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اين نشريه به زبان فارسي و دو ماهانه منتشر و جهت تمامى اعضاي 
انجمن هاي آسيب شناسي، راديوتراپي انكولوژي، هماتولوژي انكولوژي 
بخش هاى  خصوصي،  و  دولتي  آزمايشگاهي  مراكز  بالغين،  و  اطفال 
جراحى، داخلى، زنان و انكولوژى بيمارستان هاى آموزشى، گروه هاي 
موسسات  و  شركت ها  وزارتي،  تابعه  نهادهاي  دانشگاه ها،  آموزشي 

توليدي، خدماتي و آزمايشگاهي به صورت رايگان توزيع مي گردد. 

انتقال  صنفي،  علمي و  رساني  اطالع  نشريه  اصلي  رسالت 
حرف  كاركنان  بين  موثر  ارتباطي  پل  ايجاد  تجربه،  و  خرد 
دانش  به  ترغيب  و  پژوهشي  بستر  ترويج  پزشكي،  مختلف 

اندوزي در جامعه است. 

نشريه پاتولوژى در انتخاب و ويراستارى مطالب وارده آزاد مى باشد،  
و  نظرات  درج  و  انعكاس  شد.  نخواهد  مسترد  ارسالى  مقاالت  اصل 
مسؤوليت  و  نبوده  آن  تأييد  منزله  به  لزوماً  گوناگون  ديدگاه هاى 
مطلب  نويسنده  متوجه  آن،  معنوى  حفظ  با  نوشتار  هر  مندرجات 

خواهد بود.

اعضاى هيات تحريريه نشريه 
نويد  دكتر  آقاخانى-  آرزو  دكتر    - آزاده  پيام  دكتر   - آزادارمكى  سعيد  دكتر 
دكتر  بهادري-  مسلم  دكتر   – اميدوار  پيمان  دكتر   - اصفهانى  فاطمه  دكتر   - احدى 
فرحناز بيدارى زره پوش – دكتر عيسى جهانزاد - دكتر محمدرضا جاللي ندوشن- دكتر 
سيما حقيقي-  دكتر محمدتقى حقى آشتيانى - دكتر محمود خانيكي- دكتر حسين 
دارآفرين- دكتر مسعود دونلو- دكتر فرزانه (بتول) رحيمى – دكتر نازيال رستگار راد- 
شفقي-  بهروز  دكتر   - سيد مهدي  علي اكبر  سيد  دكتر  رهنماي فرزامي-  مرجان  دكتر 
دكتر عليرضا عبداللهى- دكتر  دكتر نوش آفرين صفادل- دكتر آمنه طاهري كلورزي– 
دكتر  قيني-  محمد حسين  دكتر   - فرهادى لنگرودى  محمد  دكتر  يارى-  فرشيدعلى 
آتوسا قريب - دكتر فريد كرمى - دكتر فاطمه محجوب - دكتر پيمان محمدي تربتي 

- دكتر على يعقوبى 

شرح روى جلد:  نكروز ميعانى در مغز
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نشريه علمى- خبرى پاتولوژى به عنوان ارگان رسمى انجمن 
آسيب شناسى ايران وظيفه دارد كه عالوه بر تالش براى ارتقاى 
علمى رشته آسيب شناسى در صيانت از جايگاه اين رشته در نظام 
ارائه خدمات سالمت بكوشد. در اين راستا عالوه بر درج مقاالت 
و  تصميمات  نقد  در  نيز  مقاالتى  مختلف،  زمينه هاى  علمى در 
و  نقش  براى  تهديدى  انحا  از  نحوى  به  كه  دستورالعمل هايى 

جايگاه پاتولوژى محسوب مى شوند، درج مى گردند.
آقاى  جناب  منتشره،  مقاالت  به  پاسخ  در  اساس  اين  بر 
آزمايشگاه  مجله  محترم  مسئول  مدير  الزمانى  صاحب  دكتر 
با  و  پاتولوژى  نشريه  به  مقاالتى  ارسال  با  ايشان  تشخيص،  و 
به  ملزم  را  پاتولوژى  نشريه  مطبوعات،  قانون  رعايت  استدالل 
چاپ مقاالت خود مى نمايند و اخيرا هم مقاله اى تحت عنوان 
ارسال  نشريه  دفتر  به  را  خطاست»  شكستن  آينه  شكن  «خود 
كرده كه به دليل ادبيات خاص بكار گرفته شده در آن متاسفانه 
درج ان شايسته نمى باشد. اما نظر به اينكه اين مقاله در مجله 
چند  نكاتى  ذكر  گرديد،  خواهد  چاپ  تشخيص  و  آزمايشگاه 

ضرورى مى باشد:
طبق روال مقاالت قبلى دكتر صاحب الزمانى، ايشان   .1
قصد دارند با جدا كردن سردبير و مسئول روابط عمومى انجمن 
اينگونه  ايران،  پاتولوژيست هاى  جامعه  و  مديره  هيات  بدنه  از 
آحاد  بوده  سردبير  شخصى  نظر  منتشره،  مقاالت  كه  كنند  القا 
مقاالت  در  شده  ارائه  نظرات  با  ايران  پاتولوژيست هاى  جامعه 
مخالف هستند! همانطور كه در دو اطالعيه انجمن آمده است 
مدير  عناوين  تحت  پاتولوژى  نشريه  در  كه  تمامى مقاالتى 
مسئول، سردبير و مسئول روابط عمومى انجمن درج مى گردند 
نظر رسمى انجمن آسيب شناسى ايران به عنوان نماينده جامعه 

پاتولوژيست هاى ايران هستند. 
در بخشى از مقاله دكتر صاحب الزمانى كه در پاسخ به   .2
مقاله «مدرك تحصيلى به مثابه جايزه» نگاشته شده آمد است 

كه : هيچ احدى نبايد با حفظ منابع صنفى و فردى مانع پيشرفت 
ديگران گردد و از سر سخاوت اين حق را براى پاتولوژيست ها نيز 

محفوظ داشته اند! 
به  جايزه»  مثابه  به  تحصيلى  «مدرك  مقاله  اصلى  انتقاد 
اقداماتى است كه در حال حاضر براى راه اندازى دوره تكميلى 
تخصصى علوم آزمايشگاهى از مقطع phD در جريان است و 
هدف طراحان اين دوره نه ارتقاى علمى بلكه اخذ پروانه مسئوليت 
فنى آزمايشگاه هاى تشخيص طبى است و مسلما كسى با ادامه 
تحصيل ديگران مخالفتى ندارد و مسير ادامه تحصيل در همه 
مقاطع  در  بالينى  آزمايشگاه  كاركنان  براى  خصوص  به  رده ها 
از  مهياست.  تخصصى  دكتراى  و  ارشد  كارشناسى  كارشناسى، 
آنجا كه به نظر هيات مديره انجمن آسيب شناسى ايران پيگيرى 
اين امر، نه تنها به خاطر همكارى و هماهنگى در جهت ارتقاء 
دانش پاتولوژى و علوم پايه مى باشد و نه صرفا دغدغه ارتقاء نظام 
سالمت كشور بوده و تنها جهت بكارگيرى استادان دانشگاهى 
در بخش خصوصى بوده كه در دراز مدت ضربات جبران ناپذيرى 
را به نظام سالمت وارد خواهد نمود. اين انجمن در يك بحث 
اين  در  شده  پيگيرى  روند  به  اعتراض  علمى ضمن  و  آكادميك 

خصوص به صورت فعاالنه آن را به چالش خواهد كشيد. 
منفى  آثار  به  جايزه»  مثابه  به  تحصيلى  «مدرك  مقاله  در 
تاسيس رشته دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى اشاره شده 
كه مورد اعتراض مدير مسئول مجله آزمايشگاه و تشخيص قرار 

گرفته است.
با توجه به اساسنامه مصوب شورايعالى آموزش و برنامه ريزى، 
توجيه راه اندازى رشته فوق جبران كمبودها و برنامه ريزى در 
تشخيص طبى  آزمايشگاه هاى  مشكالت و معضالت  جهت حل 
كشور بوده است و فعاليت فارغ التحصيالن رشته دكتراى حرفه 
نحوه  دستورالعمل  طبق  آزاد  بخش  در  آزمايشگاهى  علوم  اى 
غير  شهرهاى  محدود به  رشته  اين  التحصيالن  فارغ  بكارگيرى 

