند. از این رو پزش��کان معتقد بودند ک��ه به دلیل نیاز 
جامعه به حرفه پزشکی و ماهیت خدمت رسانی وکمک به همنوع 
در ای��ن حرفه، نیازی به تبلیغات وجود ن��دارد. بنابراین از جمله 
دالی��ل ممنوعیت تبلیغات در امور پزش��کی در آن عصر  این بود 
که پزش��کان متعهد که با اطالعات علمی و مهارت خود اقدام به 
درمان بیماران می نمایند، باید از دیگر رقبای خود که با روش های 
غیر علمی و نامطمئن مش��غول به کار هس��تند، متمایز ش��وند. به 
تدریج با شکل گیری انجمن های حرفه ای پزشکی در کشورهای  
سراس��ر دنیا، ممنوعیت تبلیغات در این حرفه نیز گسترش یافت، 
به گونه ای که تبلیغات در بیشتر نقاط دنیا دون شان و ارزش های 

(post, 2004) .این حرفه تلقی می شد
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در ایاالت متح��ده گرچه وظیفه اصلی نظارتی و صدور مجوز 
فعالیت های پزش��کی بر عهده سازمان های دولتی و ایالتی است، 
با این ح��ال وظیفه نظارت بر اجرای کدهای اخالقی و حرفه ای 
متوجه انجمن های صنفی و حرفه ای اس��ت. به مرور زمان و در 
کنار پیشرفت دانش پزشکی و افزایش جنبه های تخصصی، علمی 
و ف��ن آوری آن، تدوی��ن مقررات ویژه و ض��رورت انجام اعتبار 
بخشی در مراکز پزش��کی، از دیدگاه سایر اقشار جامعه احساس 
شکل گیری نوعی انحصار گرایی در حرفه پزشکی و عرصه ارائه 
خدمات س��المت پدید آم��د. با توجه به اینکه بر اس��اس قوانین 
موجود، انحصار گرایی در این کش��ور منع شده است، با این حال 
در پای��ان قرن بیس��تم دادگاه عالی آمریکا با ص��دور رای به نفع 
کمیسیون تجارت فدرال به کشمکش های این کمیسیون با انجمن 
پزش��کی آمریکا پایان داد. به این ترتیب بر اساس این حکم بدون 
اش��اره به موضوع تبلیغات و جلب بیمار از جانب مراکز درمانی، 
مقرر ش��د هر گونه تنظیم، پذیرش و انتش��ار دس��تورالعمل های 
حرفه ای پزشکی پس از کسب اجازه از کمیسیون تجارت فدرال 
صورت گیرد. در اصل با این حکم، نظر کمیسیون تجارت فدرال 
که راجع به جنبه های مالی، تبلیغاتی و تجاری خدمات پزش��کی 
بود، تامین ش��د. این حکم از وجود انحصار گرایی در پزش��کی 
آمری��کا که باعث افزایش بی رویه و کاذب قیمت خدمات به نفع 
پزشکان شده بود، حکایت می کرد. به عقیده آنان چنانچه پزشکان 
از تبلیغات منع نمی شدند، بیماران امکان بهره برداری از خدمات 
ارزان قیمت تری را داش��تند که خود باعث کنترل قیمت خدمات 
پزش��کی می ش��د. به بیان دیگر از نظر دادگاه یاد ش��ده چنانچه 
پزشکی به جای آنکه حرفه باشد، نوعی تجارت تلقی شود کنترل 
آن س��اده تر خواهد بود. این دیدگاهی اس��ت که جامعه آمریکا با 
اس��تفاده از ابزار بازار رقابت و با ه��دف  کاهش قیمت خدمات 

(post, 2004)  .پزشکی برگزیده است
در بریتانیا نیز انجمن پزشکی عمومی از همان ابتدای شکل گیری، 
موضوع تبلیغات در پزشکی را ناشایست تلقی کرده و در پاسخ به 
گروهی از متقاضیان تبلیغات پزشکی در سال 1894 میالدی اعالم 
نمود: "مساله تبلیغ کردن در پزشکی دارای ایراد و اشکال است"، 
خصوصا "چنانچه تبلیغ بخواهد برتری برخی از افراد را نسبت به 
دیگران ادعا کرده یا به نحوی مقام و منزلت سایرین را از بین ببرد، 
ای��ن عمل به راحتی می تواند باعث بروز رفتارهای غیر حرفه ای 
و ناشایس��ت شده و به تدریج فراگیر شود. با توجه به وجود نظام 

درمانی ارجاع و پزشک خانواده در این کشور که در آن ظاهرا انجام 
تبلیغات چندان ضروری به نظر نمی رس��د، با این حال از مصوبه 
سال 1986 انجمن پزشکی عمومی و تغییرات سال های بعد از آن، 
که همگی بر اس��اس شرایط جدید جامعه حاصل شد، در بریتانیا 
هم در س��ال های اخیر تساهل بیشتری درباره تبلیغات پزشکی به 
وجود آمده اس��ت. مهم ترین دلیل موافقان گس��ترش تبلیغات در 
این کش��ور افزایش امکان اطالع رس��انی درباره خدمات پزشکی 
به بیماران از طریق تبلیغات بوده اس��ت. هر چند این تغییرات نیز 

   (Irvine, 1991)  .منتقدانی به همراه خود داشته است
یک��ی دیگر از مواردی که به نحو گس��ترده ای مورد تبلیغ قرار 
می گیرد دارو اس��ت. در کش��ور هندوستان طی س��الیان متمادی 
صنای��ع دارویی اقدام به تبلیغ درباره محص��والت خود کرده اند. 
حت��ی پاره ای از این تبلیغات گمراه کننده بوده و عواقب ش��ومی 
به دنبال داش��ته اس��ت. از یک سو در این کش��ور سازمان قانونی 
مشخصی مانند سازمان دارو و غذا در ایاالت متحده وجود ندارد 
ک��ه به نحوی به موضوع تبلیغات دارویی و درس��تی این تبلیغات 
نظارت دقیق  داش��ته باشد و از سوی دیگر قدرت صنایع دارویی 
و نیاز آنان به تبلیغات بس��یاری از مج��الت علمی را تحت تاثیر 
خود قرار می دهد. بنابراین موضوع تبلیغات دارویی در این کشور 
نیز مانند برخی دیگر از کش��ورها به معضلی مبدل ش��ده اس��ت. 

(Gitanjali, 1997)
اهداف�اخالقی�تبلیغات�در�پزشکی

تبلیغات در حرفه پزش��کی از یک طرف می تواند باعث فراهم 
آوردن اطالع��ات الزم برای گیرندگان خدمت ش��ود و از طرف 
دیگر می تواند میزان  انتظ��ارات را افزوده، تقاضای جدید ایجاد 
کرده، خواسته ها را تغییر داده و همچنین آن ها را به نیاز ضروری 
تبدی��ل نم��وده و حتی موج��ب تغییر قیمت خدم��ات مربوط به 
سالمت  شود.  حرفه پزشکی دارای ابعاد مختلفی است، که یکی 
از آن ها جنبه اقتصادی و تجاری اس��ت. امروزه رابطه ساده مالی 
بین پزشک و بیمار تبدیل به رابطه ای بسیار پیچیده شده که در آن 
پزشک یکی از عناصری است که در این میان تنها نقش محدودی 
را بر عهده دارد. تبلیغات را می توان با اس��تانداردهای اخالق در 
تجارت  شامل: صداقت، پرهیز از خدعه، احترام آمیز بودن و سود 
بخش��ی نیز مورد قضاوت قرار داد. اما نکته این است که سالمتی 
کاالیی نیست که بتوان آن را با دریافت سود و به راحتی به جامعه 
فروخ��ت. تفاوت های فراوانی بین مراقبت از بیمار با فروش یک 
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محصول تجاری وجود دارد. بیمار جایگاه ویژه ای به لحاظ آسیب 
پذیر بودن و وابس��تگی به گروه معالج خود دارد. جس��م، حیات 
و سرنوش��ت بیمار در گرو اقدامات ارائه کنندگان خدمت است. 
چگونگی ارتباط بیمار با ارائه کنندگان خدمات پزشکی در تامین 
س��المت او نق��ش وافری دارد. همه این م��وارد و مواردی از این 
دست ایجاب می کند که نحوه تعامل ارائه کننده خدمات سالمت 
با گیرنده خدمت در قیاس با فروشندگان و خریداران کاال متفاوت 
باشد. در دیدگاه سنتی مربوط به ممنوعیت انجام تبلیغات در امور 
پزشکی، توجه بر این نکته معطوف شده بود که باید اعضای حرفه 
را به سمتی سوق داد که کمترین مواجهه تجاری و مالی بین آنان 
و بیماران ایجاد ش��ود. در این دیدگاه پزشک و مراکز درمانی تنها 
از طریق ایجاد رضایت در مراجعین و مش��تریان خود مبادرت به 
کسب اعتبار و وجهه بیشتر می کردند و هیچ تالش دیگری برای 
تبلیغات از خود نش��ان نمی دادند. در دی��دگاه  مقابل که مربوط 
ب��ه طرفداران اقتصاد بازار بوده اعتقاد بر این اس��ت که با رعایت 
صداقت، اطالعاتی که تبلیغ��ات در اختیار مصرف کننده خدمت 
ق��رار می دهد نهایت��ا "منجر به رقابت س��الم وکاهش  قیمت ها 

(post, 2004) ".وگسترش عدالت می شود
به طور کلی تبلیغات در پزشکی دارای دو کارکرد اصلی است. 
1- انتشارحقایق و اطالعات: در حرفه پزشکی و حوزه خاصی 
مانند آزمایش��گاه تبلیغات قادر است حقایق و اطالعاتی همچون 
نوع خدمت آزمایشگاهی، محل آزمایشگاه، ساعت فعالیت، هزینه 
انجام آزمایش و ... را به اطالع عموم برس��اند. بیشتر مباحثاتی که 
در جهت موافقت با تبلیغ در پزشکی و آزمایشگاه انجام می گیرد، 

با توجه به موضوع انتشار حقایق و اطالعات است.
2- متمایز شدن محصول یا خدمات مختلف: در این کارکرد 
تبلیغات��ی به نحوی ادعا می ش��ود که  یک محص��ول یا خدمت 
از لح��اظ کیفیت ی��ا مرغوبیت برتر از دیگری اس��ت. عموما این 
کارکرد تبلیغات از نظر اخالقی واجد مسایل بیشتری است. از نظر 
برخی موسس��ات نظارت بر تبلیغ��ات، در اینجا ضرورت ایجاب 
م��ی کند که از ط��رق تجربی این تفوق قابل اندازه گیری باش��د. 
مثال چنانچه آزمایش��گاهی در تبلیغ��ات خود ادعا کند که با دقت 
و صحت مش��خصی  قادر است س��ندرم داون را در جنین کشف 
نماید، این به معنای متمایز شدن این آزمایشگاه نسبت به سایر رقبا 
بوده و ضروری است موارد ادعا شده توسط سازمان های نظارتی 

قابل تایید باشد.  

وضعیت�موجود�در�مراکز�پزشکی�و�آزمایشگاه�ها
امروزه فعالیت درحوزه مراقبت از سالمت، خصوصا آزمایشگاه 
تشخیص پزشکی توام با مسایلی است که وجود جنبه های تجاری 
در آن، بیش از گذشته احساس می شود. مواردی مانند هزینه انجام 
آزمایش، اعالم فهرست خدمات آزمایشگاهی، تبلیغات مربوط به 
تجهی��زات و آزمایش های جدید، رقابت با س��ایر آزمایش��گاه ها 
در جذب بیمار و مواردی از این دس��ت همگی از جمله مس��ایل 
موجود در حوزه مراقبت از سالمت بوده و در عین حال می تواند 
موضوعاتی تجاری محسوب شود. ش��اید روزگاری پزشکان در 
هنگام تصمیم گیری برای اجرای یک اقدام تشخیصی  یا درمانی 
صرفا به خواس��ته ها و منافع بیمار توجه داش��تند، اما امروزه در 
چنین شرایطی مس��ایل تجاری و تبلیغاتی هم مداخله می نماید. 
اینکه ارائه خدمت در نظام س��المت چگونه با مس��ایل تجاری و 
تبلیغاتی ارتباط داشته و نحوه تامین ضرورت ها و الزامات در این 
نظام چگونه باشد، از طریق سیاست گذاری  و تصویب قوانین و 

مقررات حرفه ای و اجرای صحیح آن قابل حصول است.
 توجه به بحث تبلیغات در عرصه بهداش��تی، امور پزش��کی و 
دارو در کش��ورمان از سال ها قبل آغاز شده است. یکی از اولین 
قوانین مصوب که در آن به تبلیغات در امور پزش��کی نیز پرداخته 
شده، "قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های 
واگیر دار" مصوب س��ال 1320 اس��ت که در م��اده چهارم قانون 
مذکورآمده است: »پزشکان یا متصدیان سایر فنون پزشکي که به 
وسیله تبلیغات بي  اساس موجب گمراهي بیمار آمیزشي مي شوند 
یا به وعده  هاي دروغ  بیمار را از درمان صحیح باز مي دارند مانند 
اینک��ه معین کنند در مدت چند روز بیم��ار را درمان کرده و یا با 
بستن پیمان یا انتشار آگهي  هایي که مخالف اصل  پزشکي است، 
بیمار را فریب دهند، به حبس  تأدیبي از دو ماه تا یک سال و یا به 
پرداخت کیفر نقدي از 200 ریال تا 2000 ریال محکوم مي شوند«. 
به دنبال آن در مصوبه س��ال 1329 طی»قانون بهداشت شهری« به 
موضوع تبلیغات پزش��کی و مجازات های مربوط به آن پرداخته 
ش��ده اس��ت. در پی آن »قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و 
دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب سال  1334 تصویب 
و در ماده 5 این قانون به ممنوعیت انتش��ار آگهی تبلیغاتی که به 
تشخیص وزارت بهداری موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به 
مراکز درمانی شود تصریح شده است. همچنین استفاده از عناوین 
مجعول و خالف حقیقت روی تابلو و سر نسخه و یا طرق دیگر و 
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دادن وعده های فریبنده جرم محسوب شده و مجازات هایی برای 
آن در نظر گرفته شده است. موضوع تبلیغات با همین رویکرد، در 
اصالحیه های بعدی قانون یاد شده نیز تکرار شده است. )مجلس، 

)1372
در س��ال 1339 اولین  قانون س��ازمان نظام پزشکي به تصویب 
مجلس رس��ید و در ماده 11 این قانون و همچنین در مواد 11 تا 
15 »آیین نامه انتظامی پزش��کی« مصوب س��ال 1348 به موضوع 
تبلیغات در عرصه پزش��کی با محتوایی مشابه قوانین فوق اشاره 
شده اس��ت. پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز در سال 1369 با 
تصویب قانون س��ازمان نظام پزشکی، در موادی از آن به تبلیغات 

در امور پزشکی پرداخته شد. )مجلس، 1372( 
نهایت��ا »به دنبال تصویب قانون جدید تش��کیل س��ازمان نظام 
پزش��کی در سال 1383« آیین نامه استاندارد سازی تابلو ها و سر 
نسخه های موسس��ات پزشکی، شاغالن حرف پزشکی و وابسته 
پزشکی همچنین »دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی های دارویی و 
مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی« ابالغ 

