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 حق دوستآقاي دكتر  جناب

 معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 

 باسالم و احترام

مقام محترم وزارت  15/3/99مورخ  616/100 حضرتعالی درخصوص توجه به انجمن های علمی، پیرو نامه شمارهضمن تقدیر و تشکر از      

 .ی نمایدبه حضرتعالی مطالبی را جهت استحضار تقدیم م

اتولوژی بالینی و عضو متخصص پ 2000در راستای بند یک نامه، همانطور که مستحضرید انجمن علمی آسیب شناسی ایران با بیش از  -

ده  انجمن ی گسترتشریحی دارای بیشترین عضو هیات علمی در حوزه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه بوده، لیکن  علیرغم  همکاری ها

ماری دعوت نگردید و در جلسات و ستادهای تصمیم گیرنده بی 19، در اپیدمی کووید ملی و منطقه ای ه های مختلفبا وزارت در برنام

رغم این یکن علیکامال مشهود و نمایان بود لجای خالی اساتید این رشته مخصوصا فلوشیپ های پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 

یل انجام شمندی به شرح ذاران کمیته های علمی خود اقدامات تاثیر گذار و ارزهمک و یدانشگاه بدنه از استفاده با انجمن این موضوع،

 داد:

 "19فعالیتهاي انجمن آسیب شناسی ایران در خصوص شیوع بیماري كووید"

 مطالبی كه از طریق شبکه هاي اجتماعی به اطالع همکاران و اعضاي انجمن رسانده شد:

 ستورالعملد ویرایش آخرین در جدید ویروس کورونا آزمایشگاهی تشخیص و نمونه نقل و لحم و تهیه بخش مورد در نظر ستعالما 

  کشوری

 جدید ویروس کرونا تشخیصی های آزمایش انجام برای سالمت مرجع آزمایشگاه تایید کسب به پزشکی آزمایشگاههای الزام به عطف 

 تشخیصی ایشهایآزم انجام برای سالمت مرجع آزمایشگاه تایید کسب به پزشکی های آزمایشگاه الزام خصوص در درمان معاونت نامه 

 جدید ویروس کورونا

 تامین صوصخ در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پزشکی تجهیزات محترم کل مدیر به آزمایشگاهی های انجمن مجمع نامه 

 ها آزمایشگاه برای کننده ضدعفونی و فردی حفاظت لوازم

 جدید کرونای دربیماری ستیزی ایمنی راهنمای ابالغ 

 جدید ویروس کورونا با مرتبط آموزشی کلیپهای سایت نشانی اعالم 

 )مقاله انگلیسی در رابطه با کرونا )دکتر بیداری 

 مانیدر و بهداشتی مراکز انکارکن و مدیران ها، خانواده سرطان، به مبتال بیماران برای کورونا بیماری از مراقبت و پیشگیری دستورالعمل 

 مرتبط تحقیقاتی و طبی تشخیص های آزمایشگاه کار محیط در کرونا ویروس کنترل و پیشگیری راهنمای 

 تحقیقاتی و طبی تشخیص های آزمایشگاه در اجتماعی گذاری فاصله -19 کووید با مبارزه دوم گام راهنمای 

 Handling of Pathology specimen during COVID 19 
 بستری و سرپایی خدمات ارائه سطوح در 19-کووید رماند و تشخیص فلوچارت ششم نسخه 

 و مقاالت آموزشی و وبینارها در شبکه هاي اجتماعی انجمن به همکاران شامل: ارائه مطالب

 پاتولوژی استاد برومند محمدعلی دکتر آقای توسط کرونا ویروس آزمایشگاهی تشخیص جهت بیمار از گیری نمونه به مربوط نکات ارائه  ✅ 
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 تهران پزشکی علوم شگاهدان

رای آموزش پزشکی توسط دبیرخانه شو 19وید وک روشهای تشخیصی و یافته های آزمایشگاهی بیماریتحت عنوان  19ید ووبینار آموزشی کو   ✅

، رم انستیتو پاستورت محتریاس، بیگلری علیرضادکتر گرداننده پانل . 99فروردین 31شیراز در تاریخ  و تخصصی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی

، لکولی مایشگاه پاتولوژی مویراز و مسئول آزدانشگاه علوم پزشکی ش پاتولوژیاستاد گروه  احمد منبتیدکتر  و عضو پانل  یسخنرانارائه دهندگان 