همدلى و صميميت جامعه 
آزمايشگاهيان
از سراب تا واقعيت

دكتر حسين دارآفرين
مدير مسئول نشريه
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دانشگاهى شده بود و پر واضح است كه در حال حاضر كمبود 
بيمارستان ها  و  محروم  مناطق  آزمايشگاه هاى  در  فنى  مسئول 
آيين  و  دستورالعمل ها  بعدى  تغييرات  دليل  به  دولتى  مراكز  و 
نامه ها در آزادسازى كليه شهرهاى كشور براى فعاليت آزاد فارغ 
توسط  آزمايشگاهى  علوم  اى  حرفه  دكتراى  رشته  التحصيالن 
مديران ذينفع اسبق مى باشد كه عمال عامل اصلى در شكست 

اهداف اوليه تاسيس اين رشته بوده است.
از تبعات منفى ديگرى كه در اينجا مى توان به آن اشاره كرد 
اخالل در نظام ثبت سرطان در كشور است. پذيرش نمونه هاى 
پاتولوژى توسط آزمايشگاه هاى تشخيص طبى و عدم دسترسى 
پاتولوژيست به اطالعات بيماران سرطانى شرايطى را به وجود 
آورده است، كه يكى از افتخارات نظام سالمت كشور در خصوص 
دليل  به  صرفا  و  مى نمايد  مختل  مواردى  در  را  سرطان  ثبت 
در  مسئوالن  از  بعضى  تفاوتى  بى  ناظر  متاسفانه  صنفى،  منافع 
است  كشانده  چالش  به  را  نظام  اين  كه  عواملى  پيگيرى  عدم 
مى باشيم و خود اين امر گوياى آن است كه دوستانى كه جامعه 
صنفى مى نمايند خود  برخوردهاى  را متهم به  پاتولوژى كشور 
در اين بحث نه تنها اينگونه رفتار نمى كنند بلكه از متخلفان نيز 

پشتيبانى مى نمايند. 
و  مقاالت  در  تشخيص  و  آزمايشگاه  مجله  مسئول  مدير 
جامعه  صميميت  و  وحدت  حفظ  بر  دائما  خود  سخنرانى هاى 
عمل  در  كه  آنچه  اما  اند  نموده  تاكيد  كشور  آزمايشگاهيان 
مشاهده مى كنيم با چنين ادعاهايى منطبق نيست. براى مثال 
نظر  با  كه  پزشكى  نظام  سازمان  تشكيل  قانون  از  مواردى  در 
شخص ايشان در تدوين آن تالش نموده اند،  نامى از پاتوژيست 
انتظامى برده  هيات هاى  و  مديره  هيات هاى  اعضاى  تركيب  در 
مربوط  كه  پزشكى  نظام  قانون   12 و   11 موارد  است.  نشده 
مواد  همچنين  و  شهرستان ها  مديره  هيات هاى  اعضاى  تركيب 
35 و 36 و 38 قانون كه تركيب اعضا در هيات هاى انتظامى را 

قسمت  در  كه  اند  شده  تنظيم  اى  گونه  به  مى نمايند  تعيين 
مربوط به نماينده جامعه آزمايشگاهيان در اين هيات ها تنها به 
ذكر نام دكتراى حرفه اى علوم ازمايشگاهى و متخصصان علوم 

آزمايشگاهى بسنده شده!
انجمن هاى  عضو  التحصيالن  فارغ  تعداد  به  توجه  با 
علمى آزمايشگاهى در حال حاضر به نسبت تعداد جمعيت كنونى 
كشور، كمبودى از لحاظ تعداد مسئول فنى وجود ندارد و تنها 
عدم توزيع بهينه آن كه حذف فواصل آزمايشگاه ها آخرين تير 
خالص آن بوده مسبب چنين وضعيتى شده . با اينحال چنانچه 
متدهاى  آخرين  مطابق  باشد  داشته  وجود  حقيقى  كمبودى 
آموزشى دنيا، گروه هاى پاتولوژى توانايى تربيت تعداد كافى را 

خواهند داشت.
ظرف  در  كه  كرد  نخواهند  فراموش  ايران  پاتولوژيست هاى 
كمتر از دو ماه از جشن روز آزمايشگاهيان مورخ 89/01/30 كه 
خود  سخنرانى هاى  در  آزمايشگاهى  انجمن هاى  روساى  ان  در 
دومين  نمودند،  تاكيد  صميميت  و  همدلى  وحدت،  بر  همگى 
برگزار  علمى آزمايشگاهيان  جامعه  استانى  روساى  اجالس 
تشكيل  پيشنهاد  بر  عالوه  آن  پايانى  قطعنامه  در  كه  مى گردد 
دوره تكميلى تخصصى علوم آزمايشگاهى كه رشته اى موازى با 
پاتولوژى محسوب مى شود. اساس آموزش دستيارى كلينيكال 
پاتولوژى زير سوال رفته و زحمات استادان و بزرگان اين رشته 
به عنوان يكى از قديمى تريم تخصص هاى مصوب كشور و جهان 

به هيچ انگاشته شده است.
آنچه كه امروز بر جامعه پاتولوژيست هاى كشور روشن گرديده 
اين است كه هجمه جديدى در برابر رشته آسيب شناسى برنامه 
ريزى شده و صيانت از جايگاه علمى اين رشته و نقشى كه در 
ارائه خدمات سالمت ايفا مى نمايد وظيفه همه پاتولوژيست هاى 

سراسر كشور است.
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اطالعيه انجمن آسيب شناسى ايران

بدينوسيله به اطالع كليه استادان، متخصصان و دستياران پاتولوژى سراسر كشور مى رساند كه از چندى پيش هيئت مديره 
انجمن نشانه هايى از تالش بر راه  اندازى رشته اى ديگر به موازات پاتولوژى را تشخيص داده بود و از اينرو مقرر گرديد كه با 
بررسى جوانب موضوع نسبت به بازخوانى وقايع منتهى به تاسيس رشته دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى و نتايج بعدى آن 
ضمن آگاهى رساندن به پاتولوژيست هاى جوان و دستياران، آثار منفى ناشى از تاسيس رشته اى ديگر به موازات پاتولوژى به 

مسئولين و سياستگزاران نشان داده شود.
برگزارى دومين اجالس روساى استانى جامعه علمى آزمايشگاهيان ايران در تاريخ 89/3/27 و مطالب مندرج در قطعنامه پايانى 
آن كه عالوه بر پيشنهاد راه اندازى دوره تكميلى تخصصى علوم آزمايشگاهى، آموزش دستيارى پاتولوژى را زيرسوال برده ، مويد 

پيش بينى صحيح هيئت مديره است.
يكى از اقداماتى كه انجمن در دستيابى به هدف فوق در دستور كار قرارداد درج مقاالتى در نشريه پاتولوژى براى بررسى 
جوانب تاسيس رشته دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى و تبعات ناشى از تغيير دستورالعمل نحوه بكارگيرى فارغ التحصيالن 
اين رشته بود. در اين مقاالت هدف اوليه تاسيس رشته كه طبق اساسنامه مصوب شواريعالى انقالب فرهنگى جبران كمبودها 
و برنامه ريزى در جهت حل مشكالت و معضالت آزمايشگاهى تشخيص طبى كشور و همچنين مفاد دستورالعمل نحوه 
بكارگيرى فارغ التحصيالن رشته دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى به شماره 10/25962 مورخ 69/11/15 مبنى بر فعاليت 
فارغ التحصيالن اين رشته در بخش آزاد شهرهاى فاقد دانشكده پزشكى، با وضعيت فعلى آزمايشگاه هاى تشخيص طبى كشور 
جمله  آن  از  و  شهرها  كليه  آزادسازى  جهت  در  بعدى  دستورالعمل هاى  انحراف  بدليل  كه  است  گرديده  مشخص  شده  مقايسه 
تهران بدون هرگونه محدوديت مكانى و سقف جمعيتى براى تاسيس آزمايشگاه، عمًال اهداف اساسنامه شواريعالى انقالب فرهنگى 
مركزى  مناطق  در  آزمايشگاه ها  تراكم  شاهد  امروز  اگر  و  اند.  نشده  محقق  التحصيالن  فارغ  اين  بكارگيرى  نحوه  دستورالعمل  و 
شهرهاى بزرگ و عدم وجود مسئول فنى در مراكز دولتى و شهرهاى مناطق محروم هستيد و اگر برخى آزمايشگاه ها به اقدامات 
غيرعلمى و غيراخالقى رو مى آورند تا بتوانند از نظر اقتصادى به حيات خود ادامه دهند همگى از تبعات منفى تصميات نادرست 

و انحراف دستورالعمل ها بوده است .
انجمن آسيب شناسى ايران رسماً اعالم مى دارد كه مطالب مندرج در مقاالت سردبير و مسئول روابط عمومى انجمن در راستاى 
سياست هاى هيئت مديره بوده نظر شخصى نمى باشند و انتقادات وارده به راه اندازى رشته دكتراى حرفه اى و تغييرات بعدى 
دستورالعمل ها متوجه فارغ التحصيالن اين رشته بعنوان ماحصل اين تصميمات نيستند و از نظر انجمن هيچكس قصد تعدى به 
حقوق مكتسبه اين همكاران را ندارد اما اين بدان معنا نيست كه با چشم پوشى بر اقدامات انجام شده امكان راه اندازى رشته اى 
ديگر به موازات پاتولوژى فراهم آيد و در اين خصوص انجمن آسيب شناسى ايران با پشتوانه علمى و عملى استادان و اعضاى خود 
در سراسر كشور و با بهره گيرى از نتايج اقدامات قبلى، با قدرت و صالبت در مقابل تكرار اشتباهى ديگر در راه اندازى رشته اى 

موازى با پاتولوژى ايستادگى خواهد كرد.