و مورد استفاده قرار گرفت. )قوانین نظام پزشکی، 1390(  
با مروری بر قوانین، دس��تورالعمل و آیین نامه های یاد ش��ده 
این گونه می توان اظهار نمود که در شرایط کشور ما نیز هر چند 
درباره تبلیغات پزشکی از گذشته نگرانی هایی وجود داشته است، 
اما تبلیغات در امور پزش��کی به رسمیت شناخته شده و در جهت 
اعمال سیاست ها و ارزش های مقبول جامعه، درباره ابعاد مختلف 
تبلیغات قانونگذاری شده است. در حال حاضر بخش خصوصی 
در نظام س��المت کشور قسمت قابل توجهی از بار خدمات را بر 
عهده دارد. تنوع، کیفیت و حجم این خدمات به اندازه ای اس��ت 
که چشم پوشی از آن علیرغم تغییر در دیدگاه کالن نظام سالمت 
به س��مت پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز میسر نیست. در عین 
حال بخش دولتی نیز گاهی در عرصه تبلیغات به رقابت با بخش 
خصوصی می پردازد. بنابراین ادامه روند تبلیغات در امور پزشکی 
و آزمایش��گاه بر اس��اس چارچوب های قانونی موجود حتی در 
سالیان بعد، دور از ذهن نبوده و توجه به چالش های تبلیغات در 

پزشکی به منظور رفع اشکاالت آن یقینا موثر خواهد بود.
طبق تعریفی که از موضوع تبلیغ یا آگهی در دستورالعمل نحوه 
تبلیغ و آگهی های دارویی و مواد خوراکی، آش��امیدنی، آرایشی، 
بهداشتی و امور پزشکی ارائه شده است »تبلیغ یا آگهی، انتشار هر 
گونه اعالنی اس��ت که از طریق رسانه های عمومی و خصوصی 

دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، 
مطبوعات، سینما، اینترنت، شبکه های صوتی و تصویری سازمانی 
و تولیدات چاپی مانند برگه های کاتالوگ، بروشور، دفترچه های 
راهنما، بس��ته بندی، برچسب، کارت ویزیت، بیلبورد، نمایشگاه، 
اس��الید، بانک های اطالعاتی و نظای��ر آن ها برای معرفی کاالها 
و خدمات مشمول این دستورالعمل قرار می گیرد.« )قوانین نظام 

پزشکی، 1390( 
ضمنا در ماده 6 همین دس��تورالعمل اش��اره شده است که کلیه 
صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی اعم از اشخاص حقیقی 
و حقوقی و موسس��ات پزش��کی پس از اخذ پروان��ه های الزم، 
برای تبلیغات موظف به اخذ مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی 

هستند.
بر مبنای س��ابقه فعالیت نویسنده مقاله در واحد های نظارتی و 
مواجهه با بعضی از چالش های این موضوع، شاید بتوان مشکالت 
موجود در تبلیغات آزمایشگاه های تشخیص پزشکی را به شرح 

زیر خالصه نمود.
1- کم توجه��ی به منافع و حقوق بیمار: یکی از موضوعاتی 
که در حرفه پزش��کی توجه خاص به آن ش��ده، در اولویت قرار 
دادن و توجه به خواس��ته ها و منافع بیماران است. به دیگر سخن 
چنانچه صاحبان این حرفه به گونه ای اقدام کنند که منافع س��ایر 
افراد در عوض منافع و حقوق بیمار، در اولویت قرار گیرد، دچار 
لغزشی جبران ناپذیر شده اند. در برخی از آگهی هایی که از سوی 
مراکز درمانی منتشر می گردد به انحاء مختلف به این موضوع کم 
توجهی ش��ده اس��ت. مانند تبلیغات درباره روش های تشخیصی 
درمانی و یا آزمایشگاهی گران قیمت که نتایج درمانی و یا ارزش 
تشخیصی بیشتری نسبت به سایر روش های ارزان تر نداشته و در 

تبلیغ به این موضوع اشاره نشده است.
2- کم توجهی به مناف��ع و حقوق اعضای حرفه: در بعضی 
از تبلیغات به موضوعاتی پرداخته می شود که یا موجب تخریب 
وجهه حرفه می شود و یا به حقوق سایر اعضا و همکاران صدمه 
وارد م��ی کند. مانند تبلیغ درباره پذیرایی کردن از بیماران پس از 

آزمایش های صبحگاهی با صبحانه!   
3- عدم اخذ مجوز قانونی تبلیغات: آزمایشگاه ها در بسیاری 
از م��وارد بدون طی کردن مراحل پیش بینی ش��ده در مقررات و 
اخ��ذ مجوز های الزم مبادرت به تبلیغات و انتش��ار آن می کنند. 
این موضوع حتی در برخی اوقات از جانب رس��انه های دیداری 
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و شنیداری معتبر نیز انجام می گیرد. انتشار آگهی در نشریه های 
عموم��ی و علمی، تهیه گزارش خبری برای ش��بکه های مختلف 
صدا و س��یما، تبلیغات در ش��بکه های ماهواره ای، س��ایت های 
اینترنتی، احداث غرفه تبلیغاتی در حاش��یه کنفرانس های علمی، 
انتش��ار بولتن علمی، از جمله مواردی است که عموما بدون اخذ 

مجوز های قانونی الزم انجام می شود.
4- بی اطالع��ی از قوانین و مقررات: یکی از بنیادی ترین و 
بارزترین مش��کالت در امر تبلیغات بی اطالع��ی افراد دخیل در 
فرآیند تبلیغات نس��بت به مقررات و قوانین موجود است. مادامی 
که این نقص رفع نش��ود، نمی توان انتظار داشت تبلیغات به نحو 
مناسبی سامان دهی شده و اهداف آن محقق گردد. هر گونه اطالع 
رسانی در این زمینه باید در بر گیرنده اهداف، کارکردها، روش ها، 
مصادیق و محدودیت های مربوط به تبلیغات در امور پزش��کی و 
آزمایش��گاه باشد. نقش انجمن های صنفی در کنار دیگر نهادهای 

نظارتی، در امر اطالع رسانی بسیار حائز اهمیت است. 
5- نظارت بر تبلیغات: جدیت بیشتر سازمان های ناظر بر امر 
تبلیغات در ایفای نقشی که قانون بر آنان تکلیف کرده است در کنار 
ایجاد هماهنگی های الزم بین این س��ازمان ها می تواند موضوع 
تبلیغات در امور پزش��کی و آزمایشگاه را به درستی هدایت کرده 
ت��ا عالوه بر  آنکه از هرج و مرج در این زمینه اجتناب می ش��ود، 
به حقوق و منافع بیمار و جامعه توجه شده و شرایط عادالنه تری 
به منظور انجام تبلیغات در چارچوبی که قانون تعیین کرده است 

برای کلیه اعضای حرفه فراهم گردد. 
نتیجه�گیری

در سیاست گذاری های نظام سالمت ایران هر چند تبلیغات 
در امور پزش��کی و آزمایش��گاه مجاز شناخته ش��ده، اما مانند 

بس��یاري از کش��ورها محدودیت هایی برای آن در نظر گرفته 
شده است. شرایط کنوني توسعه علم و فناوري در آزمایشگاه ها 
به ش��کلي اس��ت که اطالع رس��اني به مراجعین و پزشکان از 
طرق گوناگون خصوصا تبلیغات با در نظر داش��تن منافع بیمار، 
جامعه و اش��خاص درگی��ر در آن ضروري به نظر می رس��د. 
م��روری بر مش��کالت مربوط به تبلیغات در آزمایش��گاه های 
تش��خیص پزش��کی حاکی از وجود موارد مختلف��ی مانند کم 
توجه��ی به حق��وق و منافع بیمار و اعض��ای حرفه، عدم اخذ 
مجوزه��ای قانونی و بی اطالعی از مقررات بوده که این موارد 
عمدتا متوجه افراد ش��اغل در آزمایشگاه است، از سوی دیگر 
مش��کالتی پیرامون نظارت بر امر تبلیغات وجود داش��ته که به 
واح��د های نظارتی ارتباط دارد.  براي اصالح  این روند، یکی 
از ضروری ترین  اقدامات،  تاکید بر آموزش و آشنا کردن کلیه 
عوامل مرتبط با موارد زیر اس��ت: آش��نایی با مفهوم و اهداف 
تبلیغات در امور پزشکی، تبیین وجود محدودیت های تبلیغات 
در حرفه پزش��کی به منظور حفظ ش��ان و کرامت این حرفه و 
تبیین مقررات و قوانین موجود. بدین ترتیب باید انتظار داشت، 
اش��خاصی که مبادرت به تبلیغات در حرفه آزمایشگاه پزشکی 
می کنن��د خود را مقید به رعایت الزامات اخالقی و حقوقی نیز 
بدانند.  اهتمام بیش��تر س��ازمان ها و واحد های نظارتی اعم از 
صنف��ی و حرفه ای و غیر آن که در امر صدور مجوز و نظارت 
بر تبلیغات دخیل هس��تند، به مراعات بیش��تر مقررات موجود 
و پرهی��ز از برخورده��ای س��لیقه ای، اقدام موث��ر و ضروری 
دیگری اس��ت که باعث می شود تا ضمن ایجاد هماهنگی بین 
س��ازمان های موثر درتبلیغات، رویه یکس��انی در قبال تبلیغات 

اتخاذ شود. 
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پیش�گفتار�
 بیم��اري هاي اس��هالی در 
بسیاري از کش��ورهاي دنیا و 
کش��ورهاي در حال توس��عه 
از  یک��ي  ای��ران  جمل��ه  از 
بهداشتي  بزرگ  گرفتاري هاي 
م��ي باش��د ک��ه در ای��ن بین 
باکتري ها س��هم عمده اي از 
این ابتال را به خود اختصاص 
می دهند. یکي از باکتر ي ها 

که نقش آن نیز در خور توجه اس��ت کمپیلوباکتر ژوژوني 
است که به دلیل مشکالت تشخیصي معموال در تشخیص 
و درمان نادیده گرفته مي شود. توجه به مطلب پیش رو و 
پیشنهاد رنگ آمیزي ساده براي شناخت باکتري در بسیاري 

از موارد به ویژه در اسهال هاي کودکان کار ساز است.
گزارش�بیمار��

بیمار مرد 35 س��اله اي که 
چند روزي اس��ت احس��اس 
ناخوش��ي و خس��تگي و درد 
مفاص��ل ب��ه همرار س��ردرد 
خفیف��ي دارد. چند روز پیش 
وي ب��ه همراه دوس��تانش به 
خارج از من��زل رفته مقداري 
گوش��ت را روي آتش کباب 
ک��رده و ب��ه هم��راه مقداري 

زیادي نوش��ابه مصرف کرده اس��ت. پس از آن حالش رو 
به ناخوش��ي گذاش��ت ک��ه روز به روز نیز بدتر مي ش��د. 
عالیم ش��امل دردهاي ش��دید کولیکي و اسهال خوني بود 

به طوري که روزانه بیش از 10 بار نیاز به دستش��ویي پیدا 
مي کرد. ش��بانه به دنبال بدتر شدن عالیم به نزدیک ترین 
بیمارس��تان محل زندگي اش مراجعه کرد. در معاینه اولیه 
مقداري دهیدراته و رنگ پریده بوده اس��ت. در بیمارستان 
تزریق  وریدي س��رم به منظور جبران آب از دس��ت رفته 
و آزمایش اس��میر و کش��ت مدفوع انجام شد. در آزمایش 
مستقیم  مدفوع لکوسیت و هماسي دو مثبت گزارش شد، 
انگلي گزارش نگردید و کش��ت از نظر  سالموناال، شیگال، 
اشرشیا کلي پاتوژن و یرسینیا منفي بوده است. آنتي بیوتیک 
پس از درخواس��ت آزمایش شروع شده بود. بیمار پس از 
دو روز حالش بهتر ش��ده و از بیمارستان مرخص گردید. 
پس از چند هفته ضعف در پاها ش��روع ش��د که بیشتر در 
قس��مت پاییني پ��ا متمرکز بود. بیمار با پزش��ک معالج در 
بیمارس��تان تماس گرفت و دوباره بس��تري شد. در همین 
حال بي حسي به قسمت باالیي پاها رسید و پس از دو هفته 
انج��ام آزمایش هاي تکمیلي و تش��خیص و درمان دوباره 

عالیم فروکش کرد و بهبودي  به دست آمد.
1- عام��ل بیماري چیس��ت و چگونه وارد بدن ش��ده و 
چگونه در بدن منتشر مي شود؟ آیا بیماري از فردي به فرد 

دیگر منتقل مي شود؟ 
کمپیلوباکت��ر ژوژوني باکتري گرم منفي میله اي ش��کل 
متحرک بدون اس��پور و خمیده اي ش��کل با عرض 0/2 تا 
0/5 میک��رون و طول 0/5 تا 5 میک��رون. دو تاژک انتهایي 
دارد. در گروه کمپیلوباکتر ها چند سوش وجود دارد که دو 
س��وش کمپیلوباکتر ژوژوني و کمپیلوباکتر کلي از اهمیت 

بیشتري برخوردار هستند.
کمپیلوباکتر ژوژوني داراي دیواره س��لولي است که مثل 
هم��ه گرم منفي ها از LPS )لیپوپلي س��اکارید( تش��کیل  

کمپیلوباکتر�ژوژوني
 دکتر علیرضا پوررضا

 دکترای علوم آزمایشگاهی 
آزمایشگاه ایمونولوژی بیمارستان قائم مشهد

pourrezaa1@mums.ac.ir
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شده است. اس��ید هاي چرب عمده دیواره سلولي باکتري 
هگزادکاتوئی��ک، هگزا دس��نوئیک، اوکت��اد کانوئید و 19 
س��یکلوپروپان هس��تند. کمپیلوباکتر ژوژون��ي داراي زیر 
 LPS گروه هاي دیگري براس��اس گوناگون��ي آنتي ژنیک
مي باش��د. گرچ��ه از گ��روه هاي س��رولوژي هن��وز براي 

بررسي هاي اپیدمیولوژي استفاده اي نشده است. 
باکت��ري میک��رو آئروفیلیک بوده و می��زان O2  محیط 
کش��ت باید بین 5 ت��ا 10 درصد  و می��زان CO2 نیز 10 
درصد باش��د. دو گونه بیماري زا  براي انسان به حرارات 
نسبتا مقاوم بوده  و در دماي 42 درجه سانتي گراد به خوبي 
رشد مي کنند. از این ویژگي مي توان براي جداسازي آنان 
از سایر پاتوژن هاي باکتریایي  دستگاه گوارش استفاده کرد. 
سایر باکتري ها کلی فرم در این درجه حرارات نمي توانند 
رش��د کنند. کمپیلوباکتر ژوژوني بیش��تر در فرآورده هاي 
گوش��تي دامي و طیور  به فراواني دیده مي ش��ود، بنابراین 
ش��ایع ترین راه انتقال از طریق گوش��ت آل��وده اي که به 
خوبي پخت نش��ده مثل گوش��ت هاي پخت شده با منقل 
ی��ا کبابي و یا س��اندویچ هاي حاوي گوش��ت هاي آلوده 
مي باش��د. آلودگي همچنین از طریق شیرهاي آلوده و آب 

آلوده نیز منتقل مي گردد.