 مسعود مردانی استاد بخش عفونی دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر مهرداد حق ازلی دکتر 

 ایران شناسی آسیب علمی انجمن سیتوژنتیک و مولکولی پاتولوژی علمی گروه: تلخیص و ترجمه   ✅

 رسمی هایابالغیه و ها دستورالعمل با هماهنگی در باید مولکولی تشخیص های آزمایشگاه در آن از استفاده و داشته علمی رویکرد مطلب این

 از. باشند می تمرمس اعتبارسنجی و اصالح ایجاد، حال رد 19-کووید تشخیصی مولکولی های تست که است ذکر به الزم همچنین،. باشد کشوری

 .شوند آورده مطلب این بعدی هاینسخه در زمینه این در شده رسانی روز به نتایج که شد خواهد تالش رو همین

 و MERS-CoV نظیر برخی یکهحال در شوند، می خفیف بیماری به منجر آنها از تعدادی. کنند آلوده را انسان توانند می ویروس کرونا نوع چندین

SARS-CoV جدید کروناویروس به مبتال بیماران از گروهی ،2019 سال دسامبر در. دارند باالیی میر و مرگ (novel coronavirus, 2019 

nCoV) ها، ویروس بندی طبقه المللی بین کمیته توسط ویروس این. شدند مشخص چین ووهان، در SARS-CoV-2  در. ستا شده نامگذاری 

 .است جهانی بهداشت سازمان ترجیحی نام که شود می برده نام (COVID-19) 19-کووید عنوان با ویروس این از متن این

 .است  COVID-19 ویروس مولکولی های تست با رابطه در نفعانذی و مولکولی تشخیص های آزمایشگاه به راهنمایی ارائه مطب این از هدف

 (BioSafety) زیستی ایمنی

 نیاز (Nucleic Acid Amplification Tests, NAAT) نوکلئیک اسید تقویت تست یا توالی تعیین نظیر مولکولی های آزمایش برای نمونه با کار

 .دارند نیاز BSL-3 امکانات به حداقل سازی خنثی های تست یا ویروس کشت برای تالش. دارد آن معادل یا BSL-2 امکانات به

: مثال عنوان به. شود استفاده (enveloped) دار پاکت های ویروس برابر در شده اثبات فعالیت با مناسب های کننده عفونی ضد از باید

 .فنلی ترکیبات و هیدروژن، پراکسید الکل، هیپوکلریت،

 ، Aگروه عنوان به دبای ویروسی کشت های نمونه و ( B طبقه بیولوژیک مواد)UN3373  عنوان به باید شده تأیید یا مشکوک موارد های نمونه

UN2814 (انسان بر تأثیر با عفونی، ماده )شوند گرفته نظر در. 

 کرونا ویروس وصخص در اسپانیا (EFE) افه خبرگزاری با ایران شناسی آسیب علمی انجمن محترم دبیر قهرمانی مهران دکتر آقای مصاحبه ✅

 کرونا خصوص در iran daily خبرگزاری با ایران شناسی آسیب علمی جمنان محترم دبیر قهرمانی مهران دکتر آقای مصاحبه ✅

 WHO تورالعملدس آخرین با مطابق سرشکی نسرین دکتر توسط شده ایمنی : تهیه نکات و جدید کرونای ویروس آزمایشگاهی مقاله تشخیص  ✅

 9۸.12.9 تاریخ در

 علوم دانشگاه پاتولوژی استاد رومندب محمدعلی دکتر آقای توسط آزمایشگاه در کار هنگام COVID-19 بیماری با رابطه در ایمنی نکات ارائه ✅

 ایران )همراه با فیلم( شناسی آسیب علمی انجمن مدیره هیات عضو و تهران پزشکی

✅ Normal lung and pathological findings COVID19 viral pneumonia استاد فرهنگی و علمی موسسه توسط شده : تهیه 

   part 1-5  دبیری

 ایران شناسی آسیب علمی انجمن سیتوژنتیک و مولکولی پاتولوژی علمی گروه: تلخیص و ترجمه ✅

 (99.1.1۴) دوم ویرایش ��
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 کشوری رسمی هایابالغیه و دستورالعملها با هماهنگی در باید مولکولی تشخیص آزمایشگاههای در آن از استفاده و داشته علمی رویکرد مطلب این