دكتر بهروز شفقى دكتر محمد فرهادى لنگرودى
دكتر پيمان اميدوار دكتر محمدرضا جاللى ندوشن

دكتر حسين دارآفرين دكتر فريد كرمى
دكتر سيدعلى اكبر سيدمهدى
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در اين سراى بى كسى

دكتر فريد كرمى
سر دبير و مسئول روابط عمومى انجمن آسيب شناسى ايران

خانمى 65 ساله، ديابتى با شكايت تب، ضعف و دردهاى مبهم 
عضالنى به پزشك متخصص عفونى مراجعه مى كند. بررسى هاى 
اوليه با احتمال سل ريوى به نتيجه نمى رسند اما وجود يك توده 
پزشك  به  بيمار  ارجاع  منجربه  سينه  قفسه  عكس  در  كوچك 
از  پس  كه  مى شود  معروف  چندان  نه  ريه  تخصص  فوق  جوان 
بررسى هاى تكميلى توصيه به نمونه بردارى از توده مى كند كه 
مورد موافقت بيمار و خانواده قرار نمى گيرد. به توصيه دوستان 
فاميل  پزشكان  وساطت  با  هم  آن  ويزيت  وقت  يك  آشنايان  و 
از يك پزشك معروف گرفته مى شود. بعد از تحمل ساعت ها 
انتظار در مطب شلوغ بيمار موفق به زيارت ايشان مى گردد. پس 
از ويزيت بالفاصله پزشك متوجه مى شود كه بيمار و خانواده او 
به  تمايلى  و  هستند  تهاجمى حساس  اقدامات  به  نسبت  بسيار 
هم  قبلى  پزشك  به  اعتمادى  بى  علت  و  ندارند  بردارى  نمونه 
توصيه به نمونه بردارى بوده است لذا مطلبى مى فرمايند كه به 
اين  «ظاهرا  مى دهد:  پايان  خانواده  و  بيمار  تمامى نگرانى هاى 

توده با ما كارى ندارد پس ما هم با او كارى نداريم»!!!
واسطه  به  بود  ممكن  كه  خطرى  رفع  از  مسرور  خانواده 
عوارض نمونه بردارى بيمار را تهديد كند به خانه باز مى گردند 
و البته نه كسى از پزشك در مورد علت تب سوالى مى كند و نه 
ايشان توجهى به عالمت اصلى بيمارى مى نمايند! دو سال با تب 
و ضعف و بى حالى و سپس كاهش وزن و تنگى نفس سپرى 
مى گردد تا در نهايت نمونه بردارى از توده هاى منتشر ريوى كه 

به فضاى جنب هم دست اندازى كرده بود انجام مى شود. گزارش 
پاتولوژى كارسينوم تمايز نيافته بود!

بيمار يكسال تحت شيمى درمانى بود و در نهايت در بهشت 
زهرا آرام گرفت!

از  است.  عميق  بحرانى  درگير  ما  كشور  در  سالمت  نظام 
مردم  دوش  بر  عمدتا  سالمت  با  مرتبط  هزينه هاى  طرف  يك 
هستند و وزارت بهداشت و سازمان هاى بيمه گر دولتى به دليل 
سهم ناچيزى كه در تامين هزينه هاى سالمت دارند فاقد قدرت 
اجرايى الزم در نظارت و مميزى بر خدمات سالمت مى باشند 
هم  مى بايست  كه  هستند  بيماران  خود  اين  ديگر  طرف  از  و 
دليل  به  هم  و  كنند  پرداخت  جيب  از  را  سالمت  هزينه هاى 
فقدان نظام ارجاع، خود مى بايست مسير تشخيص و درمان را 
تعيين نمايند و در حقيقت خود بيماران بدون واسطه، ناظر و 

مميز خدمات سالمت هستند.
گرى،  بيمه  جديد  نظام هاى  و  دنيا  پيشرفته  كشورهاى  در 
رابطه مالى بيمه شدگان با مراكز تشخيصى و درمانى قطع شده، 
مشتريان  از  طرفيت  به  كه  هستند  گر  بيمه  سازمان هاى  اين 
خود( بيمه شدگان) هزينه هاى سالمت را مى پردازند. در چنين 
و  الزامات  رعايت  به  ملزم  درمانى  و  تشخيصى  سيستمى مركز 
دستورالعمل هايى هستند كه مورد نظر تامين كننده مالى يا به 
همچنين  مى باشد.  مركز  اقتصادى  چرخ  گرداننده  بهتر  عبارت 
سازمان هاى بيمه گر نيز ملزم به ارائه بهترين امكانات تشخيصى 
و درمانى براى مشتريان خود مى باشند و در يك فضاى رقابتى 
به  كه  هستند  استانداردهايى  و  الزامات  بازنگرى  حال  در  دائما 
نظر كارشناسان خود بهترين ها را براى بيمه شدگان به ارمغان 
جايگاه  و  قدرت  از  گر  بيمه  سازمان هاى  شكل  بدين  مى آورند. 
و  تشخيصى  مراكز  بر  نظارتى  اهرم هاى  اعمال  براى  مناسب 

درمانى برخوردار خواهند بود. 
با محور قرار گرفتن سازمان هاى بيمه گر به عنوان گرداننده 
چرخ اقتصادى سالمت، مراكز تشخيصى و درمانى رعايت الزامات 
و استانداردها را به عنوان پيش نياز دريافت منابع مالى مى بينند 
و همچنين اين استرس بر سازمان هاى بيمه گر حكمفرماست كه 
در صورت قصور و كوتاهى مراكز طرف قرارداد در ارائه بهترين 
از  سازمان ها  اين  به  شدگان)  (بيمه  مشتريان  اعتماد  خدمات، 

ميان برود.
مواجه  جدى  مشكل  دو  با  گرى  بيمه  سيستم  ما  كشور  در 

است:
سازمان هاى بيمه گر اصلى دولتى هستند كه به صورت   .1
انحصارى عمل كرده دغدغه اى مبنى بر از دست دادن مشتريان 
خود ندارند و حق بيمه مشتريان در هر صورت به حساب اين 
سازمان ها واريز مى شود حتى اگر بيمه شدگان از ارائه خدمات توسط 
مراكز وابسته به اين بيمه ها و يا مراكز طرف قرارداد راضى نباشند.
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به دليل كاهش چشمگير سهم سازمان هاى بيمه گر   .2
دولتى درتامين هزينه هاى سالمت، سالهاست كه صفت تامين 
اين  نام  كنار  از  درمانى   و  تشخيصى  مراكز  مالى  منابع  كننده 

سازمانها رخت بربسته است!
هزينه هاى  در  مردم  پرداخت  سهم  مالحظه  قابل  افزايش   
نهادهاى  و  سازمان ها  نقش  شدن  كمرنگ  منجربه  سالمت 
تشخيصى  مراكز  بر  استانداردها  و  الزامات  اعمال  رسمى در 
واسطه  بدون  مردم  فضايى  چنين  در  و  است  شده  درمانى  و 
خود  و  سالمت  اقتصادى  چرخ  گرداننده  بيمه گر  سازمان هاى 
اولى  طريق  به  و  درمانى  و  تشخيصى  مسيرهاى  كننده  تعيين 

مميز و ارزشگذار واقعى خدمات تشخيصى و درمانى هستند.
مسيرهاى  انتخاب  توان  مردم  حد  چه  تا  اينكه 
دارند  را  سالمت  خدمات  مميزى  و  درمانى  و  تشخيصى 
دار  رسم  و  اسم  سازمان هاى  از  مميزى  تفويض  تبعات  و 
است،  داشته  همراه  به  را  عواقبى  چه  مردم  به  نظارتى 
اصول  به  ابتدا  در  لذا  مى باشد.  مقاله  اين  اصلى  موضوع 
پرداخته  خدمات  و  كاالها  انتخاب  در  مردم  ارزشگذارى 
مى شود و در ادامه نتايج اين تفويض اختيار مورد بررسى 

قرار خواهند گرفت.