ورود�به�بدن�
ورود باکتري به بدن  از طریق مخاط مي باشد. بیشترین 
انتقال مربوط به واریته O19 مي باشد. دوز آلوده کنندگي 

باکتري 500 تا 1000 باکتری اس��ت که بیش��تر در قسمت 
انتهای��ي روده کوچ��ک و ابت��داي روده ب��زرگ کولونیزه 
مي شود. آدنیت مزانتر )Mesentric adenitis(  به وفور 
رخ مي دهد. شکل و فعالیت تاژک به باکتري کمک مي کند 
تا از الیه مخاطي گذشته و به آنتروسیت ها بچسبد. فاکتور 
مهم در حمله کمپیلوباکتر ژوژوني به س��لول هاي مخاطي 
  cia-Campylobacter invasive antigen روده 

مي باشد.
انتشار�در�بدن�

باکتریمي به دنبال آلوده ش��ده به کمپیلوباکتر ژوژوني به 
ندرت دیده مي شود. باکتري در دستگاه گوارش جایگزین 
مي شود و سبب terminal  iletis  و کولیک مي گردد. 
عفونت هاي سیس��تمیک کمپیلوباکتریای��ي مربوط به زیر 
گون��ه C.fetus  مي باش��د که اغلب در اف��راد با ضعف 
  C.fetus .سیستم ایمني عفونت سیستمیک ایجاد مي کند
داراي پروتئین S-laya اس��ت که عامل ایجاد سپتس��مي 

شناخته شده است. 
انتقال�از�یک�فرد�به�فرد�دیگر�

انتقال از انس��ان به انس��ان در مورد کمپیلوباکتر ژوژوني 
گزارش نشده است. 

اپیدمیولوژي�
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براساس مطالعه هایي که در ایران انجام شده است از 808 
نمونه افراد داراي اس��هال حاد 46 %  باکتري هاي پاتوژن 
جدا ش��ده اس��ت که در این بین شیگال 45 درصد، اشرشیا 
کلي 30 درصد، سالمونال 13 درصد و کمپیلوباکترها حدود 
6 درصد را نش��ان مي دهد. البته این مطالعه در بزرگساالن 
انجام شده است. شیوع کمپیلوباکتر  در اسهال کودکان بسیار 
بیش��تر اس��ت. پیک ابتالی به کمپیلوباکتر در دو بازه سني 
4-0 سال و 15 تا 24 سال مي باشد. در انگلستان شیوع از 
24809 مورد در سال 1986به 46236 مورد در سال 2006 
افزایش یافته اس��ت. شیوع اسهال هاي کمپیلوباکتریایي در 
کشورهاي در حال توس��عه نیز رو به افزایش است. شیوع 

در بهار باال و در فصل زمستان کم مي شود.
2– پاس��خ میزبان به عفونت چیس��ت و پاتوژنز بیماري 

چگونه است؟

�innate immunity–ایمني�ذاتي
پ��س از حمله باکتري به آنتروس��یت ها التهاب حاد رخ 
مي دهد که همراه با انفیلتراس��یون گرانولوسیت ها در الیه 

مخاطي مي باشد. 
ایمني اکتسابي–Adaptive immunity پس از ایجاد 
عفونت، پاس��خ تولید آنتي بادي آغاز مي شود که در هفته 
دوم به پیک  خود مي رس��د و پس از چندین هفته کاهش 
مي یابد. آنتي ژن هاي عم��ده براي تولید آنتي بادي، آنتي 
ژن هاي تاژکي و LPS  اس��ت. آنتي بادي تولید ش��ده بر 
  Outer membrane protein - OMPs و LPS علی��ه
واکنش متقاطع با ترکیبات میلین دارد و سبب ایجاد سندرم 
گیلن باره و سندرم میلر فیشر خواهد شد. اطالعات زیادي 

در مورد چگونگي واکنش وابس��ته به س��لول در این مورد  
 IgG ها در تولید  T-helper به دس��ت نیامده ولي نقش
و IgA علیه آنتي ژن ها باکتري ش��ناخته ش��ده اس��ت. به 
دنبال عفونت، زخم اپیتلیوم  و آبس��ه هاي پرزهاي مخاطي 

ایجاد مي شود.
3- عالیم بالیني و عوارض بیماري چیست؟ 

دوره کمون یک تا سه روز است که مي تواند تا 8 روز نیز 
ادامه یابد. در برخي افراد عفونت بدون عالیم بالیني است. 
عالیم بالیني شایع به صورت بي حالي عمومي همراه با تب 
و درد هاي عضالني که ممکن اس��ت با درد هاي شکمي و 
اس��هال همراه باشد. اسهال از حالت آبکي خفیف تا اسهال 
خونریزي دهنده ش��دید دیده مي شود. عالیم ممکن است 
از چن��د روز تا چند هفته طول بکش��د. در موارد اس��هال 
شدید 20 درصد بهبودي خود به خود ایجاد مي شود و 10 

درصد عود بیماري دیده مي شود. 
همچنی��ن در م��وارد ش��دید آنتروکولی��ت، مگاکولون 
توکسیک-  Toxic Megacolon   و در موارد نادر کلي 

سیستیت و پانکراتیت نیز گزارش شده است. 
س��ه عارضه عمده خارج از دس��تگاه گ��وارش گزارش 
ش��ده اس��ت که مهم ترین آن آرتریت راکتیو است که در 
حدود یک درصد موارد چند هفته پس از ش��روع عفونت 
دیده مي شود. این عارضه در افرادي که HLA-27 مثبت 
هستند، بیشتر دیده مي شود. سندرم اورمي همولیتیک چند 
روز پس از عفونت نیز دیده مي ش��ود. عفونت به س��ندرم 
گیلن باره و میلرفیشر نیز مي انجامد. سایر عوارض خارج 
روده اي مانند نفروپاتي وابس��ته به IgA و نفریت بینابیني

Interstitial nephritis  نیز مي تواند رخ دهد. 
4- چگونه بیماري تشخیص داده مي شود و تشخیص هاي 

افتراقي آن چیست؟
روش تش��خیص آنتری��ت ه��اي کمپیلوباکتریایي جدا 
س��ازي باکتري از مدفوع با به کارگیري محیط هاي کشت 
اختصاصي و کشت در شرایط میکروآئروفیلیک و حرارات 
42 درجه س��انتي گراد مي باش��د. از آنجا ک��ه این روش 
کش��ت منحصرا براي کمپیلوباکتر به کار مي رود و نیاز به 
تجهیزات  اضافي دارد و در بس��یاري از آزمایش��گاه هاي 

کشور به صورت روتین انجام نمي شود.
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 کش��ت هاي روتین مدفوع توانایي جدا سازي سالمونال، 
ش��یگال، یرس��ینیا  و اشرش��یا کلي پاتوژن را دارند. در موارد 
مشکوک به کمپلیوباکتر باید کشت آن به طور جدا درخواست 
گردد. در مواردي که امکانات کشت فراهم نیست تهیه اسمیر 
مرطوب با س��رم فیزیولوژي و دیدن باکتري هاي یک دست 
میله اي ش��کل خمیده و ش��دیدا متحرک و در کنار آن تهیه 
اس��میر فیکس شده و رنگ آمیزي گرم و مشاهده باسیل هاي 
یک دست گرم منفي خمیده مي تواند به تشخیص کمپیلوباکتر 
کمک زیادي بکند. ش��یگال و سالمونال ها بي حرکت بوده و 

خمیده نمي باشند.
تشخیص�افتراقي

تش��خیص افتراق��ي بالیني امکان پذیر نیس��ت، زیرا عالیم 
بالیني در عفونت هاي گوارش��ي ناشي از سالمونال، شیگال و 
اشرشیا کلي هاي پاتوژن و حتي در بیماري هاي التهابي روده 

با هم اشتباه مي شوند.
5- چگون��ه بیماري درمان مي ش��ود و راه پیش��گیري آن 

چیست؟

��درمان�
بیماري در بس��یاري از موارد خفیف بوده خود به خود خوب 
مي ش��ود و نیاز ب��ه درمان ندارد. در موارد ش��دید و مواردي که 
بیماري طوالني مي ش��ود براي رهیدراسیون بیمار در بیمارستان 
بس��تري شده و اگر نیاز باشد ار آنتي بیوتیک هاي اریترومایسین 
و سیپروفلوکساس��ین نیز استفاده مي ش��ود. مقاومت دارویي به 
این آنتي بیوتیک ها به دنبال اس��تفاده نامطلوب آنتي بیوتیک در 
انس��ان و دام در حال گسترش اس��ت. در این موارد تتراسیکلین 
)به جز در کودکان( و کلیندامایس��ین مفید است. کمپیلوباکتر ها 
به بتالکتام حساس نیس��تند و فقط از کوآموکسي کالو مي توان 
اس��تفاده کرد. اگر عفونت سیستمیک باش��د جنتامایسین تجویز 
 مي ش��ود. ای��ن آنتي بیوتی��ک در درمان عفونت ه��اي روده اي 

مفید نیست. 
�prevention�-پیشگیري

اقدامات پیش��گیرانه بر اساس استفاده از غذاهاي بهداشتي 
و استفاده نکردن گوش��ت آلوده مي باشد. واکسن هنوز تهیه 

نشده است. 
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دکتر�زالی،�رئیس�سازمان�نظام�پزشکی:

حذف�هر�آزمایشگاه�معادل�با�حذف�یک�ایستگاه�مهم�تشخیصی�و�
درمانی�در�نظام�سالمت�کشور�است

نخس��تین کنگره فناوری های نوین آزمایش��گاهی در دهم 
مهرم��اه 1392 به مدت 3 روز با حض��ور دکتر فاطمی رئیس 
کنگره، دکتر غروی دبیر علمی کنگره، دکتر زالی رئیس سازمان 
نظام پزشکی، دکتر صاحب الزمانی نماینده جامعه آزمایشگاهیان 
در شورایعالی نظام پزشکی و جمعی از پیشکسوتان و صاحب 

نظران در مرکز همایش های رازی تهران برگزار شد.
 DNA base ای��ن کنگ��ره ش��امل محوره��ای فن��اوری
فن��اوری آزمایش��گاه،  در   multiplex – PCR  و 

 multiplex – ELISA و multiplex–Immunoassay
در تش��خیص بیم��اری ه��ا، اس��تفاده از Microarray در 
 Mass spectrometry تشخیص های نوین پزشکی و کاربرد

در تشخیص های بالینی بود. 
در ابت��دا دکت��ر غروی 
کنگ��ره  علم��ی  دبی��ر 
گویی  خوش��امد  ضم��ن 
ب��ه تمام��ی حض��ار بیان 
نمود: ب��رای برنامه ریزی 
از  کنگ��ره  ای��ن  علم��ی 
علوم  دانشگاه های  اساتید 
پزش��کی کش��ور و مراکز 
تحقیقاتی مختلف استفاده 
نموده ایم. البت��ه به غیر از 
مباحث کام��ال فنی، 3 پانل اختصاصی در خصوص اخالق و 
حقوق در آزمایشگاه ها، روش های تشخیصی با تکنیک های 
نوین آزمایش��گاهی در پزش��کی قانونی و مدیریت اقتصادی 
آزمایش��گاه های تش��خیص طبی و 6 پانل دیگ��ر در ارتباط با 

مسائل مختلف علمی برگزار خواهیم کرد. 
ب��ا توجه ب��ه محدودیت برنام��ه ها از بین مقاالت ارس��ال 
ش��ده به دبیرخانه کنگره، تنها 27 مقاله به عنوان پوس��تر برای 

ارائه پذیرفته ش��ده اس��ت. امیدواریم در سال آینده با افزایش 
زمان بن��دی برنامه ها، مقاالت دانش��جویانی را که عالقمند به 

ارائه هستند پذیرش نماییم. 
فاطمی  دکتر  س��پس 
رئیس کنگره از برگزاری 
توس��ط  همای��ش  ای��ن 
انجمن متخصصین علوم 
آزمایشگاهی بالینی ایران 
تامین کنندگان  انجمن  و 
تجهیزات آزمایشگاهی و 
فرآورده های تش��خیص 
طب��ی اب��راز خش��نودی 
نم��ود و اذعان داش��ت: 
انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی و فرآورده های 
تش��خیص طبی ب��ه حق ب��ازوان توان��ای آزمایش��گاه ها در 
ه��ر برهه زمان��ی بوده اند. اکنون نیز آن ه��ا کیت و تجهیزات 
مورد نیاز آزمایش��گاه ها را فراهم می نمایند. از س��وی دیگر 
یکی از حوزه های مهم درمانی کش��ور در تشخیص بیماری ها 
آزمایشگاه ها هستند. بنابراین به هر اندازه که آزمایش ها دقیق 
تر و با سرعت و ضریب اطمینان بیشتری انجام گیرد خطاهای 

پزشکی را به حداقل می رساند. 

 لذا دس��تیابی به شاخص های جهانی سرعت، دقت 
و کیفیت مس��تلزم س��رمایه گذاری و اس��تفاده از توان باالی 
انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی و فرآورده های 

تشخیص طبی است. 

دکت��ر فاطم��ی از هم��کاری انجم��ن های علم��ی، مراکز 
دانشگاهی و تحقیقاتی، مسئولین فنی آزمایشگاه های تشخیص 

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو



42
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  پاییز 1392- شماره 21

طبی کش��ور، مدیران و کارشناسان آزمایشگاه مرجع 
س��المت در برگزاری این کنگره تشکر کرد و خاطر 
نشان س��اخت: کنگره های آزمایشگاهی مختلفی در 
کشور وجود دارند که مورد توجه بسیاری از همکاران 
هس��تند ولی وجه تمایز این کنگره با سایر کنگره ها، 

تطابق فنون جدید با شاخص های جهانی است. 
دکت��ر صاح��ب الزمانی 
نماینده جامعه آزمایشگاهیان 
در شورایعالی نظام پزشکی 
ضمن تشکر از کلیه مسئولین 
و برگزار کنندگان کنگره در 
ارتباط با قانون برنامه چهارم 
و پنج��م گفت: قانون برنامه 
چهارم رها شد و حدود 30 
درصد آن نیز عملی نگردید. 
همچنین قانون برنامه پنجم 

با گذشت حدود دو سال به نتیجه ای نرسیده است.
ایش��ان یادآور ش��د: هم��کاران آزمایش��گاهی از 
گرانی کیت، تجهیزات و معرف های ش��یمیایی آگاه 
هس��تند. متاس��فانه طی چند سال گذش��ته هیچ گونه 
برنامه ری��زی  ای برای نظ��ارت این مه��م در وزارت 
بهداشت صورت نگرفته است. برخی به منظور تامین 
منافع و مس��ائل شخصی خود آزمایشگاه ها و اصوال 

موسسات پزشکی را رها کرده اند.
در خص��وص منش��ور اخالق��ی و حرف��ه ای 
جامعه پزش��کی باید بگوی��م در حقیقت اخالقی 
وجود ندارد. طی چند س��ال گذش��ته هیچ گونه 
برنامه ای اجرا نش��ده و اخالقیات تبدیل به ضد 
اخالق شده است. از کلیه همکاران خواهشمندم 
منش��ور اخالقی و حرفه ای چاپ شده در نشریه 
آزمایشگاه و تشخیص را که با یاری انجمن های 
آزمایش��گاهی و آزمایش��گاه مرجع س��المت در 
فرهنگس��تان علوم پزش��کی تدوین نموده اند در 
آزمایشگاه های خود نصب کنند تا مسئولین فنی 
آزمایش��گاه ها و مراجعین از وظایف خود مطلع 
ش��وند. متاس��فانه تعدادی از مسئولین در سطوح 

مختل��ف با رذای��ل اخالقی انس گرفت��ه اند و از 
نظر مفاس��د اجتماعی و اقتصادی نیز پرونده های 