 رو همین از. باشندمی مستمر اعتبارسنجی و اصالح ایجاد، حال در 19-کووید تشخیصی مولکولی تستهای که است ذکر به الزم همچنین، .باشد

 .شوند آورده مطلب این بعدی هاینسخه در زمینه این در شده رسانی روز به نتایج که شد خواهد تالش

 و MERS-CoV نظیر برخی حالیکه در شوند،می خفیف بیماری به منجر آنها از تعدادی. کنند آلوده را انسان توانندمی ویروس کرونا نوع چندین

SARS-CoV جدید کروناویروس به مبتال بیماران از گروهی ،2019 سال دسامبر در. دارند باالیی میر و مرگ (novel coronavirus, 2019 

nCoV) ویروسها، بندی طبقه المللی نبی کمیته توسط ویروس این. شدند مشخص چین ووهان، در SARS-CoV-2  این در. است شده نامگذاری 

 .است جهانی بهداشت سازمان ترجیحی نام که شودمی برده نام (COVID-19) 19-کووید عنوان با ویروس این از متن

 .است  COVID-19 ویروس مولکولی تستهای با رابطه در نفعانذی و مولکولی تشخیص آزمایشگاههای به راهنمایی ارائه مطب این از هدف

 (BioSafety) زیستی ایمنی

 به نیاز (Nucleic Acid Amplification Tests, NAAT) نوکلئیک اسید تقویت تست یا توالی تعیین نظیر مولکولی آزمایشهای برای نمونه با کار

 .دارند نیاز BSL-3 امکانات به داقلح سازی خنثی تستهای یا ویروس کشت برای تالش. دارد آن معادل یا BSL-2 امکانات

 : مثال عنوان هب. شود استفاده  (enveloped) دار پاکت ویروسهای برابر در شده اثبات فعالیت با مناسب های کننده عفونی ضد از باید

 .فنلی ترکیبات و هیدروژن، پراکسید الکل، هیپوکلریت،

 ، Aگروه عنوان به دبای ویروسی کشت های نمونه و ( B طبقه بیولوژیک مواد)UN3373  عنوان به باید شده تأیید یا مشکوک موارد های نمونه

UN2814 (انسان بر تأثیر با عفونی، ماده )شوند گرفته نظر در. 

✅ COVID-19 Antibody Tests Proliferate, but What Do They Show? 
To speed up the process, the US Food and Drug Administration (FDA) made a much-criticized move to allow 

a free-for-all for developers to begin marketing antibody tests that had not gone through the agency's usual 

evaluation process. The result was a flood of more than 90 unapproved tests "that have, frankly, dubious 

quality," said Scott Becker, CEO of the Association of Public Health Laboratories (APHL), which represents 

local and state public laboratories.The APHL spoke out in dismay ― its chief program officer, Eric Blank, 

decried the "Wild West" of tests unleashed on the public. 
 پزشکی علوم دانشگاه پاتولوژی استاد برومند علی محمد دکتر آقای توسط "19 کووید بیماری در سرولوژیک های تست از استفاده" مبحث ارائه ✅

 ایران شناسی آسیب علمی انجمن مدیره هیات عضو و تهران

 حضور با و " 2019 ویروس کرونا بیماری در آزمایشگاه نقش" موضوع با اماینستاگر در ایران شناسی آسیب علمی انجمن زنده گفتگوی اولین ✅

 20 الی 19 ساعت از خرداد 1۴ چهارشنبه: زمان��سمیعی          میراب سیامک دکتر آقای و برومند محمدعلی دکتر آقای

 مدیره هیات عضو و تهران پزشکی علوم دانشگاه پاتولوژی برومند استاد علی محمد دکتر آقای ، توسط  "Dipstick Hematuria" مبحث ارائه ✅

 ایران شناسی آسیب علمی انجمن

 دیتوریالا به مدیرمسئولی و سردبیری آقای دکتر محمدرضا جاللی ندوشن، مقاله Iranian Journal of Pathologyانگلیسی  مجله در✅  

 چاپ پژوهشی مقاالت از یکی که داده شد کرونا مرتبط مقاالت به وبتن از خارج چاپ و بررسی اولویت و چاپ کرونا سرولوژی تست منافع و چالشها