پديده هاى  با  مواجهه  در  و  خود  روزمره  زندگى  در  انسان ها 
پيش رو دائما در حال ارزشگذارى جهت انتخاب بهينه مى باشند. 
آن  خود  نگاه  زاويه  و  ديدگاه  به  توجه  با  كس  هر  كه  انتخابى 
پديده ها  ارزشگذارى  براى  راه  ترين  ساده  مى داند.  بهترين  را 
نشان  را  طيف  يك  سر  دو  كه  هستند  دوگانه هايى  از  استفاده 
دشمن،    – دوست  زشت،    – زيبا  خوب-بد،   مانند:  مى دهند. 
سالم-  مصنوعى،   طبيعى-  خارجى-وطنى    بيگانه،   خودى- 

بيمار و خوش خيم – بدخيم.
زيبا-  بد،  خوب-  مانند:  هستند  عام  بسيار  دوگانه ها  بعضى 
معيارهاى  به  طيف  سر  دو  عناوين  از  افراد  تلقى  و   ... زشت، 
فكرى و  زمينه هاى  توجه به  با  فرد  هر  برمى گردد كه  متفاوتى 
مى باشند  تر  اختصاصى  دوگانه ها  بعضى  و  دارد  خود  فرهنگى 
وفاق  قبلى  دوگانه هاى  با  مقايسه  در  كه  بيمار   – سالم  مانند: 
بيشترى در مفاهيم دو سر طيف وجود دارد و هستند دوگانه هاى 
كامال اختصاصى كه براى مفهوم دو سر طيف معيارهاى تعريف 

شده علمى وجود دارد مانند: خوش خيم – بدخيم.
اين كه مبناى ارزشگذارى چه دوگانه هايى باشند و تا چه حد 
عام و اين مسئله كه در حالى كه دوگانه ها را به كار مى بريم به 
طور همزمان قائل به وضعيت هاى بينابينى ( فضاى خاكسترى) 
باشيم، همگى به پيش زمينه هاى فرهنگى، تجربى و تحصيالتى 
مثال  يك  از  مى توان  بحث  شدن  روشن  براى  برمى گردند.  ما 
پارك  نيمكت  روى  بر  حاليكه  در  كنيد  فرض  كرد:  استفاده 
كند.  تعرض  شما  به  مقدمه  بدون  شخصى  ناگهان  ايد  نشسته 

عكس العمل شما چيست؟
ساده ترين واكنش كه متعاقب فرض دوگانه دوست – دشمن 
كه  ديگرى  العمل  عكس  است.  مثل  به  مقابله  مى گيرد،  شكل 
ممكن است از شما سر بزند بر مبناى دوگانه سالم – بيمار روانى 
است كه در آن صورت سعى مى كنيد به شكلى از مهاجم پرهيز 
كنيد. حال اگر چنين مسئله اى براى يك روانپزشك رخ دهد. 
مسلما دوگانه هاى اختصاصى ترى با درنظر گرفتن وضعيت هاى 
بينابينى براى تشخيص هاى افتراقى محتمل و احيانا كمك به 

تشخيص و يا حتى درمان فرد مهاجم شكل مى گيرند.
اين  تحصيالتى  و  تجربى  فرهنگى،  زمينه هاى  پيش  رشد  با 
امكان فراهم مى گردد كه بتوانيم مالك هاى ارزشگذارى خود را 
ارتقا بخشيم و نه تنها كم كم از دوگانه هايى مانند خوب- بد، 
معيارهاى  به  صرفا  بلكه  بگيريم  فاصله   ... و  دشمن   – دوست 
بينابينى،  وضعيت هاى  گرفتن  درنظر  با  و  نكنيم  اكتفا  دوگانه 
داشته  درنظر  انتخاب  و  ارزشگذارى  براى  را  ديگرى  شقوق 

باشيم.
نكته ديگرى كه بايد به آن اشاره شود آن است كه به چه 
ميزان به نسبى بودن انتخاب خود واقفيم؟ به عبارت ديگر تا چه 
حد به ارزشى كه به يك پديده مى دهيم پايبنديم. آيا يكبار براى 
هميشه پديده مورد نظر خود را ارزشگذارى مى كنيم و تا آخر 
به آن پايبنديم؟ و يا ارزش هايى كه به پديده ها مى دهيم دائما 
برخورد  اولين  در  اگر  مثال  براى  مى گيرند.  قرار  بازنگرى  مورد 
با يك پزشك ارزش مثبتى براى او در نظر مى گيريم، آيا نحوه 
طبابت او و نتيجه حاصل از درمان هاى او مى تواند تقويت كننده 

يا تضعيف كننده ارزش اوليه باشند؟
قرار  متفاوتى  جايگاه هاى  در  ارزشگذارى  مقام  در  انسان ها 
دارند. گروهى همانند كودكان و  در ساده ترين شكل معيارهاى 
عام را به كار مى بندند و ارزش هايى كه بر اين مبنا به پديده هاى 
مى دهند تقريبا دائمى است و گروهى ديگر به صورت كامال بلوغ 
يافته نه تنها از دوگانه هاى اختصاصى تر استفاده مى كنند بلكه 
در مقام ارزشگذارى وضعيت هاى بينابينى را نيز مدنظر دارند و 
كمتر به ارزشگذارى دائمى پديده ها مى پردازند و دائما در حال 

بازنگرى ارزش هاى قبلى هستند.
يكى از مشخصات جوامع امروزى افزايش تعداد شهروندانى 
است كه در گروه دوم جاي مى گيرند. همچنين در اين جوامع 
معيارهاى ارزشگذارى نهادينه شده در موارد تخصصى سازمان ها 
و نهادهايى از طرف مردم مسئول ارزشگذارى و ارائه گزارش به 
موكلين خود هستند. در اين جوامع شناخت نحوه ارزشگذارى 
كاالها  تبليغات  اصول  از  انتخاب  براى  الزم  بسترهاى  و  مردم 
با  خدماتى  و  توليدى  شركت هاى  مى شود.  محسوب  خدمات  و 
خود  خدمت  يا  كاال  گنجاندن  در  سعى  روانشناسان  بكارگيرى 
مشاهده  مثال  براى  دارند.  مردم  دوگانه هاى  مثبت  سمت  در 
يك اسباب بازى در پشت ويترين فروشگاه توجه كودك را به 
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خود جلب مى كند و شما مجبور به ورود به فروشگاه مى شويد. 
برخورد خوب و جذاب فروشنده شرايطى را به وجود مى آورد كه 
شما وارد عرصه ارزشگذارى كاال شويد. پيش زمينه هاى تجربى 
كيفيت  حدى  تا  مى آورد  فراهم  را  امكان  اين  مشابه  موارد  در 
كاالى مورد نظر را ارزيابى كنيد اما مسلما اين امكان براى شما 
در  و  بسنجيد  را  كاال  كيفيت  دقيق  طور  به  كه  نيست  فراهم 
اينجا به دنبال نشانه هايى از سازمان ها يا نهادهايى هستيد كه 
به نيابت از شما اين مهم را به انجام رسانده باشند و با اعتماد 
به سنجش آن ها تصميم به خريد كاال بگيريد. مشاهده عالمت 
شما  در  را  اطمينان  اين  ديگر  استانداردهاى  يا  ملى  استاندارد 
ايجاد مى كنند كه مواد به كار رفته در اسباب بازى براى كودك 
مضر نيستند و دوام و قوام اسباب بازى توسط سازمان هاى معتبر 
تضمين شده اند. در حقيقت وجود سازمان ها و نهادهاى تضمين 
كننده كيفيت در يك جامعه مانع از رواج ادعاهاى واهى توسط 

توليدكنندگان يا ارائه دهندگان خدمات مى شوند.