بسیاری در گذشته مطرح بوده است.
دکت��ر صاحب الزمانی ب��ه خصوصیات یک برنامه 
موف��ق در جامعه تاکید کرد و اظهار داش��ت: معموال 
برنام��ه ها در مجامعی موفق می ش��وند که با اهداف 
و استراتژی های آن جامعه هماهنگ بوده و متکی بر 
آراء جامعه باشند. مشارکت صاحبان فرآیند و استمرار 

آن نیز از ضروریات است. 
ری��زی،  برنام��ه  مانن��د  در خص��وص مس��ائلی 
کنت��رل کیفی��ت، ارتق��اء کیفی��ت و مدیری��ت ب��ا 
 بی��ش از 10 س��ال مط��رح ش��دن هنوز باید بیش��تر 

همت بورزیم.
آزمایشگاه های تشخیص طبی از سال 1376 به بعد 
خود را با الزامات استاندارد و اعتبار بخشی هماهنگ 
کرده اند و حدود 95 درصد از مدیران فنی آن ها پیش 
قدم ش��ده و اعتبار بخش��ی را اجرا نموده اند. در این 
راس��تا تالش انجمن ها و آزمایش��گاه مرجع سالمت 

قابل تقدیر است.  
وی اضافه نمود: چند پیشنهاد برای مسئولین امر دارم 
که امیدوارم آن را اجرایی کنند. نخست دستور العمل 
ارتقاء بهره وری گروه پزشکی است که آزمایشگاه ها 
در آن ب��ه علت اهمال مس��ئولین فراموش ش��ده اند. 
امیدواری��م با پیگیری های مکرری که صورت گرفته 
است این مهم در قانون جامع علوم آزمایشگاهی قرار 
گیرد تا همکاران کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد 
و مدی��ران آزمایش��گاه ها ارتقاء بهره وری را داش��ته 

باشند.
دوم این که س��هولت کاری برای آزمایش��گاه ها به 
رسمیت شناخته نشده و آزمایشگاه رفرانس منطقه ای 
ب��ا اهداف کنت��رل کیفی آزمایش��گاه ه��ا به صورت 
موسس��ات تحقیقاتی در برنامه وزارت بهداشت قرار 
نگرفته است. در س��ایر نقاط دنیا آزمایشگاه رفرانس 
اه��داف بزرگی را دنبال می کند که در کش��ور ما این 

مهم منحل شده است.
نکته دیگر ایجاد نظام مراقبت از آزمایش��گاه های 

ایجاد�نظام�
مراقبت�از�
آزمایشگاه�های�
تشخیص�طبی�
سبب�تقویت�
نظام�مراقبت�از�
�بیماری�ها�
می�گردد
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تش��خیص طبی است. زیرا این امر سبب تقویت نظام مراقبت 
از بیم��اری ه��ا می گردد. س��ازمان بهداش��ت جهانی توصیه 
می کند جهت همبستگی فعالیت های ملی اپیدمیولوژیک باید 
از اطالعات و ش��بکه های آزمایشگاهی استفاده شود ولی در 
کش��ور ما این امر صورت نمی پذیرد. نظارت بر تجهیزات و 
کیت ها باید قانونمند شود. همچنین نظام بیمه ای باید اصالح 
شده و سرانه درمان واقعی گردد تا تعرفه ها نیز واقعی شوند. 
شاخص های ارتقاء کیفیت آزمایشگاه ها، ساختار آزمایشگاه 
مرجع سالمت، هزینه کیت و تجهیزات آزمایشگاهی، بودجه 
و اعتبارات انجمن ها از طریق وزارت بهداشت باید مشخص 

گردند.
انجمن های آزمایش��گاهی فع��ال ترین انجمن های صنفی 
و علمی وزارت بهداش��ت هس��تند که در عین فعال بودن از 
کمتری��ن میزان اعتبارات برخوردار می باش��ند. زیرا اعتبارات 
توزیع ش��ده بیشتر به انجمن هایی که در آن ها شخصیت های 

شاخص حضور دارند تعلق می گیرد.  
زال��ی رئیس  دکت��ر 
س��ازمان نظام پزشکی 
ه��ای  فن��اوری  ورود 
آزمایش��گاهی  نوی��ن 
در عرصه ه��ای جدی��د 
تشخیص و درمان را از 
نکات مثبت این همایش 
دانس��ت و تاکی��د کرد: 
همایش  ای��ن  برگزاری 
فناوری ه��ای  ورود 
نوین آزمایش��گاهی در عرصه های جدید تشخیص و درمان 
را ب��ه صورت ی��ک فرهنگ نهادینه س��ازی ش��ده در بحث 
ارتقاء علمی و حرفه ای مجموعه آزمایش��گاهی کشور ایجاد 
نموده اس��ت. همچنین این فرآیند نقطه آغازین ارتقاء علمی 
آزمایش��گاه های کش��ور در نظام س��المت و مراقبت کش��ور 
خواهد بود. آزمایش��گاه های کش��ور برگ های زرین افتخار 
آمیزی در تاریخ و پیش��ینه خ��ود دارند. بنابراین همکاران این 
 صنف بزرگ را می توان پیش��تازان توس��عه کیفی خدمات در 

کشور نام برد. 

انجمن های علمی آزمایشگاهی بالغ بر 52 سال پیشینه 
علمی، صنفی و حرفه ای در کشور دارند و اولین گروهی بوده 
اند که در سال های قبل از انقالب جمهوری اسالمی ایران در 
ساماندهی نظام تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی پیش قدم 

شدند. 
موضوع اصلی این همایش فناوری های نوین آزمایشگاهی 
اس��ت که به ص��ورت حیرت انگیزی در ح��ال تغییر و تحول 
می باشد. عرصه های نوین مانند بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی 
 Multiplex PCR و ... در حال انجام شدن هستند. از طریق
م��ی توان واحدهای مولکولی مختلف را در زمره تش��خیصی 
ب��ه خوبی رصد کرد و با مانیتورینگ مناس��ب به تش��خیص 
رهنمون ش��د. یکی از مشکالت اساس��ی، تشخیص به موقع 
بیماری های قلبی  عروقی است که امروز به مدد فعالیت های 
آزمایشگاهی توانسته ایم آن را برطرف سازیم. در کنار تمامی 
این پیش��رفت های نوین مجموعه علوم آزمایش��گاهی، توجه 
ویژه به بنای آزمایشگاه ها ضروری است. اکنون حدود 5000 
آزمایش��گاه تشخیص طبی در کشور وجود دارند که با شرایط 
س��خت و بحران اقتصادی فعالیت های خود را همچنان ادامه 
می دهند. اختالل اقتصادی در آزمایش��گاه های تشخیص طبی 
مبحث ش��عاری نیس��ت بلکه واقعیت تلخی است که باید آن 
را بپذیریم. س��ناریو تلخ تعطیلی آزمایش��گاه های تشخیص 
طب��ی تنها به معنای حذف بخش��ی از ارائه خدمات در حوزه 
سالمت نیست بلکه اشتغال زایی، بیکاری برخی از متخصصین 
و مش��کالت در فراهم نمودن خدمات پزش��کی را به همراه 
خواهد داش��ت. بنابراین نگرانی از مش��کالت اقتصادی فعلی 
آزمایشگاه ها فراتر از بحث انتفاعی یک گروه خاص است که 
عواقب زیانبار ملی ایجاد می کند. در واقع حذف هر آزمایشگاه 
معادل با حذف یک ایستگاه مهم تشخیصی و درمانی در نظام 

سالمت کشور است.
رئیس س��ازمان نظام پزش��کی در خص��وص وظایف ملی 
آزمایشگاه های کشور عنوان داشت: گروه علوم آزمایشگاهی 
نخستین گروهی اس��ت که در کشور کیفیت ارائه خدمات را 
جدی گرفته و آن را میثاق خود با مراجعین و دریافت کنندگان 
خدمات تلقی م��ی کند. بخش قابل توجهی از مبحث کیفیت 
ارائه خدمات، توسط حوزه علوم آزمایشگاهی نهادینه سازی 
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شد. در نتیجه آزمایشگاه های کش��ور عالوه بر انجام وظایف 
ملی خود، در ارتقاء خدمات بسیار موثر عمل کرده اند. تقریبا 
حدود 80 درصد خدمات تشخیصی و اعالم قطعیت بیماری ها 
در حوزه های مختلف باالخص بیماری های بازپدید، نو پدید 
و غیرواگیر وابسته به خدمات آزمایشگاهی است که شاید در 
س��ال های آتی این مهم ب��ه 90 تا 95 درصد نیز افزایش یابد. 
به عبارت دیگر آزمایش��گاه ها در رسیدن به تشخیص بیشتر 
بیماری های جدی کشور نقش بسیار موثری را ایفا می کنند. 
ایش��ان در ارتباط با وابس��تگی آزمایش��گاه ه��ا به کیت و 
ملزوم��ات آزمایش��گاهی اظه��ار نم��ود: با توجه ب��ه این که 
هم��کاران ما در عرصه تولید کیت و تجهیزات آزمایش��گاهی 
تالش های بس��یاری را داشته اند ولی حدود 85 تا 90 درصد 
تجهی��زات اصل��ی باالخص در زمره کیت ه��ا و فناوری های 
نوین آزمایشگاهی وابستگی ارزی دارند. نوسانات ارزی یکی 
از مهم ترین مس��ائل در تهیه کیت و تجهیزات آزمایش��گاهی 
است که با وجود آسیب های اقتصادی بسیار به آزمایشگاه ها، 

کیفیت ارائه خدمات آن ها را تحت تاثیر قرار نداده است.
دکتر زالی اعالم تعرفه صفر درصدی آزمایشگاه ها در سال 
1390 را بدون هر گونه پایه مشخص علمی دانست و یادآور 
ش��د: در س��ال 1389 خدمات علوم آزمایشگاهی 12 درصد 
رشد داشته است. بدین معنا که یک مطالبه جدی جبران نشده 
در تعرفه نظام آزمایش��گاهی وجود دارد. ما باید بتوانیم با یک 
نظام تعرفه علمی، متناسب با احراز قیمت تمام شده خدمات 
و در نظر گرفتن هزینه های کیت و تجهیزات آزمایشگاهی از 
سناریو تعطیلی آزمایشگاه ها جلوگیری کنیم. همچنین اطمینان 
از صحت و کیفیت کیت های آزمایشگاهی از دیگر نگرانی های 
همکاران این صنف اس��ت. زیرا این تردید وجود دارد که آیا 
کیت های مورد اس��تفاده از مس��یرهای قانونی و علمی وارد 

کشور شده اند.
نیاز جدی علوم آزمایش��گاهی کشور کمک ویژه همکاران 
در بخ��ش های اجرایی دولت اس��ت. زیرا اگر خدمات علوم 
آزمایش��گاهی که به شدت نیازمند وابستگی های ارزی است 
به خوبی ایفا نش��ود، مردم جامعه دچار آسیب جدی خواهند 
شد. اکنون سهم مردم از پرداخت ها حدود 70 درصد است که 

دلیل ایجاد این امر عدم پوشش کافی در تغییرات است.
وی افزود: طبق بررس��ی های انجام ش��ده براس��اس قیمت 

گذاری متناسب با فعالیت ها، تمامی آزمایشگاه های تشخیص 
طبی کش��ور متضرر هستند و س��ودآوری هیچ معنایی ندارد. 
امروزه هر گونه س��رمایه گذاری به ص��ورت موازی در حوزه 
غی��ر از س��المت موثرتر بوده و بازدهی و س��ود دهی باالتری 
دارد. بنابراین همکاران آزمایشگاهی با حفظ بنیان آزمایشگاه ها 
خواهان انجام فعالیتی مردمی و خدا پسندانه هستند زیرا در غیر 
این صورت هیچ دلیل انتفاعی و توجیه اقتصادی برای اداره آن 
ه��ا وجود ندارد. در نهایت این کنگ��ره زمینه ای را فراهم می 
آورد تا در مجموعه نظام های تشخیص و درمان از روش های 
جدید تش��خیصی آگاهی یابیم. همچنین گ��روه های درمانگر 
می توانند با دقت، صحت، سرعت، کیفیت و اطمینان خاطر از 
روش های تش��خیصی مدرن که منجر به تشخیص سریع تر و 

متناسب با شرایط پیشگیری می گردد، استفاده نمایند. 
س��پس در حاش��یه برگزاری کنگ��ره فناوری ه��ای نوین 
آزمایش��گاهی دکتر فاطمی رئیس کنگ��ره و دکتر غروی دبیر 

علمی کنگره به سواالت خبرنگار ما پاسخ دادند.
دکتر سید حسین فاطمی رئیس کنگره فناوری های نوین 
آزمایشگاهی: سرعت، دقت و کیفیت از شاخص های بسیار 

مهم در حوزه آزمایشگاهی است.

 هدف از برگزاری کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی 
چیس��ت و این کنگره بیش��تر بر روی چه مس��ائلی تمرکز 

دارد؟
ب��ه روز رس��انی اطالعات هم��کاران آزمایش��گاهی که از 
ش��اخص های مهم آن س��رعت، دقت و کیفیت اس��ت تنها 
از طریق روزآمد کردن آزمایش��گاه ها ب��ه فناوری های نوین 
امکان پذیر خواهد بود. بنابراین انفجار اطالعاتی امروز س��بب 
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ایجاد انگیزه برای برگزاری این کنگره شد.
این کنگره بیشتر بر روی مسائلی مانند فناوری ها، تکنیک ها، 
تجهیزات و روش های نوین آزمایشگاهی رایج در دنیا متمرکز 
است. زیرا در این حوزه تقریبا با تمامی دنیا یکسان بوده و در 

منطقه خاورمیانه نیز حرف اول را می زنیم. 
 آی��ا برگزاری ای��ن کنگره می تواند ب��ه ارتقاء کیفیت 

فعالیت های آزمایشگاهی کمک کند؟
سرعت، دقت و کیفیت از شاخص های بسیار مهم در حوزه 
آزمایشگاهی است که با وجود این سه مبحث مهم نتایج دقیقی 
از آزمایشگاه ها اس��تخراج می شود. بنابراین کیفیت در راس 
امور اس��ت که همکاران و مس��ئولین برگ��زاری کنگره ارتقاء 

کیفیت این مهم را با جدیت پیگیری می نمایند.
 اس��تقبال ش��رکت های تجهیزات آزمایشگاهی از این 

کنگره و حضور میهمانان خارجی چگونه بوده است؟
با توجه به برگزاری نخس��تین ب��ار این کنگره و آغاز فصل 
تحصیلی تصور می کردیم اس��تقبال ش��رکت های تجهیزات 
آزمایش��گاهی اندک باشد ولی خوش��بختانه با استقبال بسیار 
خوبی از جانب آن ها مواجه ش��دیم. البته به دلیل مدت زمان 
ان��دک قادر به دع��وت از میهمانان خارجی نش��دیم که برای 

سال های آتی بر روی این مهم تمرکز خواهیم کرد.
در پایان از خبرنگاران نشریه تشکر می کنم و معتقدم نشریه 
آزمایش��گاه و تش��خیص که متعلق به انجم��ن دکترای علوم 
آزمایش��گاهی است رضایت بخش بوده و در اطالع رسانی به 

همکاران، مباحث علمی روز را مطرح می کند.  
دکتر محمد جواد غروی دبیر علمی کنگره فناوری های 
نوین آزمایشگاهی: همزمان با پیشرفت های پزشکی نوین و 
پزشکی مولکولی در جهان نیازمند ابزار تشخیصی مناسب 