 به چاپ میرسد. مرتبط مقاله چند هم جاری شماره در و شد

 19ویروس کووید ( ویژه نامه چالش های جوامع بشری با پدیده99انتشار دوماهنامه نشریه علمی خبری پاتولوژی )فروردین و اردیبهشت  ✅
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 : 19جلسات مرتبط با كووید

 کنترل و گیریپیش راستای در مرتبط علمی های انجمن از برخی دبیران و روسا با جمهور محترم ریاست روحانی، دکتر آقای جلسه حضوری✅

داشتند و  حضور نشست نای در انجمن، نماینده عنوان به نیز ایران شناسی آسیب علمی انجمن محترم دبیر قهرمانی، دکتر آقای،  کرونا بیماری

 ادات ذیل از سوی انجمن آسیب شناسی ایران مطرح گردید:پیشنه

 اجتماعی و فردی بهداشت های آموزش تداوم: اول پیشنهاد

 ارائه های پروتکل در روناک بیماری تشخیص حاضر حال در که طوری به آزمایشگاه ویژه به تشخیص و پاراکلینیک حوزه به بیشتر توجه: دوم پیشنهاد

 های تست سریع نجاما و بوده انجمن تایید مورد تست، انجام بر جهانی بهداشت سازمان تاکید لیکن است بالینی ئمعال و تی سی اساس بر شده

 صورت زمال اقدامات و مسجل را بیماری تشخیص بیمار، رادیولوژیک عالئم و بالینی عالئم بروز از قبل بتواند شاید آزمایشگاهی

 نکمتری با را کرونا بیماری دتوانستن فراگیر های آزمایش انجام با که است کرونا بیماری کنترل در وفقم کشور دو تجربیات فوق مطلب موید بگیرد، 

 .نمایند کنترل خسارت

 از یکی توسط کیت کی تنها حاضر حال در که طوری به آزمایشگاهی های کیت کننده تولید مراکز و بنیان دانش های شرکت تقویت: سوم پیشنهاد

 صادر کیت این برای ژانساور انجام مجوز حالیکه در است گرفته تحقیقاتی مجوز فقط و گرفته قرار مشروط تایید مورد و تولید ایرانی های شرکت

 . است نشده

 ها آزمایشگاه با کار ولیتمسئ و شده سپرده ها آزمایشگاه به کیت اعتبارسنجی صادره نامه در اما میشد اعتبارسنجی شرکت همان در باید کیت این

 هماهنگی با بهداشت زارتو سوی از متمرکز و منسجم مدیریت و نظارت با و شرکت در باید ابتدا کار این است معتقد انجمن صورت هر در باشد، یم

 . شود اعتبارسنجی ها آزمایشگاه توسط آن از پس و بگیرد صورت آزمایشگاهی های انجمن

 مجوز که مورد 3 جز هب که اند کرده اعالم کشورها همین که شده تولید سرولوژی کیت 50 از بیش حتی پیشرفته کشورهای در نیز حاضر حال در 

 می پیشنهاد مستدل و محکم هنتیج یک به رسیدن برای لذا است نشده ممنوع هم آنها از استفاده ولی ندارند مجوزی موارد بقیه اند گرفته اورژانسی

 و بوده کشور گاهیآزمایش انجمن بزرگترین که ایران شناسی آسیب علمی انجمن ویژه به آزمایشگاهی علمی های انجمن با بهداشت وزارت شود

 کیت رد یا تایید رایب قطعی نتیجه به کرونا ستاد های کارگروه در و گرفته مشورت شود، می شامل را کارشناسان و علمی هیات اعضای بیشترین

 .نماید اقدام مربوطه های شرکت های

 در شده طراحی های کیت توسط ها آزمایشگاه از برخی در آر سی پی آزمایش انجام اینکه به توجه با نمودند تاکید قهرمانی ردکت آقای نیز پایان در

 نتایج ارائه و ستت صحیح انجام جهت ایران شناسی آسیب علمی انجمن همکاری با مدیریتی سیستم یک دقیق نظارت لذا گردد می انجام ایران

 .است الزم صحیح و دقیق

 دکتر قهرمانی، تردک سالمت، مرجع آزمایشگاه کل مدیر سمیعی میراب دکتر آقایان حضور با کشور آزمایشگاهی علوم های انجمن مجمع جلسه ✅