در كشور ما خدمات سالمت بسيار مورد توجه مردم هستند 
به طورى كه حتى ارائه دهندگان خدمات در ساير بخش ها براى 
تبليغ خدمت خود و با اهميت نشان دادن آن سعى در ايجاد 
به  پژو  تعميرگاه  مثال  براى  دارند.  سالمت  خدمات  با  مشابهت 
فروشى  انار  آب  به  و  يافته  نام  تغيير  پژو  تخصصى  كلينيك 
بخواهد  كسى  اگر  و  مى دهند  خون  تصفيه  ايستگاه  عنوان 
موسيقى  استعاره  از  دهد  نشان  را  موسيقى  اهميت  و  ارزش 
درمانى استفاده مى كند و آنكه بخواهد براى كالسهاى ترويج 
عقايد عرفانى مشترى بيابد نام آنرا فرادرمانى مى گذارد و كسى 
هم كه چيزى براى ارائه ندارد و قصدش سر كيسه كردن مردم 

است، آن را انرژى درمانى مى نامد!
جامعه ما از نظر توجه شهروندان به امر سالمت، جامعه اى 
ما  كشور  در  سالمت  نظام  كاركرد  و  ساختار  اما  است.  امروزى 
از  باشد.  پاسخگو  را  شهروندان  نياز  اين  كه  نيست  اى  گونه  به 
يك طرف به دليل كاهش نقش سازمان هاى بيمه گر در چرخه 
اقتصادى مراكز تشخيصى و درمانى روزبروز درصد شهروندانى 
بيشتر مى شود و آنانى  محروم مى مانند  كه از خدمات سالمت 
كه توان پرداخت هزينه هاى سالمت را دارند با يك مشكل بزرگ 
مواجه اند و آن اينكه براى گرفتن خدمت نمى دانند كه بايد از 
نشانه هاى  و  عالئم  بروز  زمان  در  حقيقت  در  كرد!  شروع  كجا 
و  دوستان  و  خود  تجربى  پيشينه  به  توجه  با  فرد  هر  بيمارى 
آشنايان مسيرى را براى تشخيص و درمان پيش مى گيرد براى 
مثال در صورت بروز درد قفسه سينه بعضى افراد به پزشك قلب 
مراجعه مى كنند و عده اى ديگر با فرض گوارشى بودن عامل 
درد مسير پزشك گوارش را پى مى گيرند. هر چند در بسيارى 
هستند  اما  ميشود  مشخص  پزشك  توسط  درد  علت  موارد  از 
موارد زيادى كه سرگردانى بيماران در انتخاب تخصص مناسب، 

باعث از دست رفتن زمان طاليى تشخيص و درمان شده بعضا به 
وخامت بيمارى يا حتى مرگ بيمار منتهى مى گردد.

كه  عالئمي  است  از  سينه  قفسه  درد  مثال  عنوان  به 
تشخيص هاى افتراقى زيادى ندارد ، اما بيمارى كه با ضعف و بى 
حالى و دردهاى مفصلى به دنبال گرفتن خدمات تشخيصى و 
درمانى است با مشكالت زيادى در خصوص انتخاب مسير صحيح 
در  مدت ها  بيمارانى  چنين  موارد  از  بسيارى  در  و  است  مواجه 
مسير مطب ها، آزمايشگاه ها و مراكز تصويربردارى سرگردانند و 

ممكن است در نهايت تشخيص بيمارى مشخص نشود.
در چنين فضايى بيماران با استفاده از مالك هاى ارزشگذارى 
دوستان  و  خود  تجربيات  از  شده  برگرفته  معموال  كه  خود 
وآشنايان است، يك سيستم ارزشگذارى براى خدمات سالمت 
به وجود آورده اند كه در بسيارى از موارد با واقعيات علمى فاصله 
زيادى دارد. در اين سيستم بعضى عناوين ارزش مثبت يافته اند 
مانند عنوان فوق تخصص. در نظر بسيارى از بيماران مراجعه 
به پزشك فوق تخصص به معناى رسيدن به تشخيص صحيح 
و در نهايت درمان مناسب است حتى اگر رشته فوق تخصصى 
سيستم  اين  در  باشد.  ارتباط  بى  بيمارى  نشانه هاى  و  عاليم  با 
بعضى عناوين ديگر ارزش منفى يافته اند مانند داخلى . تصور 
غالب بر اين است كه عناوين خاص مانند قلب، گوارش، دردهاى 

مفصلى و ... بار علمى  بيشترى نسبت به عنوان داخلى دارند!
چنين نگاه معيوبى در تضاد آشكار با اصول تشخيصى علم 
پزشكى است كه در آن مرحله اول تشخيص نگاه كلى نگر به 
بيمار است و پس از رد تشخيص هاى افتراقى غير مرتبط مرحله 

بعد كه جزيى نگرى است آغاز مى شود.
مردم  ذهن  در  معيوب  صورت  به  كه  دوگانه هايى  از  يكى 
بيراهه  به  را  سالمت  خدمات  ارزشگذارى  نظام  و  گرفته  جاى 
كشيده است، دوگانه متخصص – عمومي  است. در نظر مردم 
را  عمومى بيمارى ها  پزشك  از  بهتر  متخصص  پزشك  الزاما 
پزشكان  به  را  الويت  ارزشگذارى  مقام  در  و  مى دهد  تشخيص 
متخصص  عمومى و  پزشك  واقعى  جايگاه  مى دهند.  متخصص 
در فرآيند تشخيص و درمان آنچنان از نظرها دور مانده است 
نيز در  نظام سالمت  سياستگذاران  مسئوالن و  حتى  كه گاهى 
دام اين دو گانه انحرافى افتاده آن را مبناى تصميم گيرى ها و 
دوگانه  به  معيوب  نگاه  متاسفانه  مى دهند.  قرار  دستورالعمل ها 
متخصص - عمومى تصورى غلط از توانايى هاى پزشكان عمومى و 
خود  براى  حتى  سالمت  بهينه  نظام هاى  در  ايشان  جايگاه 
پزشكان عمومى ايجاد كرده است كه بعضا مشاهده مى شود كه 
اين پزشكان براى حفظ بيماران خود دست به اقدامات تخصصى 

مى زنند كه ممكن است آثار مخربى به همراه داشته باشد.
هستند،  كارآمد  سالمت  نظام هاى  واجد  كه  كشورهايى  در 
سيستم ارجاع به گونه اى شكل گرفته است كه ابتدا بيمار به 
پزشك خانواده مراجعه مى كند و پس از رد تشخيص هاى افتراقى 
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تخصصى  فوق  و  تخصصى  خدمات  گرفتن  امكان  مرتبط  غير 
براى  الزم  توصيه هاى  سيستمى بيمار  چنين  در  است.  فراهم 
ادامه مسير تشخيص و درمان را دريافت مى دارد و در صورتى 
كه به توصيه ها عمل نكند امكان بهره مندى از منابع مالى براى 
ادامه مسير تشخيص و درمان مقدور نيست و از طرف ديگر در 
صورتيكه پزشكان و مراكز طرف قرارداد مسيرى انحرافى را پيش 
روى بيمار قرار دهند و يا قصد تحميل هزينه هاى غير ضرورى را 

داشته باشند، از دريافت منابع مالى محروم مى شوند.

هدايت  مبناى  بيماران  تصميمات  آن  در  كه  سالمتى  نظام 
منابع مالى باشد نمى تواند سيستماتيزه عمل كند دچار اختالل 
طرحى  ارائه  گونه  سيستمى هر  چنين  در  مى گردد.  عملكردى 
و  الزامات  دستورالعمل ها،  ابالغ  مانند  پايين  به  باال  از  اصالحى 
نظام  سازمان  رفاه،  وزارت  بهداشت،  وزارت  توسط  استانداردها 
پزشكى و ... كارايى عملى نداشته در عمل به نتيجه نمى رسند.