به منظور ارتقاء سطح سالمت جامعه هستیم. 
 در خصوص اهداف برگزاری این کنگره توضیحاتی 

را بیان فرمایید. این کنگره بیشتر بر روی چه محورهایی 
تمرکز دارد؟

سالیان متمادی است که کنگره های آزمایشگاهی مختلف 
با حوزه های تحت پوش��ش خاص خود در کشور برگزار 
می ش��وند. ولی همزمان با پیش��رفت های پزشکی نوین و 
پزشکی مولکولی در جهان نیازمند ابزار تشخیصی مناسب 
به منظور ارتقاء سطح سالمت جامعه هستیم. بدین ترتیب 
با همکاری انجمن های آزمایش��گاهی و اساتید دانشگاه ها 
همایش��ی نظیر فناوری های نوین آزمایش��گاهی را برگزار 
نموده ایم تا با بررس��ی تکنولوژی های جدید، روش های 
توس��عه آزمایش��گاه های کش��ور، ابزارهای تش��خیصی و 
تجهیزات و امکانات طی چند سال آینده اداره آزمایشگاه ها 
به روش های س��نتی را کنار گذاشته و همزمان با پزشکی 

نوین، تکنولوژی نوین را نیز وارد کشور نماییم.
تمرکز اصلی این کنگره در نخستین سال برگزاری آن بیشتر 
بر روی مبحث multiplex بوده که اندازه گیری این مهم 
 DNA base، PCR، Immunoassay، به روش های
ELISA، Microarray وMass spectrometry طی 

چندین پانل مطرح خواهند شد. 
 دبیرخان��ه کنگره چ��ه تعداد مقال��ه دریافت نموده 

است؟
برنامه ری��زی اصلی این کنگره پذیرش مقاله را ش��امل 
نمی ش��د. زیرا س��خنرانان را قب��ال از مراک��ز تحقیقاتی و 
دانش��گاه ها گزینش نم��وده بودیم و ب��رای فراخوان مقاله 
فرصت کافی نداش��تیم. ولی با این ح��ال حدود 30 مقاله 
ارس��الی از سوی دانش��جویان و دانش پژوهان را به عنوان 

پوستر پذیرفتیم. 
 وجه تمایز این کنگره نس��بت ب��ه دیگر کنگره های 

مشابه حوزه علوم آزمایشگاهی چیست؟
وج��ه تمایز کنگ��ره فناوری های نوین آزمایش��گاهی با 
دیگر کنگره ها مطرح نمودن آن دس��ته از تکنولوژی هایی 
اس��ت که به صورت معمول در کش��ور م��ورد بحث قرار 
نگرفته اند و برای نخس��تین بار به آن ها پرداخته می شود. 

 سخن آخر: 
برای دس��ت اندرکاران نش��ریه و خوانندگان آن آرزوی 

توفیق و سالمتی دارم.   
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پانزدهمین�همایش�ساالنه�آسیب�شناسی�ایران�برگزار�شد

پانزدهمی��ن همایش آس��یب شناس��ی ای��ران در تاریخ 
1392/08/15 به مدت سه روز با حضور دکتر کرمی رئیس 
انجمن آس��یب شناسی ایران، دکتر تبریزچی رئیس کنگره، 
دکت��ر مهرآزما دبیر علم��ی کنگره و دکت��ر دار آفرین دبیر 
اجرایی کنگره در مرکز همای��ش های رازی تهران برگزار 

گردید.  
در ابتدا دکتر مهر آزما دبیر علمی کنگره از جانب انجمن 
آسیب شناسی ایران و به نمایندگی از کمیته علمی و اجرایی 

همایش به اساتید بزرگوار و میهمانان خوشامد گویی گفت 
و اظهار نم��ود: امیدواریم همایش امس��ال که با همکاری 
گروه های پاتولوژی دانش��گاه های علوم پزشکی  کشور، 
دانش��گاه علوم پزشکی ایران، آزمایش��گاه مرجع سالمت، 
مرکز تحقیقات س��ازمان انتقال خون ایران، مرکز تحقیقات 
انکوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات 
س��رطان دانش��گاه علوم پزش��کی تهران، مرکز تحقیقات 
س��ل و بیماری های ریوی، مرکز تحقیق��ات بیماری های 
عفونی، مرک��ز مدیریت بیماری ها، انجمن س��رطان ایران 
و انجم��ن رادیول��وژی ایران ام��کان پذیر ش��د، بتواند در 
ارتق��اء فعالیت های علمی و عملی همکاران مفید باش��د و 

رضایتمندی آن ها را فراهم نماید. 
پس از تشکیل جلسات مشورتی با اساتید و مدیران گروه 
سراسر کش��ور محور های همایش امس��ال تحت عناوین 
تازه های تش��خیصی و مباحث بحث برانگیز در پاتولوژی 
 Cancer and ،در زمینه های گزارش استاندارد پاتولوژی
Targeted Therapy، پاتول��وژی مولک��والر، پاتولوژی 

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو
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زنان، پاتولوژی کلی��ه، پاتولوژی گوارش، پاتولوژی 
کب��د، پاتولوژی بیماری های عفونی، پاتولوژی غدد 
درون ری��ز، IT در پاتول��وژی و دیژیتال پاتولوژی، 
تازه های هماتوپاتول��وژی و انتقال خون، پاتولوژی 
پستان، پانکراس و مجاری صفراوی، اوروپاتولوژی، 
سیتوپاتولوژی، پاتولوژی استخوان و مفاصل و نسج 
نرم، پاتولوژی دس��تگاه عصبی مرک��زی، پاتولوژی 
قلب و عروق، پاتولوژی پوس��ت، پاتولوژی اطفال، 
Blood Banking & Hemovigilence، کاربرد روش 

های نوین در آزمایشگاه پاتولوژی، پاتولوژی بیماری 
های عفونی و میکروبیول��وژی، مدیریت کیفیت در 
آزمایش��گاه، اصول اعتبار بخشی در آزمایشگاه ها و 
مدیریت ریس��ک و س��المت بیماران در آزمایشگاه 
مورد تایید قرار گرفتند. البته ش��ایان ذکر اس��ت که 
تمامی برنامه ها باید با تهیه گزارش های اس��تاندارد 
پاتول��وژی و توج��ه ویژه ب��ه جنبه ه��ای کلینیکال 

بیماری ها مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
خوش��بختانه فعالیت های مرب��وط به همایش در 
کنار همکاران فعال انجمن آس��یب شناسی ایران به 
ص��ورت منظم انجام گرفت ول��ی چیدمان آن ها به 
صورتی که نظریات تمامی اس��اتید را محقق س��ازد 

بسیار مشکل است.
دبی��ر علم��ی کنگ��ره حض��ور اس��اتید ایران��ی 
دانشگاه های خارج از کشور را از نکات برجسته این 
همایش دانست و اذعان داشت: از مشخصات کنگره 
امسال می توان به 9 برنامه بازآموزی مدون در امتداد 
سخنرانی های صبح اشاره نمود. در سال های گذشته 
برنامه های موازی بس��یاری در س��الن های مختلف 
برگزار ش��د که امس��ال نیز جلوگیری از وقوع این 
مهم به ط��ور کامل امکان پذی��ر نگردید زیرا تعداد 
موضوع��ات بس��یار، ولی زمان اندک ب��ود. بنابراین 
برای جبران این مش��کل خالصه سخنرانی ها از اکثر 
س��خنرانان اخذ گردید و در نش��ریه انجمن آسیب 
شناس��ی ایران ب��ه همراه زمان و برنام��ه دقیق برای 
آگاهی ش��رکت کنندگان منتشر شد. همچنین برنامه 
های برگزار شده در سالن 3 به همراه فایل پاورپوینت 

آن ها ضبط خواهد شد که از ابتدای دی ماه در محل 
انجمن در اختیار عالقمن��دان قرار می گیرد. البته در 
ص��ورت موفقیت، این مهم در س��ال های آتی برای 

تمامی سالن ها اجرایی می گردد.     
دکتر مهرآزما مقاالت دریافت شده در کنگره امسال 
را حدود 200 مقاله عنوان و بیان نمود: خوش��بختانه 
امس��ال تمامی مقاالت را به زبان انگلیس��ی دریافت 
کردیم و س��ه تن از اس��اتید با توج��ه به موضوع و 
تبح��ر خود آن ها را مورد بررس��ی ق��رار دادند. در 
نهایت از حدود 140 مقاله پذیرفته شده، 135 مقاله 
به عنوان پوس��تر و 4 مقاله به عنوان س��خنرانی ارائه 

خواهند شد. 
از نکات مهم دیگر این همایش برگزاری جشنواره 
اس��تاد دکتر بهادری و یادواره دکتر دبیری است که 
پس از این س��الیانه برگزار خواهد شد و به مقاالت 
برت��ر مجله های معتبر، نفرات اول بورد پاتولوژی و 

سخنرانی های برتر جوایزی اهدا می گردد. 
در پای��ان س��خنانم از دکتر باق��رزاده و دکتر امیر 
مکری که از بین ما رفته اند نیز یاد می کنم. روحشان 

شاد باشد.
دکت��ر تبریزچی رئیس کنگره کس��ب تازه های 
علمی و تجربی را محصول برگزاری این همایش ذکر 
کرد و یادآور ش��د: هدف غایی این گونه همایش ها 
اجرای علم و تجربه های جدید بر بالین بیمار است. 
در حقیقت انس��ان ها به ه��ر اندازه ای که اطالعات 
خود را افزایش دهند نس��بت به برخی مسائل دیگر 
هدف�غایی�این�آگاهی نخواهند داش��ت. وجود این مسئله ضرورت 

گونه�همایش�ها�
اجرای�علم�و�

تجربه�های�جدید�
بر�بالین�بیمار�

است
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تشکیل چنین همایش هایی را مشخص می سازد.  
امیدواریم زحمات همکاران انجمن آسیب شناسی ایران، 
بخش های دانش��گاهی و تحقیقاتی، س��ازمان انتقال خون، 
آزمایشگاه مرجع س��المت و سایر نهادهای همکار که این 
موقعیت را فراهم نموده اند به ثمر نشیند و تجربیات علمی 

شرکت کنندگان را افزایش دهد.
وی اضاف��ه نم��ود: اینجانب از اس��اتید خارج��ی که با 
ص��رف وق��ت خود در این کنگ��ره تازه ه��ای روز دنیا را 
به ش��رکت کنندگان آم��وزش می دهند تش��کر و قدردانی 
م��ی کن��م و تنها دلی��ل این ام��ر را عرق ملی و عش��ق به 
ایران م��ی دانم. همچنین معتقدم کش��ور ایران در س��طح 
 منطقه از جایگاه علمی بس��یار خوبی در رش��ته پزش��کی

 برخوردار است.
در ادامه دکتر کرمی رئیس انجمن آسیب شناسی ایران با 

خبرنگار ما به گفتگو نشست.

 امسال پانزدهمین همایش آسیب شناسی ایران با چه 
رویکردی آغاز به کار نموده است؟

رویکرد همایش آسیب شناس��ی هر ساله یکسان است. 
بدی��ن معنا ک��ه ارائه آخرین دس��تاورد ه��ا در زمینه علم 
پاتولوژی و علوم آزمایش��گاهی با توجه بیشتر به یک جنبه 
مورد بررس��ی قرار می گیرد. با توجه به حضور آقای دکتر 
ناجی از اس��اتید برجس��ته پاتولوژی در دانشگاه فلوریدا، 
یک��ی از مه��م تری��ن پانل ه��ا در نخس��تین روز همایش، 
استاندارد س��ازی گزارش های پاتولوژی اس��ت که مبحث 
 Best Practice in Pathology بسیار مهمی در مقوله
می باش��د. در حقیقت ما می خواهی��م گزارش های صادر 
شده برای بیماری های خاص در استان هایی مانند تهران، 

مش��هد و ... از اس��تانداردهای مش��ابهی تبعیت کند تا اگر 
بیماری قصد ادامه درمان در مرکز دیگری را داشت نیاز به 
بازنگ��ری بر روی تمامی الم ها و پرونده بیمار نباش��د. در 

نهایت این امر به نفع بیماران نیز خواهد بود. 
یکی دیگر از محور های جدید امسال پاتولوژی مولکولی 
است که تش��خیص بیماری ها را در سطح مولکولی انجام 
می دهد. البته اس��تفاده از این روش هزینه بر بوده و معرفی 
آن به معنای کنار گذاش��تن روش های قدیمی نیست بلکه 
س��طوح تش��خیصی همواره مختلف اس��ت و می توان در 

صورت لزوم آن را باالتر برد. 
 در ای��ن همایش چه تعداد میهمان خارجی و از چه 

کشورهایی شرکت کرده اند؟
میهمانان خارجی این کنگره اس��اتید ایرانی دانشگاه های 
خارج از کش��ور هس��تند. آق��ای دکتر ناجی از دانش��گاه 
فلوریدا، خانم دکتر افروزیان از کانادا و آقای دکتر معین فر 

از اتریش حضور به عمل رسانده اند. 
آقای دکتر معین فر پانلی در خصوص س��رطان پس��تان 
که از دغدغه های مردم و نظام س��المت اس��ت دارند. در 
این پانل آخرین دس��تاوردها در زمینه سرطان پستان برای 

پاتولوژیست های ایرانی ارائه خواهد شد.
 امسال در حاشیه برنامه های کنگره آسیب شناسی 
برای نخس��تین بار جش��نواره ای تح��ت عنوان دکتر 
به��ادری نیز برگزار می گردد، برای آش��نایی بیش��تر 
خوانن��دگان توضیحات��ی را در این خص��وص بیان 

فرمایید.
ش��ایان ذکر اس��ت که برگزاری چنین جشنواره هایی 
و توجه اس��تاد بزرگی مانند دکتر بهادری به فعالیت های 
پژوهشگران جوان در آن ها ایجاد انگیزه می کند. همچنین 
از اس��اتید بزرگ قدردانی شده و یاد درگذشتگان گرامی 
داش��ته می ش��ود. این امر ارتباطی دو سویه را میان نسل 

گذشته و امروز پاتولوژیست ها برقرار می کند.
س��پس در حاشیه برنامه های کنگره در شانزدهم آبان 
ماه 1392 جش��نواره دکتر به��ادری با حضور جمعی از 
پیشکس��وتان و صاحب نظران پاتولوژیست برگزار شد 
که در زیر به ش��رح مختصری از آن برای اطالع بیش��تر 

خوانندگان می پردازیم. 
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در ابت��دا دکتر به��ادری ضمن خیر مق��دم به تمامی 
حاضرین در جشنواره، تاریخچه ای از علم پاتولوژی را 
بیان کرد و گفت: کنگره پاتولوژی یکی از دستاوردهای 
بس��یار مه��م انجمن آس��یب شناس��ی ایران اس��ت که 

خوشبختانه پانزدهمین دوره آن نیز برگزار شد. 
آس��یب شناسی در ایران سابقه ای طوالنی ندارد. ولی 
در همین س��ال ه��ای اندک گام های بس��یار خوبی در 
این زمینه برداش��ته شده است. تا س��ال 1315 این علم 
مطرح نبود و تمامی امور باید با وارد ش��دن به دانشکده 
پزشکی در کرس��ی آسیب شناسی قرار می گرفت. ولی 
امروزه از 57 دانشکده پزشکی موجود در کشور حدود 
16 م��ورد آن ها به تربیت پاتولوژیس��ت ها می پردازند 
و هر س��اله حدود 50 نفر در این رش��ته فارغ التحصیل 
می ش��وند. اکنون اکثریت بیمارستان های کشور دارای 
بخ��ش پاتولوژی هس��تند. بنابراین نه تنه��ا در خدمات 
بیمارس��تانی به توفیق بس��یاری نائل ش��ده ایم بلکه در 
خدمات پژوهش��ی نیز پاتولوژیست ها جزو نخبه های 

تحقیقات کشور هستند. 
وی ی��ادآور ش��د: آق��ای دکتر دبیری به علم آس��یب 
شناس��ی بس��یار عالقمند بوده و در تمام��ی کنگره های 
مربوطه شرکت می کردند. پس از فوت ایشان فرزندشان 
و اینجانب تصمیم گرفتیم تا برنامه ای را برای تش��ویق 
دانشمندان رشته آسیب شناسی داشته باشیم. بدین منظور 
سرمایه اندکی را پیشنهاد نموده و با یاری انجمن آسیب 
شناس��ی ایران این جشنواره را برگزار کردیم. امیدواریم 
ک��ه با انجام این مهم بتوانیم بخش کوچکی از آرزوهای 
ب��زرگ آقای دکتر دبیری را برآورده س��اخته و در آینده 

دریافت جایزه نوبل را در رش��ته آس��یب شناسی برای 
پژوهشگران جوان داشته باشیم.