 علوم دکترای انجمن محل در 99 اردیبهشت 13 روز همتی، دکتر و برهان شمس دکتر صراف، دکتر لو، حمزه دکتر شیرین، دکتر دارآفرین،

 .گردید تشکیل 19 کووید علیه بر بادی آنتی تشخیص سرولوژی کیت بررسی موضوع اب آزمایشگاهی

 پیگیري ها:

 19د کوویوع موضپیگیری انجمن طی نامه رسمی به ریاست سازمان نظام پزشکی درخصوص پرداخت مطالبات بانکی به پزشکان و ... پیرو  ✅

 افظتمح وسایل تخصیص درخواست خصوص در پزشکی آموزش و درمان ت،بهداش وزارت از آزمایشگاهی علوم های انجمن مجمع پیگیری ✅

 19خصوصی پیرو موضوع کووید های آزمایشگاه به فردی
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 19ع کووید پزشکان پیرو موضو اقساط تعویق جهت پزشکی نظام سازمان محترم ریاست از آزمایشگاهی علوم های انجمن مجمع درخواست ✅

  یاداوري ها در فضاي مجازي :

 با محترم همکاران و تیداسا آشنایی همچنین و آموزشی مراکز سایر و ها دانشگاه در مجازی آموزش از استفاده لزوم و فعلی شرایط به وجهت با ✅

 می تقدیم زیر روتکلپ طبق را الزم آموزش ایران شناسی آسیب علمی انجمن IT واحد سخنران، صدای با همراه( پاورپوینت) اسالیدشو تهیه نحوه

 .نماید

 علمی انجمن فترد به درخواستی، نمونه طبق را خود مشخصات ،19 کووید بیماری به ابتال صورت در گردد می درخواست محترم همکاران از ✅ 

 .فرمایید ارسال 09337601053 اپ واتس شماره طریق از ایران شناسی آسیب

 19دپزشکی كشور و شاخه هاي استانی درخصوص كووی جمع آوري اقدامات انجام شده در گروههاي پاتولوژي دانشگاه هاي علوم ✅

 اقدامات انجام شده نام دانشگاه

 دانشگاه 

پزشکی علوم 

 شهیدبهشتی

 ع()حسین امام بیمارستان آزمایشگاه

 .شود می انجام 99 اردیبهشت از سرولوژی تست

 .گیرد می انجام 9۸ اسفند 20 تاریخ از کووید مولکوالر تست

 .شود می انجام اسفند 26از سیتوکین طوفان یبرا شش اینترلوکین تست

 :دانشوری مسیح بیمارستان آزمایشگاه

 .شود می انجام ماه اردیبهشت ابتدای از سرولوژی تست

 .گیرد می انجام اسفند ماه دوم نیمه از (IL6 , IL8 ,TGF beta ,IL2 ,IL10) سیتوکین طوفان های تست

 :طالقانی بیمارستان آزمایشگاه

 .شود می انجام اردیبهشت 2۸ تاریخ از سرولوژی تست

 .گیرد می انجام فروردین 5 تاریخ از کووید مولکوالر تست

 :مدرس بیمارستان آزمایشگاه

 .شود می انجام 99/2/7  تاریخ از سرولوژی تست

 .گردد می الارس( ع) حسین امام بیمارستان به انجام جهت و گردد می پذیرش  99/1/30 از کووید مولکوالر تست

دانشگاه علوم 

 پزشکی کاشان

 کاشان 19آزمایشگاه تشخیص کووید 

 .گیرد می انجام 9۸ اسفند 2۸ تاریخ از کووید مولکوالر تست

 آزمایشگاه بیمارستان شهیدبهشتی

 .شود می انجام 99اردیبهشت 9  تاریخ از سرولوژی تست

 آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهدا

 .شود می انجام 99اردیبهشت 9  تاریخ از سرولوژی تست

 آزمایشگاه کلینیک مستقل دانشگاه
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 .شود می انجام 99اردیبهشت 9  تاریخ از سرولوژی تست

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

 آزمایشگاه مرکز امام رضا)ع(

 راه اندازی بخش مولکوالر 

ز جهات اخصوصا  در بخش خصوصی جهت کمک به بیماران سرپایی 19راه اندازی آزمایشات آنتی بادی های کووید