آنچه در پى مى آيد محصوالت معيوب چنين نظام سالمتى 
بيماران  تصميمات  گرفتن  قرار  محوريت  متعاقب  كه  هستند 
مميزى و  تفويض  درمانى و  تشخيصى و  مسيرهاى  انتخاب  در 
نظارت خدمات سالمت از سازمان هاى اسم و رسم دار نظارتى 

به مردم عارض شده اند:
يكى از معضالت نظام سالمت ما عدم ارتباط ارگانيك   .1
اجزاى اين نظام با يكديگر است. بدين شكل كه پزشكان، مراكز 
تصويربردارى، آزمايشگاه ها و ... در اكثر موارد به صورت مستقل 
تشخيص هاى  رد  جهت  بخش،  هر  نتايج  و  يافته ها  كرده  عمل 
نمى گيرند.  قرار  بخش ها  ساير  اختيار  در  مرتبط  غير  افتراقى 
براى مثال يافته هاى بالينى بيمار كه مى تواند در تفسير نتايج 
آزمايش ها كمك بزرگى به پاتولوژيست كند در اختيار او نيست 
آزمايشگاهى  ارزشمند  يافته  يك  از  راديولوژيست  همچنين  و 
كه مى تواند در تفسير سايه اى مشكوك در عكس قفسه سينه 
بيمار به او يارى رساند خبرى ندارد و از همه مهمتر ممكن است 
هيچكدام  تصويربردارى  مطالعات  و  آزمايش ها  از  حاصل  نتايج 
مورد تاييد پزشك نباشند و دوباره با صرف هزينه مجدد از جيب 
بيماران آزمايش ها و CT Scan و ... بايد در مراكز مورد تاييد 

پزشك انجام پذيرند!
چنين عدم ارتباط ارگانيكى مانع اصلى در برقرارى نظام ثبت 
بيمارى ها در كشور ماست. در حقيقت پرونده پزشكى بيماران 
آن  به  مطب  اين  از  بيماران  كه  هستند  پاكت هايى  و  كيسه ها 
آزمايشگاه به دنبال خود مى كشند و در اين كيسه ها و پاكت ها از 
نتايج آزمايشات پنج سال پيش تا قبض پرداخت هزينه تزريقات 
يافت مى شوند! فقدان ارتباط ارگانيك اجزاى نظام سالمت عامل 
بعضى  به  بيماران  اخالقى  غير  علمى و  غير  هدايت هاى  اصلى 
مراكز خاص و پديده بيمار دزدى از بيمارستان هاى دانشگاهى و 

دولتى محسوب مى شود.

بزرگ  شهرهاى  در  خصوص  به  ما  كشور  در   .2
و  مى كنند  عمل  تخصصى  صورت  به  دولتى  بيمارستان هاى 
معموال هم فاقد يك اورژانس جنرال كارآمد هستند و امكانات 
دستگاه هاى  و  پزشكان  كاركنان،  توانايى هاى  از  اعم  اورژانس 
در  است.  بيمارستان  مربوطه  تخصص  از  تابعى  بيشتر  موجود 
زمان بروز سوانح و حوادث و يا بروز موردى اورژانسى در خانه 
يا خيابان اوال همه مردم از امكانات اورژانس 115 آگاهى ندارند 
ثانيا اورژانس 115 فاقد امكانات الزم براى پاسخگويى به خيل 
تماس هايى است كه در شبانه روز با اين مركز گرفته مى شوند 
و پزشكان مستقر در ستادهاى 115 مى بايست الويت ها را براى 
اعزام آمبوالنس در نظر گيرند. بدين ترتيب هر روزه بسيارى از 
بيمارستانها  به  همسايه ها  و  آشنايان  و  دوستان  توسط  بيماران 
برده مى شوند كه ممكن است وضعيت بيمار با تخصص بيمارستان 
منطبق نباشد براى مثال بيمار تصادفى به اورژانس بيمارستان 
تخصصى قلب يا زنان برده شود! هر چند طبق دستورالعمل هاى 
اورژانس  داشتن  به  موظف  بيمارستان ها  كليه  بهداشت  وزارت 
مرتبط  غير  مصدومان  مراجعه  صورت  در  تا  مى باشند  جنرال 
مركز  به  را  او  بيمار  حال  تثبيت  از  پس  بيمارستان  تخصص  با 
درمانى مرتبط ارجاع دهند. اما كيست كه نداند تنها كارى كه 
اورژانس چنين بيمارستان هايى براى مصدومان انجام مى دهند، 
جاى  كردن  پيدا  زحمت  و  است  مايعات  تجويز  و  رگ  گرفتن 
خالى در يك بيمارستان مرتبط با وضعيت بيمار عمال بر دوش 

خانواده و آشنايان است!
چندى پيش گزارشى از يك آزمايشگاه تشخيص طبى   .3
گرديد  پخش  تلويزيون  از  كشور  شمالى  شهرهاى  از  يكى  در 
هنگفت  هزينه  صرف  با  آزمايشگاه  مسئول  مى داد  نشان  كه 
است.  كرده  تعبيه  بيماران  پذيرش  سالن  در  زيبايى  آكواريوم 
اين  و  مى شود  ارزيابى  خوب  آزمايشگاهى  چنين  مردم  نظر  در 
خوب بودن به جواب هاى ارائه شده توسط آزمايشگاه هم تسرى 
گرايش  آزمايشگاهى  چنين  به  مردم  ناخودآگاه  و  مى كند  پيدا 
پيدا مى كنند در حقيقت مردم اطالعى از وجود يا عدم وجود 
سيستمهاى كنترل كيفيت آزمايشگاه ندارند و آنچه كه بيماران 
از يك مركز تشخيصى و درمانى مى بينند ظاهر پذيرش و نحوه 
برخورد منشى ها، پرستاران و ... است و از اينرو مراكز تشخيصى 
و درمانى براى جذب منابع مالى كافى است كه سرمايه اصلى را 
بر قسمت پذيرش بگذارند و ظاهر منشى ها، پرستاران و .... هم 
منطبق با سرمايه صرف شده باشد به خصوص اگر منشى سعى 
كند كه به گويش خود لحن خارجى بدهد و يا هر از گاهى نام 

پزشكان به سبك فرودگاهى از بلندگوها اعالم شوند!
بيماران  ارزيابى هاى  و  تصميمات  گرفتن  قرار  محور   .4
در نظام سالمت منجربه گرايش ايشان به بعضى پزشكان خاص 
مى گردد كه الزاما شهرت و معروفيت آنها با توانايى هاى علمى و 
عملى ايشان منطبق نيست و همه مى دانيم كه هستند پزشكان 
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حاذقى كه به داليل مختلف در نظر مردم جا باز نكرده اند. اين 
پديده تبعات معيوب ترى نيز به همراه دارد. براى مثال در نظر 
مردم مطب شلوغ نمادى از علم و تبحر پزشك است و از طرف 
ديگر مراجعه كنندگان زياد به مطب، پزشك را از وابستگى به 
پزشكان  بعضى  ناخودآگاه  و  مى كند  نياز  بى  بيماران  تك  تك 
مى شوند  كشانده  تندخويى  به  حد  از  بيش  مراجعين  دليل  به 
و  علم  از  نمادى  به  پزشك  تندخويى  كم  كم  بدتر  همه  از  و 
مورد  مختلف  داليل  به  كه  پزشكانى  مى گردد!  تبديل  او  تبحر 
توجه بيماران قرار گرفته اند عمال هدايتگر منابع مالى در نظام 
سالمت هستند بدين معنا كه مراكز تصويربردارى و آزمايشگاهى 
سعى در جلب نظر چنين پزشكانى براى ارجاع بيماران دارند و 
بيمارستان ها تسهيالت ويژه اى را براى فروش سهام و فعاليت 
چنين پزشكانى فراهم مى كنند و اگر پزشك جراح باشد بهترين 
ساعات اتاق عمل به او تعلق مى گيرد و امور مالى بيمارستان نيز 

در پرداخت وجوهات الويت را به ايشان مى دهد!
بى نيازى چنين پزشكانى از تك تك بيماران به اينجا ختم 
مى شود كه آقا يا خانم دكتر ديگر دست به هر بيمارى نمى زند 
و اوست كه تعيين مى كند كدام بيمار به اتاق عمل برده شود. 
وجود بيمارى هاى زمينه اى مثل ديابت، نارسايى مزمن كليه، 
از  بيماران  نام  خوردن  خط  باعث   ... و  تنفسى  مزمن  نارسايى 
ليست اعمال جراحى مى گردد و با حذف چنين بيمارانى درصد 
عوارض بعد از عمل جراحى افت قابل مالحظه اى پيدا مى كنند 

و راز ماندگارى اين پزشكان در همين نهفته است!

آنچه در اين مقاله ارائه شد حديث بى كسى مردم در جايگاه 
بيمار بود. بى كسى ناشى از رها شدن در شط پر خروش سوانح 
وحوادث، رها شدن بدون پشتوانه در مواجهه با هزينه هاى كمر 
شكن درمانى و از همه مهمتر رها شدن در هزار توى مسيرهاى 

پر پيچ و خم تشخيص و درمان بدون متولى!
مختص  كسى  بى  حديث  آيا  كه  پرسيد  خود  از  بايد  حال 
بيماران است و اگر همين مردم در جايگاه ارباب رجوع به ادارات 
دولتى مراجعه كنند و يا به عنوان شاكى يا مشتكى عنه گذرشان 
به محاكم قضايى بيافتد، حديث بى كسى همچنان جاريست؟! 