دکت��ر جاللی ب��ه فعالیت بی��ش از 5 ده��ه انجمن 
پاتولوژیس��ت ه��ای ایران اش��اره کرد و خاطر نش��ان 
س��اخت: حدود 10 سال قبل با پش��تیبانی اساتید مقرر 
گردید تغییراتی در اساسنامه ایجاد شود. نتیجه حاصل 
ش��ده از این 10 س��ال، برگ��زاری پانزدهمین همایش 
آس��یب شناسی اس��ت. همچنین س��الیانه با اجرای 20 
برنام��ه بازآموزی و س��مینار نیاز علمی هم��کاران را 

برآورده می سازیم. 
ایش��ان در خص��وص ه��دف برگ��زاری جش��نواره 
دکت��ر به��ادری عنوان نمود: در س��ال گذش��ته تصمیم 
بر آن ش��د که با پیش��نهاد دکتر به��ادری و دکتر دبیری 
جش��نواره ای برگزار شود که به دلیل محدودیت زمانی 
نتوانستیم برنامه ریزی مناس��ب را انجام دهیم. بنابراین 
هیئت مدی��ره انجمن با تهیه دس��تورالعمل و تش��کیل 
کمیت��ه ای، تدابیر الزم را برای برگزاری جش��نواره ای 
ک��ه هدف آن تش��ویق همکاران پاتولوژیس��ت و ایجاد 
 فضای مناس��ب علمی برای آنان در سراسر کشور باشد،

 اتخاذ نمود. 
در پایان مراس��م با اهدای جوای��زی از نفرات اول تا 
س��وم بورد تخصصی آسیب شناسی، 2 مقاله برتر منتشر 
ش��ده در مجله پاتولوژی، 2 مقاله برتر منتش��ر شده در 
مجالت معتبر بین المللی، 3 مقاله برتر ارس��ال ش��ده به 
همایش و سه تن از اساتید برتر برنامه های بازآموزی و 

سمینار تقدیر به عمل آمد. 
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تشخیص،�بهبود�و�درمان�بیماران�بدون�تکیه�به�
پاراکلینیک�و�باالخص�آزمایشگاه،�موجب�تحمیل�

هزینه�های�بیهوده�به�نظام�سالمت�است

 خواهش��مند اس��ت خودتان را برای آش��نایی بیشتر 
خوانندگان نش��ریه معرفی نموده و در خصوص س��وابق 

علمی و اجرایی خود توضیحاتی را بیان فرمایید.
دکتر یوسف پور خوشبخت عضو هیئت علمی بازنشسته 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید بهش��تی، لیس��انس علوم 
آزمایش��گاهی، فوق لیس��انس ایمونولوژی و دکترای علوم 
آزمایش��گاهی هستم که حدود س��ی و چهار سال و هشت 
ماه در زمینه آموزش��ی و پژوهش��ی خدمت نموده و از این 
مدت حدود 33 سال مس��ئولیت های اجرایی دانشگاهی را 

به عهده داشته ام. 
 نقش کنگ��ره ارتقاء کیفی��ت را در پیش��برد جایگاه 

آزمایشگاه های تشخیص طبی چگونه می بینید؟
در گذش��ته ای نه چندان دور در غالب آزمایش��گاه ها از 
روش های دستی مبتنی بر اصول علمی ساده و محدود استفاده 
می گردید. طی س��ال های اخیر باالخص از زمان برگزاری 
کنگره ارتقاء کیفیت، توس��عه روش های نوین تشخیصی و 
اجرای برنامه استاندارد سازی آزمایشگاه ها، تحولی اساسی 
در ارتق��اء کلیه فعالیت های آزمایش��گاهی ایجاد نموده که 
ب��ه طور اطمین��ان موجب حصول نتایج دقی��ق تر و کاهش 
خطای آزمایش��گاهی گردیده است و به نظر می رسد ادامه 
این امر که موجبات جلب اعتماد و رضایت بیش��تر پزشک 
 و بیم��ار را فراهم می آورد، خواس��ته کلیه آزمایش��گاه های

 کشور باشد.

 نظرتان را نس��بت ب��ه فعالیت های آزمایش��گاه های 
تش��خیص طبی در این برهه از زمان ک��ه تورم، افزایش 
قیمت کیت ها و تجهیزات و غیر واقعی بودن تعرفه های 

خدمات آزمایشگاهی قابل توجه است بیان نمایید.
موض��وع واقعی ب��ودن و یا غیر واقعی ب��ودن تعرفه ها به 
نظر اینجانب فاقد مس��تندات کارشناسی است و مادامی که 
با بررس��ی دقیق و تحقیق��ی، کلیه مولفه ه��ای موثر در آن 
مورد بررس��ی علمی قرار نگی��رد، ادعایی بیش نخواهد بود. 

 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي
سارا تندرو  دکتر یوسف پورخوشبخت

دکترای علوم آزمایشگاهی
y_poorkhoshbakht@yahoo.com
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مسابقه ای که در افزایش قیمت کیت ها و محصوالت 
آزمایشگاهی طی چند سال اخیر مشاهده می گردد، 
متاس��فانه لطمات جبران ناپذی��ری به حیثیت حرفه 
آزمایش��گاهی وارد نم��وده و این حیط��ه مقدس را 
مش��ابه بس��یاری از حرف پزش��کی به یک تجارت 
بیمار و خدمت رس��انی اقتصادی تبدیل نموده است 
و تع��دد مراکز تصمیم گی��ری در موضوع مدیریت 
کالن آزمایش��گاهی و فقدان نظارت کافی و طوالنی 
شدن اعالم نتایج بررسی های انجام شده خود مزید 
ب��ر علت بوده و ت��الش های خالصانه آزمایش��گاه 
مرجع سالمت را کم رنگ و نا فرجام گذاشته است. 
سیس��تم های واردات مواد و ابزارهای آزمایشگاهی، 
تولید و توزی��ع محصوالت آزمایش��گاهی داخلی، 
تعیین تعرفه های کارشناس��ی مبتنی بر بررسی علمی 
و تحقیقی و کنترل فعالیت های آزمایشگاهی همگی 
باید در یک مدیریت متمرکز و با بهره گیری از انجمن 
های علمی و صنفی آزمایش��گاهی و کاهش س��هم 
مردم از هزینه های سالمت، خدمات آزمایشگاهی با 

تعرفه ای واقعی را به مردم نیازمند ارائه دهند. 
 ارزیاب��ی ش��ما از آین��ده حرف��ه تش��خیص 
آزمایش��گاهی ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت آن در نظام 

سالمت چیست؟ 
گس��ترش روز افزون مرزهای دانش از یک سو و 
تخصصی ش��دن حیطه های مختلف علوم پزشکی 
از س��وی دیگر موجب پیدایش آزمایش های بسیار 
تخصصی و روش های نوین تش��خیصی گردیده که 
حجم کاری آزمایش��گاه ها را به نحو چش��مگیری 
افزایش داده است. لذا بدون شک و قاطعانه می توان 
ب��ه این مطلب تاکی��د نمود که تش��خیص، بهبود و 
درم��ان بیماران بدون تکیه به پاراکلینیک و باالخص 
آزمایش��گاه، موجب اتالف وقت پزش��ک و بیمار و 
تحمیل هزینه های بیهوده به نظام سالمت و اقتصاد 

خانواده می باشد.
 س��ابقه 21 س��اله انجم��ن دکت��رای عل��وم 
آزمایشگاهی بیانگر یکسری فعالیت های علمی و 
صنفی ب��وده که به نظر اکثریت محترم اعضا قابل 

بیان و تعریف است. نظر خودتان را در این زمینه 
توضیح دهید و اگر نکات مثبت و منفی مش��اهده 

می کنید، بیان نمایید.
اغراق نخواهد بود اگر گفته ش��ود که می توان در 
این رابطه چند مقاله نوش��ت و به بررس��ی جزئیات 
و ابع��اد مختلف زحمات و خدمات انجمن دکترای 

علوم آزمایشگاهی پرداخت.
ش��اید در ساده ترین جمالت بتوان این گونه بیان 

نمود که:
بسی رنج بردیم در این سال ها  

 عجم زنده کردیم بدین کارها

اگ��ر اعتب��اری، حیثیت��ی، جایگاه��ی، اهدافی و 
آین��ده ای وجود دارد، همه در س��ایه رنج و خدمتی 
اس��ت که مدیران انجمن به پشتوانه اعضای انجمن 
کرده و خواهند کرد و انشا ا... که حمایت، پیوستگی 
و ارتب��اط اعضاء با هیئت مدی��ره انجمن که از توان 
و ظرفی��ت محدودی برخوردارند مس��تدام و پایدار 

باشد.
 اگر پیشنهاد و انتقادی نسبت به فعالیت هیئت 
مدیره های انجمن در گذشته و یا حال دارید بیان 

کنید. 
خوشبختانه هیئت مدیره جدید انجمن که حدود 
یک س��ال از فعالی��ت آن می گذرد، ب��ه طور کامال 
هدفمند و برنامه ریزی شده و با بهره گیری از برنامه 

راهبردی مشخص در حال انجام وظیفه می باشد. 

اه��داف کالن انجم��ن مش��خص و مدون 
بوده و در نظر دارد با تاس��یس و تقویت شاخه های 
اس��تانی، مش��ارکت کامل در اجرای برنام��ه اعتبار 
بخش��ی، مش��ارکت در تعیین تعرفه ه��ای واقعی، 
مش��ارکت در س��اماندهی واردات و توزی��ع مواد و 
لوازم آزمایشگاهی و بازنگری و احیای دوره دکترای 
علوم آزمایش��گاهی با بهره گیری از صاحب نظران، 
اعضای انجمن و مسئولین کشوری اقدامات الزم را 

انجام دهد.  

مسابقه
افزایش�قیمت�

کیت�ها�و�
محصوالت�

آزمایشگاهی�
طی�چند�سال�
اخیر�لطمات�

جبران�ناپذیری�
به�حیثیت�حرفه�

آزمایشگاهی�وارد�
نموده�است
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با توجه به اس��تقبال نش��ریه آزمایش��گاه و تشخیص 
از نظریات و پیش��نهادات جامعه آزمایشگاهیان این بار 
تصمیم بر آن ش��د که با خانم دکتر ش��ایگان گفتگویی 

دوستانه داشته باشیم.
فریبا شایگان فارغ التحصیل دکتری علوم آزمایشگاهی 
از دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی هستم. پس از 
گذراندن طرح نیروی انس��انی از س��ال 1376 در کرج 
آزمایش��گاه تش��خیص طبی دایر نمودم و از همان سال 
به مدت 10 سال تا سال 1386 در دانشکده پرستاری و 
مامایی دانش��گاه آزاد کرج به تدریس اشتغال داشتم. در 
همین فاصله کتاب��ی در رابطه با آزمایش های کاربردی 

در بیماری های زنان و مامایی تالیف و منتشر نمودم. 
از سال 1382 تا 1384 دوره هومیوپاتی را در دانشگاه 
ته��ران گذراندم و در س��ال 1386 به همراه همکارم در 
تهران نیز یک آزمایش��گاه تش��خیص طبی دایر نمودیم 
که البته مس��ئولیت فنی قانونی به عهده ایشان است ولی 
بنده هم در ساعات خاصی حضور دارم. در حال حاضر 
عضو کمیته فنی و کمیته پژوهش��ی شرکت دانش بنیان 

پیشگامان تشخیص البرز می باشم.
 م��ی دانید که حرفه تش��خیص آزمایش��گاهی از 
مجموعه حرفه های تش��خیصی س��ال های نه چندان 
طوالنی است که جایگاه خود را در درمان و بهداشت 
جهان��ی ب��از نم��وده و دریچه ه��ای بس��یاری را در 
تشخیص های پژوهشی و درمانی گشوده است. آینده 

این حرفه را چگونه ارزیابی می نمایید؟

با ش��تابی که در پیشرفت علوم در دنیا دیده می شود 
و ه��ر روزه ش��اهد اکتش��افات جدی��د در زمینه علوم 
پزشکی و تکنولوژی هس��تیم به نظر می رسد همانطور 
که طی س��الیان گذشته ش��اهد تغییر روش و شیوه های 
آزمایشگاهی بوده ایم باز هم شاخه های نوین و تست های 
 جدی��د وارد آزمایش��گاه های تش��خیص طبی ش��وند. 
مس��ئله مهم این اس��ت که ما از این قافله عقب نمانیم. 