 اپیدمیولوژیک و تحقیقاتی

 یا منفی مثبت PCRبا  19و تطابق با بیماران کووید 19اجرای طرح پژوهشی ارزش تشخیصی آنتی بادیهای کووید

اران یی بیمکمک دستیاران پاتولوژی به دستیاران عفونی و داخلی در انجام کشیک های بخش های بستری و سرپا

 کرونایی

دانشگاه علوم 

 زشکی یزدپ

 22/3/99لغایت  12/11/9۸  استان در آزمایش شروع تاریخ

  ۴113: شده انجام بستری نمونه کل

 3397 :شده انجام سرپایی نمونه

 فنی ولیتمسئ با صدوقی شهید بیمارستان در مستقر دانشگاه پزشکی ژنتیک آزمایشگاه توسط تستها این تمامی

 شده انجام ژنتیک آزمایشگاه توسط  تستها setup یا انجام ، اندازی راه  و شده انجام اینجانب

 این ژیستهاپاتولو نظر تحت دانشگاهی بیمارستانهای در خرداد ابتدای از SARS COVID 19 سرولوژی تست مورد در

 .شود می انجام تست

 موثر بسیار ناستا این در  گذشته سال ماه بهمن از 19ید,کو PCR تست اندازی راه در یزد شهرداری مالی کمکهای

 گردید. واقع

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 آزمایشگاه بیمارستان حضرت رسول اکرم

 20/12/9۸( از PCRراه اندازی تست مولکوالر )

 1۴/12/9۸از  IL-6انجام تست 

 1/2/99از  IgG , IGMانجام تست سرولوژی 

 5/2/99از  19انجام تست غربالگری کادر درمان بیمارستان جهت سرولوژی کووید

ر قالب مقاله با در جهت بررسی هیستولوژی و ارائه نهایی د 19مورد از موارد منجر به فوت کووید 20نکروپسی حداقل 

 نظرگرفتن پارامترهای بالینی بیماران در حال انجام می باشد.

 آزمایشگاه بیمارستان فیروزآبادی

 10/2/99از  IgG , IGMانجام تست سرولوژی 

اران و کادر در این مرکز وجود نداشته است اما جهت بیم 19( جهت کوویدPCRت مولکوالر )امکان راه اندازی تس

 ز هموفیلیو مرک درمان بیمارستان، نمونه گیری در این مرکز انجام شده است و ارسال نمونه به مرکز بهداشت غرب

 انجام شده است.

 10/2/99از  19وژی کوویدانجام تست غربالگری کادر درمان بیمارستان فیروزآبادی جهت سرول

جهت ارائه در قالب مقاله  19بررسی میکروسکوپی دو بیمار، ) چهار نمونه از کبد، کلیه و ریه( فوت شده به دلیل کووید
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 و بررسی ارتباط نمای هیستوپاتولوژی با پارامترهای بالینی و رادیولوژی این بیماران

لب لوژیک جهت ارائه در قاو ارتباط آن با پارامترهای بالینی و رادیو 19بررسی و مرور نتایج آزمایشگاهی بیماران کووید

 مقاله

 آزمایشگاه بیمارستان هاشمی نژاد

ساعت شبانه  2۴و ... به صورت مجزا از بیماران دیگر در  CRP , ESR CBCانجام آزمایشات کمکی در تشخیص مانند 

 دقیقه 30روز در حداکثر مدت 

  IL 6 , Pro BNPانجام آزمایش 

 در ایام نوروز PCRبیمار دیالیزی برای انجام آزمایش  200نمونه گیری نازوفارنکس از 

 3/2/99از  IgG , IGMانجام تست سرولوژی 

 3/2/99انجام تست غربالگری سرولوزی برای کلیه پرسنل و پزشکان بیمارستان از تاریخ 

 3/2/99یخ انجام تست غربالگری سرولوزی برای کلیه بیماران دیالیزی از تار

 آزمایشگاه بیمارستان  فیروزگر

ارج از بیمارستان به صورت ارسال به آزمایشگاه خ 3/12/9۸از تاریخ  19( جهت کوویدPCRراه اندازی تست مولکوالر )