وشايد شاملو راست مي گفت: 

«ما بى چرا زندگانيم»

شرح حال: 
است.  نموده  مراجعه  پانكراس  توده  با  اى  ساله   60 مرد   
نماى ميكروسكوپى بيوپسى اين توده در زير نمايش داده شده 

است. تشخيص شما چيست؟

بافت شناسى: 
اين تومور از 2 جز مشخص تشكيل شده است: سلول هاى 
غول آساى شبه استئوكالستى با هسته هاى متعدد و يكنواخت 
آميخته با سلول هاى تك هسته اى آتيپيك كه پلئومورفيسم 

واضحى دارند.

بحث: 
شبه  آساى  غول  سلول هاى  با  نيافته  تمايز  كارسينوم هاى 
استئوكالستى جز تومورهاى نادر پانكراس به شمار مى روند. اين 
تومورها، چنانچه از نامشان بر مى آيد، حاوى سلول هاى غول 
آسا هستند. اين سلول ها ماهيت واكنشى و غير نئوپالستيك 
تك  كوچكتر  سلول هاى  واقع  در  تومورى  سلول هاى  و  دارند 
هسته اى هستند كه البالى آنها قرار گرفته اند. در اين نمونه 
رنگ   P53 ماركر  با  اى  هسته  تك  نئوپالستيك   سلول هاى 
گرفته اند در حالى كه هسته هاى سلول هاى ژانت رنگ نشده 
هسته  سلول هاى تك  اگرچه  آنكه  توجه  قابل  اند.  مانده  باقى 
اى ماهيت اپى تليالى دارند ولى اغلب براى ماركر سيتوكراتين 

منفى بوده يا تنها به صورت كانونى مثبت مى شوند.

تشخيص نهايى: 
كارسينوم تمايز نيافته همراه با سلول هاى غول آساى شبه 

استئوكالستى 
Undifferentiated carcinoma with 

osteoclast-like giant cells

منبع:  
http://pathology2.jhu.edu/sp

پاسخ گزارش  موردى و طرح چند پرسش 
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استاد دكتر ناصر كماليان از استادان پيشكسوتي هستند كه در 
بزنگاههايى كه رشته پاتولوژى دچار تهديد شده است همواره در 
كنار دستياران بوده اند و راهنماييهاى ايشان در نحوه برخورد با 
چالش هاى تهديد كننده رشته پاتولوژى راهگشاى چندين نسل 
از دستياران بوده و هست. با توجه به قطعنامه دومين اجالس 
روساى استانى جامعه علمي  آزمايشگاهيان ايران كه در آن عالوه 
بر پيشنهاد راه اندازى دوره تكميلى تخصص علوم آزمايشگاهى 
اساس آموزش پاتولوژى زير سئوال رفته است. برآن شديم كه 

دگربار براى كسب تكليف خدمت استاد برسيم .
 دكتر فريد كرمى- سردبير

اختيار  در  كه  وقتى  از  تشكر  عرض  با  استاد،  سوال: 
بدين  را  سوالم  اولين  ايد.  داده  قرار  پاتولوژى  نشريه 
طول  در  پاتولوژى  رشته  چرا  كه  مى كنم  مطرح  صورت 
تاريخ خود اينقدر دچار چالش گرديده است و حيطه هاى 
آن و حتى كل موجوديت آن دائما در معرض تهديد بوده 

و هست؟

جواب: براى جواب به اين سوال بايد كمى به گذشته برگشت. 
و  است  مصوب  تخصصى  رشته هاى  قديمى ترين  از  پاتولوژى 
جراحى،  داخلى،   ) پايه  تخصصى  رشته  چهار  تصويب  از  پس 
كودكان و زنان) رشته پاتولوژى مصوب شد. استادان پاتولوژي 
در ابتدا توجه بيشتر خود را به تشخيص بافتى يا همان  بخش 
آناتوميكال معطوف داشتند آزمايشگاه ها نيز توسط متخصصانى 
زير  داروسازى  يا  دامپزشكى  پايه  مدرك  با  كه  مى شد  اداره 
جواب بيماران را امضا مى كردند. عمال رشته علوم آزمايشگاهي 
بصورت يك تخصص وجود نداشت كه دانشجويان پزشكي آن 
را براي ادامه تحصيل انتخاب كنند. وضعيت به گونه اى بود كه 
آزمايش ها را تكنسين انجام مى داد و مسئول آزمايشگاه كه زير 
جواب ها را امضا مى كرد به دليل عدم آشنايى به زبان طب ارزش 
از  مسئله  اين  نمى دانست.  را  آزمايشگاهى  يافته هاى  تشخيصى 
آزمايشگاه  تكنسين هاى  نظر  از  كه  بود  شده  باعث  طرف  يك 
را  حقى  مسئله  اين  خود  و  مى دادند  انجام  ايشان  را  كار  عمده 
كه  بود  ممكن  ديگر  طرف  از  و  مى كرد  ايجاد  تكنسين ها  براى 
تشخيص  عالمت  شاه  مى توانست  كه  آزمايشگاهى  يافته  يك 
بيمارى باشد از نظرها دور بماند. براى مثال يك اتوپسى را به 
ياد مى آورم كه تشخيص ما ميلوم مولتيپل بود و پس از بررسى 
 ESR قبل  مدت ها  از  كه  كرديم  مشاهده  بيمار  بالينى  پرونده 
بيمار باال بوده و كسى متوجه ارزش تشخيصى اين يافته نشده 
بود. در حقيقت كنايه اى كه بعضى از پزشكان به پاتولوژيست ها 
مى زدند كه شما تشخيص را پس از مرگ بيمار اعالم مى كنيد 

از همين جا ناشى مى شد.

پس از اينكه آقاى دكتر عباس فيروزآبادى از آمريكا تشريف 
بسيار  ديدند  را  بالينى  و  تشريحى  بخش هاى  جدايى  و  آوردند 
تعجب كردند معتقد بودن كه اگر همه استادان فيزولوژي، بافت 
شناسي، ميكروبشناسي، ايمونولوژي و... دورهم جمع شوند نمي 

توانند مانند يك پزشك عمومي بيماريها را تشخيص دهند.
با گسترش دانش پاتولوژى و بسط حيطه هاى آن كه منجر به 
ارزش گرفتن نتايج مطالعات آزمايشگاهى براى پزشكان معالج 
گرديد، پاتولوژى شاهد چالش هاى تهديد كننده شد در حقيقت 
بعضى  تمايل  گردد  بيشتر  دانشگاهى  رشته  يك  ارزش  چه  هر 
افراد براى استفاده نابجا وناحق از آن بيشتر مى شود. خوشبختانه 
تدوين كوريكولوم آموزشى پاتولوژى با تحقيق و بررسى استادان 
و  كشورها  ساير  الگوهاى  مطالعه  سال ها  از  پس  و  برجسته 
نظرخواهى از استادان رشته هاى ديگر بالينى به عنوان پزشكانى 
كه خدمات پاتولوژى به ايشان عرضه مى گردد، به انجام رسيد كه 
مبناى مناسبى براى تربيت دستياران محسوب مى شود. تدوين 
كوريكولوم يكى از اقدامات ماندگار در جهت استقرار و تثبيت 
راهبردى  برنامه  تدوين  همچنين  است.  بوده  پاتولوژى  جايگاه 
آموزشى  شوراى  دبيرخانه  توسط  پاتولوژى  تخصصى  رشته 
موجود  وضعيت  تحليل  بر  عالوه  وزارتخانه  تخصصى  و  پزشكى 
اين رشته، دورنما و رسالت پاتولوژى را تعيين كرده و اين اقدام 

مصاحبه با 

استاد كماليان
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نيز پايه مناسبى براى حركت هاى آينده محسوب مى گردد.