ابقا�دوره�دکتری�علوم�آزمایشگاهی�سبب�ایجاد�انگیزه�
در�دانش�آموختگان�این�رشته�و�ارتقاء�هر�چه�بیشتر�علوم�

آزمایشگاهی�خواهد�شد
 تهیه و تنظیم: سیده فرزانه بطحائي

سارا تندرو  دکتر فریبا شایگان
دکترای علوم آزمایشگاهی

fariba.shayegan@yahoo.com
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متاسفانه طی سال های اخیر سطح آموزش رشته 
علوم آزمایش��گاهی در دانشگاه ها تنزل داشته و 
بس��یاری از فارغ التحصیالن این رشته اطالعات 
و معلومات کافی در زمینه آزمایشگاه های بالینی 
را ندارند و به نظر می رس��د ضعف اساس��ی در 
واحدهای عملی و نیز دوره های کار آموزی می 
باش��د. در مقاطع باالتر نیز بای��د برای تحقیقات 
در زمینه علوم آزمایش��گاهی جایگاه خاصی در 
نظر گرفته شود ضمن اینکه باید ارتباط مداوم و 
مس��تمر با مراکز علمی بین المللی داشته باشیم و 
بتوانیم در اندک زمان از دانش و تکنولوژی نوین 
استفاده نماییم. ابقا دوره دکتری علوم آزمایشگاهی 
سبب ایجاد انگیزه در دانش آموختگان این رشته 
خواهد ش��د و زمینه ارتقاء هر چه بیش��تر علوم 

آزمایشگاهی را فراهم خواهد کرد.
 آیا ارتقاء کیفی آزمایش��گاه های تشخیص 
طبی طی سال های گذشته )از شروع برگزاری 

کنگره( افزایش قابل توجهی داشته است؟
البته نقش کنگره ارتقاء کیفیت را در این زمینه 
نمی توان نادیده گرفت، چرا که اولین مرتبه بحث 
ارتقاء کیفی آزمایش��گاه ها و مدیریت کیفیت در 
این کنگره مطرح گردید و با استقبال جامعه بزرگ 
آزمایش��گاهیان کشور روبرو شد ولی در این راه 
دوس��تان و همکاران آزمایشگاه مرجع سالمت با 
ابالغ قانونی و مطرح ک��ردن الزامات در این راه 
کمک شایانی نمودند و در واقع برنامه های ارائه 
ش��ده در کنگره ارتقاء کیفی��ت را مورد حمایت 
قرار دادند. خوشبختانه امروزه شاهد رقابت بین 
آزمایشگاه ها بر سر کیفیت هستیم ولی متاسفانه 
هستند آزمایشگاه هایی که به جای ارتقاء کیفیت 

با شیوه های دیگری قصد رقابت دارند.
 عدم واقعی بودن تعرفه ها و افزایش هزینه 
کی��ت و تجهی��زات آزمایش��گاهی مخاطرات 
بسیاری را برای آزمایشگاه های تشخیص طبی 
به وجود آورده است. از سوی دیگر سهم مردم 
از هزینه های س��المت رو به افزایش است که 

این مهم مانع از انجام برخی آزمایش ها توسط 
آن ها می شود. به نظر شما چه راهکار مناسبی 

را می توان برای این امر ارائه داد؟ 
مسئله کمی پیچیده است و عوامل متعددی را 
در این زمینه باید مد نظر داش��ت. از طرفی ما با 
افزایش هزینه کیت و تجهیزات آزمایش��گاهی به 
دلیل افزایش نرخ ارز روبرو هس��تیم که بسیاری 
از آن ها فاقد کیفیت الزم هس��تند. از سوی دیگر 
ورود و توزیع آن ها به کشور توسط شرکت هایی 
ص��ورت می گیرد که فاق��د تاییدیه های الزم می 
باشند. همچنین سازمان های بیمه گر و نهادهای 
قانونی، آزمایش��گاه ها را مکلف به اجرای تعرفه 
آزاد ابالغ ش��ده از س��وی دولت م��ی نمایند که 
خوب همه می دانیم کامال غیر واقعی است و در 
رابطه با اکثر آزمایش ها خصوصا روش های کمی 
لومینسانس و ایمونوفلورسانس وایداس تناسبی 
بی��ن تعرف��ه و قیمت تمام ش��ده آزمایش وجود 
ندارد و اکثر آزمایش��گاه ها مجبورند به اصطالح 
از جی��ب خود هزینه نمایند. ضمن این که همین 
مراجع که خواستار کیفیت از آزمایشگاه ها هستند 
هیچ گونه نظارتی روی ش��رکت های وارد کننده 
کیت و تجهیزات و قیمت این کاال ها نداشته و پر 
واضح اس��ت که کیفیت بدون هزینه کردن امکان 
ندارد. در حالی که با تعرفه های کنونی و حتی با 
تعرفه های س��ال 1392 که از سوی سازمان نظام 
پزشکی و انجمن های صنفی اعالم شده )که البته 
بیشتر آزمایش��گاه ها به دلیل برخوردهای مراجع 
قانونی و س��ازمان های بیمه گر هنوز تعرفه های 
ذکر شده را اجرا نمی نمایند( بسیاری از دوستان 
قادر به موازنه دخل و خرج آزمایش��گاه نیستند. 
بنابراین حل این مسئله باید با واقع بینی و اشراف 
به مسائل اقتصادی جامعه، سطح درآمدی مردم، 
افزایش هزینه آزمایش��گاه ها، بازنگری در سرانه 
درمان، افزایش س��هم س��ازمان ه��ای بیمه گر و 
واقعی نمودن تعرفه ها با کمک همه س��ازمان ها 

و نهادهای مرتبط با آزمایشگاه صورت گیرد.

خوشبختانه�
امروزه�شاهد�
رقابت�بین�

آزمایشگاه�ها�
بر�سر�کیفیت�
هستیم�ولی�

متاسفانه�هستند�
آزمایشگاه�هایی�

که�به�جای�ارتقاء�
کیفیت�با�شیوه�

های�دیگری�قصد�
رقابت�دارند
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 با توجه به سابقه انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
فعالیت های علمی و صنفی آن را طی 21 سال چگونه 

ارزیابی می نمایید؟
خوش��بختانه س��طح علمی انجمن با توجه به حضور 
و عضوی��ت همکاران��ی ک��ه موفق ب��ه دریافت مدرک 
تخصصی در رش��ته های مختلف شده اند و بسیاری از 
آنان در دانشگاه ها مشغول تدریس هستند افزایش یافته  
اس��ت. برگزاری کنگره ارتقاء کیفی��ت و دوره های باز 
آم��وزی مدون و نیز ارائه مش��اوره و راهنمایی در زمینه 
اس��تقرار مدیریت کیفیت همه موید این مطلب هس��تند 
ولی به نظر می رس��د که در زمینه صنفی گاهی کوتاهی 
ش��ده اس��ت. به عنوان مثال ع��دم پرداخ��ت  به موقع 
مطالبات آزمایش��گاه ها از سوی س��ازمان های بیمه گر 
را متذکر می شوم که متاس��فانه از سوی انجمن حرکت 
مثبت��ی صورت نگرفت و یا در زمین��ه تعرفه ها انجمن 
موف��ق به ایجاد وح��دت در بین آزمایش��گاه ها جهت 
رعایت تعرفه های مصوب نظام پزش��کی نشد در حالی 
که شاهدیم در استان البرز سال هاست که اکثریت قریب 
به اتفاق آزمایش��گاه ها تعرفه ها را برای ارائه کیفیت بهتر 
خدمات رعایت می نمایند و این یکپارچگی و وحدت 
از سوی دوستان بزرگوارم در این استان و با ارائه دالیل 
و مس��تندات به مس��ئولین و رایزنی با آن ها ایجاد شده 
اس��ت و توانسته اند گامی بزرگ در جهت ارتقاء کیفیت 
خدم��ات از طری��ق نزدیک کردن تعرفه ب��ه تعرفه های 

واقعی بردارند.

مسئله دیگر این است که طی 21 سال گذشته در تمام 
مجامع عمومی انجمن ش��رکت کرده ام و به یاد دارم که 
سال های گذشته استقبال همکاران از این مجامع پرشور 
بود ولی طی چند س��ال گذش��ته تعداد شرکت کنندگان 
تنزل داشته و همکاران هیئت مدیره انجمن باید به دنبال 

دالیل آن باشند.
 چه پیش��نهاد و انتقادی ب��رای بهبود فعالیت های 

هیئت مدیره انجمن دارید؟
تا جایی که به خاطر دارم در اساس��نامه انجمن صحبت 
از تش��کیل زیر شاخه های استانی شده است ولی تاکنون 
جز تعداد معدودی از اس��تان ها شاید 3-2 استان موفق به 
تشکیل این زیر شاخه ها نشده اند. با فعال شدن این زیر 
ش��اخه ها بار اضافی از شانه هیئت مدیره محترم انجمن 
برداش��ته می ش��ود و انتظار داریم این دوس��تان گام های 
عملی در راه ایجاد این زیر ش��اخه ها بردارند تا همکاران 
بیشتری در سراسر کش��ور درگیر مسائل صنفی و علمی 
شوند و انس��جام جامعه آزمایشگاهیان بیشتر شود. استان 
البرز مدتی است که منتظر این مساعدت از سوی انجمن 

می باشد.

در جامعه علوم آزمایشگاهی افراد بسیاری هستند 
که توانایی و صالحیت انجام بسیاری از کارها را در انجمن 
دارند ولی تاکنون از توانایی های این عزیزان استفاده نشده و 
فکر می کنم ورود این دوستان در زمینه های مختلف خون 

تازه ای به رگ های انجمن تزریق خواهد کرد.



کارکنان آزمایشگاه ها به طور دایم در تماس با ویروس ها، باکتری ها، 
انگل ها، قارچ ها، سموم مختلف و همچنین عوامل خطرناک بیولوژیکی 
 ،HIV ،و شیمیایی می باشند. درصد انتقال  بیماری هایي مانند هپاتیت
بروسلوز، وبا و ... بسیار باال می باشد. در بعضی از  آزمایشگاه ها امکانات 
حفاظت��ي جهت این عوامل براي کارکنان وجود ن��دارد و یا اکثر آن ها 
آم��وزش های الزم را ندیده اند. لذا الزم اس��ت کارکناني که در ارتباط 
مستقیم با خون و مایعات بیولوژیک بدن بیماران هستند از لوازم حفاظتی 
مانند دستکش، ماسک، محافظ چشم  ها، گان، روپوش و ... استفاده کنند. 
همچنین افرادی که در منازل از بیماران نمونه گیری می کنند باید  نکات 

حفاظتي را رعایت کنند.
عدم انطباق هزینه ها با درآمد آزمایشگاه ها، باعث بسیاری از مشکالت 
اقتصادی شده است. نوسانات ارز و از طرف دیگر سوء استفاده بعضی از 
وارد کنندگان سبب شده تا کیت ها و تجهیزات پزشکی با قیمت بسیار 
باالیی به دست آزمایشگاه ها برسد. لذا در این مورد، تشکیل کمیته های 
تخصصی و اقتصادی ضروری می باش��د. هزین��ه  های تعرفه  های مواد 
آزمایشگاهی افزایش یافته و از طرف دیگر  ثابت بودن تعرفه  آزمایش ها 

سبب بسیاری از مشکالت اقتصادی شده است. 
با توجه به نقش کلیدي آزمایش��گاه در تش��خیص  بیماری  ها مانند 
تشخیص زود هنگام و بیماري هاي خاص، ابداع روش هاي تشخیصي، 
کمک به پیش��رفت درمان، پیشنهاد درمان مناس��ب و ... بایستي جایگاه 
ویژه اي براي آن تعریف ش��ود و الزم اس��ت روز آزمایشگاه در سالنامه 

شمسی ایران )مورخ سی ام فروردین( درج گردد.

سختی کار، پر مسئولیت بودن این شغل و کافي نبودن حقوق و مزایای 
کارکنان، ایجاب می کند این شغل در بین مشاغل سخت و زیان آور قرار 
گیرد. همچنین در این راس��تا کاهش س��اعات کاری، مدت زمان دوران 

خدمت و ارتقاء ضریب سختی کار ضروری می باشد.
به علت اهمیت این رشته و وجود متخصصین و افراد مجرب، تشکیل 
نظام علوم آزمایشگاهی جهت پیگیری حقوق و مزایا، ایجاد  دوره دکتراي 

علوم آزمایشگاهي و ... ضروری مي باشد. 
طبق برنامه های اس��تاندارد سازی آزمایش��گاه، الزم است نظارت و 
ارزش��یابي آزمایش��گاه ها مکرر انجام گیرد. در بعضي از آزمایشگاه ها 
نظارت بر جذب نیروهای متخصص آزمایشگاهی وجود ندارد و ممکن 
اس��ت س��لیقه ای رفتار ش��ود. از طرف دیگر، وظایف کاری تکنسین، 
کارش��ناس و کارشناس ارش��د در آزمایشگاه به درس��تي تعریف نشده 

است. 
براساس اس��تانداردهای سازمان بهداش��ت جهانی لوازم و ابزارهای 
علمی، حفاظت کارکنان، روش هاي جلوگیري از انتشار آلودگي و دفع 

زباله هاي آزمایشگاهي بایستي بر اساس معیار های بین المللی باشد. 
ب��ا توجه به گس��ترده بودن بخش ه��اي مختلف در آزمایش��گاه ها 
برنامه ریزی و مدیریت صحیح، تقس��یم کار و تعیین افراد مجرب در هر 

بخش ضروري است.

دکترنسرین شیخ )استاد بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان( 
ابراهیم عباسی عشاقی  )دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان(

پاییز 1392 

نگاهی�کوتاه�به�برخی�از�مشکالت�آزمایشگاه�ها

در راستای ارتباط بیشتر با همراهان نشریه و تقاضای آنان، تصمیم بر آن 
شد که صفحه ای به شما اختصاص داده شود. به همین جهت شماره تماس 
گویا 88970700-021 داخلی 8 آماده دریافت سخنان شما می باشد که از 

طریق این نشریه به سازمان های مربوطه ارجاع داده می شود.
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1- آزمایش��گاه هاي شرکت کننده براس��اس نوع آنالیت 
 م��ورد اندازه  گی��ري، گروه  بندي مي  ش��وند. کل گروه  ها 
)Total groups( ش��امل مجموع آزمایش��گاه  هایي مي  
باش��ند که در ان��دازه  گی��ري یک آنالیت خاص ش��رکت 

کرده  اند. به آزمایشگاه  ها اعضاء گفته مي  شود.
2- اعضاء کل گروه  ها بر اس��اس »نوع کیت مصرفي« و 
انجام آزمایش به صورت »دستي« یا »دستگاهي« گروه  بندي 
مي  شوند. اعضایي که براي اندازه  گیري یک آنالیت از یک 
نوع کیت و یک روش استفاده مي  کنند، در یک گروه به نام 

همگروه  )Peer Group(قرار داده مي شوند.
3- محاس��بات آماري مربوط به اعضاء و همگروه شامل 

تعیین پارامترهاي زیر مي  باشد:
( که متوس��ط میزان آنالیت به    میانگین )
دس��ت آمده هر همگروه مي  باش��د. این پارامتر از تقسیم 
مجم��وع )Σ( مقادیر گزارش ش��ده )Xi(  به تعداد اعضاء 

)n( هر همگروه به دست مي  آید:

  انحراف معیار )SD; Standard deviation( میزان 
پراکندگ��ي نتایج در اطراف میانگین را نش��ان مي  دهد و با 

فرمول زیر محاسبه مي  گردد.

SD =

و SD، نتیجه یا نتایج    در صورت��ي که بعد از تعیی��ن
« وجود  ± 2/5 SD « گزارش ش��ده  اي در خارج محدوده

داش��ته باش��د، این نتایج پ��رت )Outliers( حذف ش��ده و 
 دوباره می��زان میانگین، تح��ت عنوان میانگین وزندار ش��ده 
)Weighted Mean( و SD تعیین مي شوند. عمل وزندار 
نم��ودن آنقدر انجام مي ش��ود که دیگر هی��چ نتیجه گزارش 

« قرار نگیرد. ± 2/5 SD« شده اي در خارج محدوده
  )%CV; Coefficient of Variation( درصد ضریب تغییرات  
راه��ي براي بیان انح��راف معیار براس��اس درصد میانگین 
مي  باشد. این پارامتر شاخص دقت همگروه مي باشد. درصد 

ضریب تغییرات به صورت زیر محاسبه مي شود:

 %CV

  دامن��ه انحراف معیار )Standard Deviation Interval ؛ SDI یا 
DI( هر عضو با استفاده از فرمول ذیل محاسبه مي  گردد:

که در آن Adjusted SD )انحراف معیار تنظیم  ش��ده( 
براساس فرمول زیر و CCV% پیشنهادي آزمایشگاه مرجع 

سالمت تعیین مي  گردد:
×

4-  براس��اس می��زان DI، اعضاء به پنج گروه تقس��یم 
مي شوند:

 SDI > 0/5 نشان دهنده عملکرد عالي است.
 SDI > 1/0 < 0/5 نش��ان دهن��ده عملک��رد مطلوب 

است.
 SDI >2/0 < 1/0 نشان دهنده عملکرد قابل قبول است.