 انجام در بیمارستان17/12/9۸و از تاریخ 

 9/2/99از  IgG , IGMانجام تست سرولوژی 

 10/2/99رستان فیروزگر جهت سرولوژی از انجام تست غربالگری کادر درمان در بیما

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

و  19ری کووید ع بیماواحد پاتولوژی مولکولی بخش پاتولوژی شیراز از ابتدای فروردین ماه سال جاری با توجه به شیو

یان م. در این ه استدنیاز دانشگاه به تستهای مربوطه اقدام به راه اندازی و انجام تستهای تشخیصی ویروس کرونا کر

ته شده کار رف نفر از پرسنل خبره در زمینه تستهای مولکولی مشغول بکار شده اند. امکانات حفاظتی به 6حدود 

تست در روز  50با  مطابق با استاندارد های سازمان بهداشت جهانی بوده است. در جریان این موارد شروع انجام تست

تست در روز  500 تا ۴00تست در روز رسیده است. درحال حاضر بالغ بر  200د بوده است که با فاصله اندکی به حدو

نجام تست روش تست انجام شده است. روش ا 16000توسط این گروه انجام میشود و در مجموع در این مدت بالغ بر 

ررسی ژنوم ببر انجام میگیرد. در این روش عالوه   multiplex PCRبوده است که با متود   real time PCRمتداول 

ر حال حاضر است(، یکی از ژنهای انسانی نیز بررسی توام میشود که د RdRpویا  E  ،Nویروس ) که معموال ژن 

RNAse P نظر به شد اما ستفادبیش از بقیه استفاده دارد. موارد دیگری نیز در این مرکز به عنوان ژن کنترل داخلی ا

بدست آمد. RdRPو نیز  Nژنهای مختلف ویروس بهترین نتایج با ژن  بهتر از بقیه باشد. درخصوص RNAsePمیرسد 

کرونا  "زه وارد سامانه ساعت آماده میشودو آمارهای انجام تستها و نتایج آنها همه رو 2۴نتایج آزمایشات در کمتر از 

 میگردد و همچنین در اختیار حراست دانشگاه قرار میگیرد.  "لب

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمان

موضوع  ۴۸عالوه بر آموزش و ارائه آنالین در بیش از  9۸-99اران گروه پاتولوژی در تدریس مجازی در ترم بهاری همک

موضوع پاتولوژی عمومی برای  23موضوع پاتولوژی عمومی جهت دانشجویان پزشکی و  30 درس پاتولوژی اختصاصی،

صوتی و تصویری اتولوژی عمومی به تولید محتوای ک ساعته آزمایشگاهی عملی پعنوان ی ۴دانشجویان دندانپزشکی و 
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 پرداختند که به عنوان منبعی باارزش قابل استناد می باشد.
 

 

 صوب خود رامانونی و قجای تاسف است که گروههای علوم پایه تک رشته ای در زمان شیوع بیماری کرونا نتوانستند رسالت و وظیفه  -

کامل از آنها  با اعتماد بتوان ر تولید کیتهای مولکولی و یا سرولوژی که تاییدیه الزم را داشته وانجام دهند به طوری که تا این لحظه د

 PhDی روه هااستفاده نمود، توفیقی حاصل نشده است.  این مهم، نتیجه انحراف در جهت گیری فعالیت های تخصصی بخشی از گ

رخی از بی که ا کمکبز آن و ی و تفسیر اشتباه ابا استناد به قانونی قدیمعلوم پایه تک رشته ای  در سالهای گذشته بود. همکارانی که 

هداشت بیسیون همکاران ایشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهیا نمودند، علیرغم نظر کارشناسی و رای قاطع کم

 (3)پیوست یراناسازمان نظام پزشکی  ، شورایعالی(2)پیوست ، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسالمی(1)پیوست مجلس شورای اسالمی

شته ای تک ر PhDلتحصیالن ، اقدام به راه اندازی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی و هدایت فارغ ا(۴)پیوست و آراء دیوان عدالت اداری

 از حوزه آموزشی، پژوهش، تحقیقات و شرکت های دانش بنیان به سمت مسئولیت فنی آزمایشگاه نمودند.

د ی نشده ماننرخ داد در حال توسعه و گسترش است. این گروه با مستمسک قرار دادن موضوعاتی کارشناس 96سال  که در خطایی

ارشناسان کلین و کمبود مسئول فنی، تاسیس شبکه های آزمایشگاهی، و اطالعات نادرست دیگر سعی دارند با دادن آدرس غلط مسئو

 وزارت را گمراه نمایند.