براس��اس دستورالعمل آزمایشگاه مرجع س��المت الزم است گزارش عملکرد آزمایشگاه  هاي شرکت  کننده در برنامه 
 هاي ارزیابي کیفیت خارجي از س��ال 1392 براس��اس DI، به  جاي VIS، صورت گیرد. بر همین اس��اس تغییراتي در 
 )HbA1c نحوه آنالیز، گزارش  دهي و تفس��یر نتایج کّمي بخش بیوش��یمي )شامل نمونه سرم، نمونه مارکرهاي قلبي و

داده شده است. 

مطالعه این مطلب برای همکارانی که از برنامه EQAP استفاده می نمایند پیشنهاد می شود.
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 SDI >3/0 <2/0 نشان دهنده عملکرد هشدار دهنده 
است.

 SDI < 3/0  نش��ان دهن��ده عملکرد غی��ر قابل قبول 
است.

ع��الوه بر تبدیل VIS ب��ه DI، پارامتر BIS نیز به دامنه 
 )BDI ؛ Bias Deviation Interval( انحراف بای��اس
تغییر یافته است. کاربرد BDI در ارزیابي نتایج عضو براي 
ی��ک آنالیت خاص در دوره  هاي مختلف مي  باش��د. براي 
ای��ن منظور، میزان DI هر دوره براي یک آنالیت خاص با 
توجه به عالمت منفي یا مثبت آن تحت عنوان BDI آورده 
مي شود و عضو مي  تواند با مقایسه BDI دوره  هاي مختلف 
عملکرد خود را ارزیابي کند. در شکل زیر نمونه اي از یک 
نمودار BDI آورده ش��ده اس��ت. بدیهي است، پراکندگي 
کمتر در اطراف خط افقي میاني به DI برابر صفر( نش��انه 

عملکرد بهتر روش مورد نظر در آزمایشگاه مي  باشد.
DIبه��VISتفسیر�آنالیز�نتایج�بیوشیمی:�تبدیل�
دستورالعمل�آنالیز�وگزارش��دهی�نتایج�کّمي

براساس دس��تورالعمل آزمایش��گاه مرجع سالمت الزم 
اس��ت گزارش عملکرد آزمایش��گاه  هاي شرکت کننده در 
برنامه  هاي ارزیابي کیفیت خارجي از سال 1392 براساس 
DI، به جاي VIS، صورت گیرد. بر همین اساس تغییراتي 
در نح��وه آنالیز، گزارش  دهي و تفس��یر نتایج کّمي بخش 
بیوش��یمي )ش��امل نمونه س��رم، نمونه مارکرهاي قلبي و 

HbA1c( داده شده است. 
1- آزمایش��گاه  هاي شرکت کننده بر اساس نوع آنالیت 
 م��ورد اندازه  گی��ري، گروه  بندي مي  ش��وند. کل گروه  ها 
)Total groups(  شامل مجموع آزمایشگاه  هایي مي باشند 
که در اندازه  گیري یک آنالیت خاص ش��رکت کرده  اند. به 

آزمایشگاه  ها اعضاء گفته مي  شود.
2- اعضاء کل گروه  ها بر اس��اس »نوع کیت مصرفي« و 
انجام آزمایش به صورت »دستي« یا »دستگاهي« گروه  بندي 
مي  ش��وند. اعضایي که براي ان��دازه  گیري  یک آنالیت از 
یک نوع کیت و یک روش استفاده مي  کنند، در یک گروه 

به نام همگروه  )Peer Group( قرار داده مي شوند.
3- محاس��بات آماري مربوط به اعضاء و همگروه شامل 

تعیین پارامترهاي زیر مي  باشد:

(که متوس��ط می��زان آنالیت به   میانگین )
دس��ت آمده هر همگروه مي  باش��د. این پارامتر از تقسیم 
مجم��وع )Σ( مقادیر گزارش ش��ده )Xi(  به تعداد اعضاء 

)n( هر همگروه به دست مي  آید:

 انحراف معیار )SD; Standard deviation( میزان 
پراکندگ��ي نتایج در اطراف میانگین را نش��ان مي دهد و با 

فرمول زیر محاسبه مي  گردد.

SD = 

 در صورت��ي که بع��د از تعیی��ن  و SD، نتیجه یا 
± 2/5 SD « نتایج گزارش شده  اي در خارج محدوده

« وجود داشته باش��د، این نتایج پرت )Outliers( حذف 
ش��ده و دوباره میزان میانگین، تحت عنوان میانگین وزندار 
شده )Weighted Mean( و SD تعیین مي شوند. عمل 
وزن��دار نمودن آنقدر انجام مي ش��ود که دیگر هیچ نتیجه 
  »  ± 2/5 SD « گزارش ش��ده  اي در خارج مح��دوده

قرار نگیرد.
 CV; Coefficient of( تغیی��رات  ضری��ب  درص��د   
Variation%(  راه��ي ب��راي بیان انحراف معیار براس��اس 

درص��د میانگین مي  باش��د. ای��ن پارامتر ش��اخص دقت 
همگروه مي  باش��د. درصد ضریب تغییرات به صورت زیر 

محاسبه مي شود:

 
 دامنه انح��راف معیار )Standard Deviation Interval ؛ SDI یا 

DI( هر عضو با استفاده از فرمول ذیل محاسبه مي  گردد:

           
 
که در آن Adjusted SD )انحراف معیار تنظیم  ش��ده( 
براساس فرمول زیر و CCV% پیشنهادي آزمایشگاه مرجع 

سالمت تعیین مي  گردد:

×



58
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  پاییز 1392- شماره 21

4-  براس��اس می��زان DI، اعضاء به پنج گروه تقس��یم 
مي  شوند:

 SDI > 0/5 نشان دهنده عملکرد عالي است.
 SDI > 1/0 < 0/5 نشان دهنده عملکرد مطلوب است.

 SDI >2/0 < 1/0 نش��ان دهنده عملک��رد قابل` قبول 
است.

 SDI>3/0 <2/0 نش��ان دهنده عملکرد هش��دار دهنده 
است.

 SDI < 3/0 نشان دهنده عملکرد غیر قابل قبول است.
5- در صورتي که به یکي از دالیل زیر، امکان تش��کیل 
یک همگروه مجزا وجود نداش��ته باشد، عضو در همگروه 
Others ق��رار مي گیرد و تنها به ذکر میانگین کل گروه و 

نتیجه عضو اکتفا می شود:
تعداد اعضاء همگروه کمتر از 2 باشد.

نام کیت یا روش »دستي« یا »دستگاهي« ذکر نشده باشد 
و یا خوانا نباشد.

 نمودار توزیع فراواني نتایج گزارش شده )محور عمودي 
براي فراواني و محور افقي براي میزان آنالیت( را نشان مي دهد 
که بر روي آن محدوده   هاي مربوط به DI هاي مختلف )با 
رنگ( و موقعیت نتیجه گزارش شده عضو با ستاره مشخص 
 مي شود. براي هر آنالیت بیوشیمي یک نمودار توزیع فراوانی

 وجود دارد.
 نم��ودار دامنه انحراف بای��اس )Bias Deviation Interval ؛ 
BDI( جهت ارزیابي نتایج عضو براي یک آنالیت خاص در 

دوره  هاي مختلف مي باش��د. در ای��ن میزان DI هر دوره 
براي ی��ک آنالیت خاص با توجه به عالمت منفي یا مثبت 
آن تحت عنوان BDI آورده مي ش��ود و عضو مي تواند با 
مقایس��ه BDI دوره  هاي مختلف عملکرد خود را ارزیابي 

کند.

مرجع:
Iran Health Reference Laboratory

) توزیع نتایج همگروه و موقعیت نتیجه گزارش شده عضو )
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Advertising in medical laboratory
Dr. M. R. Khalajzadeh
MD,  Medical Ethics & Law Research Center
majidkhalaj@yahoo.com

Abstract
Advertising in healthcare and medicine is usually accompanied with ethical issues ,so far as it makes challenging professional prob-
lems. There are many advertisements about medical laboratories  , healthcare services and medical centers in public media including 
TV, journals and  websites  every day. Here is a question that, what is the aim and role of advertising in health care services especially 
medical labs? and how can we get them?
Medicine as a profession by considering human dignity, patients wishes and benefits has attained valuable position. Most medical 
professional associations have prohibited advertising as unprofessional and undignified in virtually all countries. In some countries 
advertising based on market economy is promoted to decrease the cost of medical services, whereas some other countries have lim-
ited advertising. In IRAN according to the enacted laws & regulations I.R.I Medical Council is responsible to permit a license for 
medical advertising . Reviewing laboratory advertisements shows some ethical and legal issues such as: inattention and disregarding 
of patient and professional beneficence, no licensure, insufficient information about regulations, supervision . 

Campylobacter Jejuni
Dr. A. R. Pourreza
Doctor of Clinical Laboratory Sciences
pourrezaa1@mums.ac.ir

Abstract
Diarrheal disease is the second leading cause of death in children under five years old in the world. In developing countries such as 
Iran, children under three years old experience on average three episode of diarrhea every year. Diarrhea is usually a symptom of an 
infection in the intestinal tract which can be caused by variety of bacterial, viral, and parasitic organism. Campylobacter one of the 
most common cause of human bacterial gastrointestinal disease, accounting for 5-7 % of caused gastrointestinitis. The large numbers 
of campylobacter infections were missed by laboratories, because there is no enough cultural facility for detection of campylobacter 
sp. In this issue you study a case report and in the following suggested that a simple direct gram stain of stool may be very useful to 
diagnosis Campylobacter infection.
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The Effect of Audit and training on Standardization of Medical Laboratories
Dr. M. Javid
Doctor of Clinical Laboratory Sciences
dr.javidm@gmail.com

Dr. R. Savadi
Doctor of Clinical Laboratory Sciences
Savadi_roya@yahoo.com

Dr. M. R. Hamzeh
Doctor of Clinical Laboratory Sciences
mohammadrezahamze@yahoo.com

Dr. Sh. Shayegh
rshayegh@yahoo.com

Ms. M. Heydariyan
mheydariyan@yahoo.com

Abstract
Maintenance of standard principles in medical laboratories results in ensuring quality of output processes and reporting accurate test 
results. The aim of this study was to examine the effect of training and audit on establishing standardization in medical laboratories. 
To achieve this goal, the states of observing standards as «quality control, safety requirements, space, utilities, and documentation 
principles» in the medical laboratories after and before providing training programs and audit s were compared with each other. 
Methodology: Using a standardized checklist of Health Reference Laboratory and also respecting «preliminary audit results and 
needs assessment of employee training», monthly training programs for the staff of  the medical laboratory  were designed and also 
regular audits of lab management in  the Social Security of Chaharmahal va Bakhtiari was carried out. The results of the compliance 
plan during the 18-month period of the study began in (2012) were recorded.
Results: The results of the study showed that although training, per se, is helpful, mostly they indicated no existence of its significance in estab-
lishment of standardization. Conducting planned audit after training programs showed significant difference as for standardization.
Conclusions: Training along with auditing standards has an apparent impact on medical laboratories, but this important issue is not 
realized unless senior managers support the plan and changes in staff>s approaches to standardization happen.
Keywords: Training, Audit, Standardization, Medical Laboratory         

Importance of Avidity IgG for differentiation of Acute Toxoplasma gondi infection in 
early pregnancy

Dr. M. R. Bonyadi 
Immunology  research center, Department of Immunology, Tabriz University of Medical Sciences
bonyadir@tbzmed.ac.ir

Ms. Sh. Pouzesh 
Graduate Student of  Psychology, Islamic Azad University Tabriz Brach

Abstract
Objective: Toxoplasmosis has been well known as an important human infection to consider especially in pregnant women. Al-
though many serologic methods are available, the diagnosis of early toxoplasmosis can be extremely difficult. The aim of this study 
is detecting Toxoplasma IgG antibodies developed at early stage of infection in pregnant women.
Method: 225 pregnant womens who were in 2-4 months of their pregnancy, enrolled in this study. They were categorized into three 
groups. Anti toxoplasma IgG , IgM and IgG Avidity were evaluated by ELISA method.
Results: Group A: 124 case (IgG+, IgM+) (55.1 percent), group B: 99 case (44percent)(IgG+,IgM-), and group C: 2 case (0.9 percent)
( IgG -, IgM +).  Fifty five percent of the pregnant women had positive IgG and IgM among whom 7.1 percent had low avidity that 
reveals the active infection in the pregnant women.
In the current study 44 percent of the pregnant women had positive IgG and negative IgM that all had high avidity which indicates 
that in our society the level of toxoplasma infection is high and women have contact with this parasite before pregnancy.
Conclusion: In this study the low avidity was 7.1 percent which shows that in different societies, the occurrence of toxoplasma infec-
tion is still a serious issue. Observation of 45.8 percent high avidity among group A suggests that either IgM has a high half-life or the 
false existence of IgM in Rheumatologic disorders makes it positive falsely. Therefore, avidity test has a high value and by a timely 
differential diagnosis of active toxoplasma infection, it would be cured.
Keywords: Acute Toxoplasmosis, Pregnancy, IgG, IgM, Avidity
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Laboratory errors that give clues to diagnosis of hematological diseases

Dr. H. Golafshan 
Doctrate in Laboratory Hematology
golafshanh@sums.ac.ir
 
Mr. R. Ranjbaran 
Msc in Laboratory Hematology

Abstract
It is interesting that some errors in hematology laboratory can give sign and clue to disease diagnosis: in this review we have gathered 
some of these common errors.
For example: lymphocytosis in association with smudged cell can be helpful in diagnosis of chronic lymphocytic leukemia. Smudged 
cell is a lab artifact that is produced by spreader pressure during smear preparation.
Extreme false thrombocytosis in presence of microcytic and hypochromic anemia strongly suggest hemoglobin H disease.
The platelet satellitism that is an in vitro phenomenon, is sometimes accompanied with antiphospholipid syndrome.
Turbidity of drabkin solution in hemoglobin measurement can lead to suspecious of hemoglobinopathies.   

Clinical laboratories as high reliability organizations: is it possible?

Dr. H. Dargahi (PhD)
hdargahi@sina.tums.ac.ir

Ms. Gh. Tehrani

Abstract
High Reliable Organizations (HROs) as a paradigm is essential for establishment of health care system with decreased of human 
errors and increased of safety. Clinical laboratories as a component of healthcare system should think about the induction of HRO 
as a new structure.
This research is an article review which aimed to introduce the nature and goals of HRO among a clinical laboratory. We studied 118 
references from Google, Google Scholar, Scopous, PubMed, Springer, Web of Science, Cochrane Library by high reliability organi-
zation, clinical laboratory, patient safety and human error key words and selected 43 references.
Clinical laboratories as HRO should highly pay attention to increased quality and empowerment on knowledge and learning of their 
staffs and have a sense of commitment to human errors and probable accidents. There are several factors for attainment of HRO goals 
such as commitment to resilience, reluctance to simplify interpretations, sensitivity to operations, preoccupation with failure, and def-
erence to expertise. The high reliability theory is not a prescription of road map for success. But it is in their infancy for medicine and 
health care system. HRO is a tool through which healthcare organizations can better understand how safe and reliable performance.
Keywords: High reliability organization, Clinical laboratories, Patient safety, Human errors.  
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