و آئین نامه ای  تک رشته ای که با تدوین کوریکولومی عجوالنه PhDت از آن دارد که جمعی از گروههای لیکن، واقعیت امر حکای

ا امکانات ر مراکزی بدحیح و صسراسر اشتباه با آزمونی نامشخص و پر ایراد وارد دوره ای بالینی گردیده اند و بدون نظم و برنامه ریزی 

 لینی کسب نموده اند.ماه با آزمونی از سوی دبیرخانه علوم پایه، درجه با 1۸هی بعضا محدود دوره را گذرانده و پس از مدت کوتا

 نکور، علومکت سخت عدم رعایت شرایط عادالنه ورود به حوزه مسئولیت فنی آزمایشگاه یکی از مسیر سخت پزشکی عمومی با امتحانا

ه تک رشت PhD مکارانهبت طرح پزشکی عمومی و تخصصی و دیگری پایه، پره انترنی، دستیاری، ارتقاء گواهینامه و دانشنامه و دو نو

اد ن رشته ایجشاغلی وای که با مسیری میانبر، چنان دلسردی و دلزدگی در دستیاران پاتولوژی، همکاران جوان تازه فارغ التحصیل 

لینی مایشگاه باوزه آزنا به هر دو حنموده که بیم آن میرود که شاهد خالی شدن مناطق محروم از حضور همکاران متخصص پاتولوژی آش

شت و درمان بهداش، آموززحمات نظام جمهوری اسالمی ایران در ارائه خدمات یکسان و عدالت در  سالهاو تشریحی گردیم و دستاورد 

 در تمام کشور را تمام شده، ببینیم.

ای صی اصلی برتی تخصریحی می توانند بازوی مشورهمکاران متخصص پاتولوژی به دلیل اشراف به هر دو حوزه آزمایشگاه بالینی و تش

 بالینی در مکارانمعاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت در سیاستگذاری های کالن و مشاورینی مطمئن برای ه

 تشخیص و درمان بیماران باشند.

اه گام زمایشگآیاستگذاری و تصمیم سازی حوزه گروهی در جهت حذف این پتانسیل عظیم از بخشهای س ،متاسفانه بنا به دالیلی

 برمیدارند.

اقدام به تغییر کوریکولوم  ۴ماده  2تک رشته ای جهت جای دادن رشته های خود در تبصره  PhDهمکاران  ،نامه ۴در رابطه با بند 
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 رونوشت:

 محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار. وزیر، نمکیجناب آقای دکتر  -

 ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی جهت استحضار.جناب آقای دکتر شهریاری،  -

 جناب آقای دکتر ظفرقندی، ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار. -

 هت استحضار.جناب آقای دکتر معین، ریاست محترم شورایعالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ج -

 

و با سوء ته علوم پایه را بالینی نماید ند رشآموزشی خود به بالینی نمودند. این دوستان با بی توجهی به اینکه دبیرخانه علوم پایه نمی توا

و در فضای خالء نظارتی، اقدامی غیرقانونی انجام دادند و مسلما در زمان الزم می بایست در درگاه خداوند  از موقعیت شغلی استفاده

 عدالت در نظام جمهوری اسالمی ایران پاسخگوی این رفتار خود باشند. دستمتعال و 

تک رشته ای با کمک برخی مدیران وزارت  PhD، اقدام اشتباه و خالف قانون جمعی از فارغ التحصیالن دوست حقجناب آقای دکتر 

بهداشت، فتح بابی را در وزارت بهداشت در مبحث تداخل بین رشته ای گشوده است که در ماه های آینده شاهد درگیری های شدید 

به بالینی نظیر درگیری بینایی سنجی و تخصص چشم، شنوایی سنجی و  صنفی بین گروه های مختلف جهت ورود حوزه علوم پایه

تخصص گوش و حلق و بینی، مامائی و تخصص زنان و زایمان، تکنسین داروئی و تخصص داروسازی، فیزیوتراپی و تخصص توانبخشی و 

 بود. یمغیره خواه

 

 دكتر محمدرضا امینی فرد 

 رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران

 

 
 

  