در  حركت هايى  شاهد  مجددا  گذشته  سال  از  سوال: 
تحت  پاتولوژى  با  ديگر  موازى  رشته  يك  ايجاد  جهت 
عنوان "دوره تكميلى" بوده ايم. طراحان مسئله با استناد 
 1600 به  قريب  كه  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  آمار  به 
پيشنهاد  هستند  فنى  مسئول  بدون  كشور  آزمايشگاه 
راه اندازى اين دوره را بدين شكل مى نمايد كه دارندگان 
مدرك PhD علوم پايه پس از دريافت آموزش هاى الزم 
متخصص  عنوان  به  و  بگيرند  فرا  را  تكميلي  دوره هاى 
قبول  را  آزمايشگاه ها  فنى  تصدى  آزمايشگاهى  علوم 
نمايند و ظاهرا توانسته اند نظر مساعد برخى از مسئوالن 
وزارت بهداشت را هم جلب كنند.  نظر شما در اين زمينه 

چيست؟

همواره  كه  است  اين  دارد،  تاسف  جاى  كه  آنچه  جواب: 
عده اى هستند كه به جاى طرح موضوع در كميته هاى تخصصى 
و بحث و تبادل نظر در خصوص يك پيشنهاد از مسير ديگرى 
وارده شده با انحراف اذهان مسئوالن از مسايل اصلى به مقاصد 
و  آموزش  براى  نفعى  تنها  نه  است  ممكن  كه  مى رسند  خود 
پژوهش و ارائه خدمات بالينى نداشته باشد، بلكه برعكس نتايج 

و آثار مخربى به بار بياورد.
مقررات  به  مربوط  قانون   6 ماده  تبصره2  تصويب  از  پس   
امورپزشكي و دارويي و اصالحيه سال 67 آن يك دوره برگزار 
عمدتا  شدند  پذيرفته   PHD مقطع  از  كه  داوطلبان  و  گرديد 
اعضاي هيات علمي دانشگاه ها بودند. شركت پذيرفته شدگان 
در كالسها بسيار ضعيف بود. و امتحان پاياني نيز  دو يا سه بار 
تكرار گرديد در واقع وضعيت دوره اول طوري شد كه دوره بعدي 
در كار نبود و وزارتخانه هم به اين نتيجه رسيد كه بدين شكل 
نمي شود متخصص تربيت كرد كه فارغ التحصيالن Phd رشته 
هاي تكميلي را از دوستان خود بياموزند و همه با هم متخصص 
آزمايشگاه شوند. سوابق دوره اول در وزارتخانه موجود است و 
اگر قصد دارند دوباره اين رشته را راه اندازي كنند بهتر است 
اول به سراغ سوابق دوره اول روند. ادعاى كمبود مسئول فنى 
آزمايشگاه هاى تشخيص پزشكى سالهاست كه مطرح مى شود و 
ظاهرا هر چه تعداد افراد واجدالشرايط تصدى فنى آزمايشگاه ها 
بيشتر مى شوند، كماكان شاهد كمبود مسئول فنى هستيم پس 
حقيقت  در  كرد.  جستجو  ديگرى  جاى  در  را  علت  است  بهتر 
سوال اصلى كه در اينجا مطرح مى گردد آن است كه آيا در حال 
حاضر دستورالعمل ها و سياست هاى وزارت بهداشت به گونه اى 
مناطق  در  فعاليت  براى  تمايلى  واجدالشرايط  افراد  كه  هستند 
محروم داشته باشند؟ آيا كمبود مسئول فنى به دليل تعداد كم 
افراد است يا نحوه به كار گيرى فارغ التحصيالن اشكال دارد؟ 
بايد بررسى شود و شايد مشخص گردد كه دادن مجوز تاسيس 
آزمايشگاه بدون محدوديت در همه شهرها باعث شده كسانيكه 

مى بايست مسئول فنى آزمايشگاه هاى مناطق محروم باشند همه 
داراى آزمايشگاه شخصى شده اند. مسئله عجيب اين است كه 
استدالل راه اندازى " دوره تكميلى " كمبود مسئول فنى است 
چرا كه در صورتيكه اين دوره تاسيس شود فارغ التحصيالن آن 
كه عمدتا اعضاى هيات هاى علمى دانشگاه ها هستند به مناطق 
محروم نخواهند رفت پس مى بينيم اين هم يكى از آن راه هايى 
است كه اذهان مسئوالن را منحرف مى كنند و عده اى بهره آن 

را مى برند.
ستاد انقالب فرهنگي و شورايعالي برنامه با نگاه جامعه نگر ، 
رشته دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي  را براي مناطق محروم 
مصوب نمودند ولي علي رغم نيت خير طراحان ، مناطق محروم 
همچنان مشكل مسئول فني دارند. بجا بود همراه آمار كمبود 
مسئول فني آمار نحوه توزيع مسئوالن فني  آزمايشگاه هاهمراه 
استادانى  مى آوريم  بياد  شود.  منتشر  آنها  تحصيلي  مدارك  با 
مانند دكتر ميردامادى، دكتر شفا و دكتر نظرى كه تا دير وقت 
در آزمايشگاه دانشگاه حضور داشتند و چراغ اتاق ايشان آخرين 
چراغى بود كه خاموش مى شد حال چه بر سر علوم پايه پزشكى 
آمده است كه يك استاد ترجيح مى دهد مسئول فنى آزمايشگاه 
شود؟ چرا مى خواهند جايگاه و منزلت علوم پايه را از بين برند و 
مطمئن باشيد كه در صورتى كه "دوره تكميلى" راه اندازى شود 
علوم پايه پزشكى ضربه بيشترى خواهد خورد تا پاتولوژى چرا 
كه حضور استادان در بخش ها و سر كالس هاى درس كمرنگ 
تر خواهد شد و ضربه نهايى به آموزش و پژوهش در اين رشته ها 

وارد خواهد آمد.

استانى  روساى  اجالس  دومين  قطعنامه  در  سوال: 
كه  است  شده  ادعا  ايران  علمى آزمايشگاهيان  جامعه 
دچار  آموزشى  بيمارستان هاى  در  آزمايشگاهى  خدمات 
ركود چشمگير شده است و راه حل برون رفت از معضل 
ذكر  آموزشى  بخش هاى  در  پايه  علوم  استادان  حضور  را 
آموزشى  بخش هاى  در  ركود  آيا  شما  نظر  به  اند  كرده 
شگردهاى  از  يكى  هم  اين  شايد  يا  و  مى شود  مشاهده 

انحراف اذهان مسئوالن است؟

چه  در  و  جايگاهى  چه  از  افراد  كه  پرسيد  بايد  اوال  جواب: 
يا  اجالس  يك  اصوال  و  مى كنند  را  ادعايى  چنين  موقعيتى 
چنين  صالحيت  بگذاريم  آن  بر  ديگرى  نام  هر  يا  گردهمايى 
زيادى  درصد  حاضر  حال  در  خير؟  يا  دارد  را  اظهارنظرى 
و  مى شوند  بسترى  آموزشى  بيمارستان هاى  در  بيماران  از 
حضور  مى دارند.  دريافت  را  تخصصى  فوق  و  تخصصى  خدمات 
كنار  در  مختلف  رشته هاى  فلوهاى  و  دستياران  و  دانشجويان 
استادان وضعيتى را به وجود آورده است كه آن دسته از بيمارانى 
بخش هاى  در  كنند  مراجعه  خصوصى  بخش  به  نمى توانند  كه 
به  دارد  وجود  نقصانى  هم  اگر  حال  مى شوند.  درمان  آموزشى 
دولتى  بيمارستان هاى  مالى  مشكالت  و  بيماران  ازدحام  دليل 
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است و مختص آزمايشگاه هم نيست كه عده اى بخواهند آن را 
دستاويز حضور خود در بخش هاى آموزشى قرار دهند.

بدين  بزرگ  آزمايشگاه هاى  ساختار  پيشرفته  كشورهاى  در 
 PhD  صورت است كه مسئوالن بخش هاى تخصصى آزمايشگاه
رشته مربوطه را دارند و در زير مجموعه ايشان طبق يك نظام 
سلسله مراتبى كارشناسان ارشد، كارشناسان و كاردان ها فعاليت 
مى نمايند و در راس آزمايشگاه پاتولوژيست هاى با تجربه حضور 
دارند كه مى توانند نتايج آزمايشگاهى را تفسير بالينى نمايند. 
پزشك  و  درمانگر  پزشك  بين  كه  دارد  زبانى  پزشكى  كه  چرا 
متخصص  پزشك  يك  اگر  است.  مشترك  دهنده  تشخيص 
پاتولوژى در راس آزمايشگاه قرار داشته باشد در اصطالح زبان 
را  او  تشخيصى  مشكالت  مى تواند  و  مى فهمد  را  خود  همكار 
انسانى  نيروى  هرمى   نظام  ما  كشور  در  متاسفانه  كند.  حل 
حركت  سمتى  به  داريم  و  است  خورده  هم  به  آزمايشگاه  در 
مى كنيم كه بيشتر به فكر تربيت مسئول فنى هستيم تا كاردان 

و كارشناس زبده !
جنبه  دو  دنيا  پيشرفته  كشور هاي  در  حاضر  حال  در   
تكنيكال  مسئول  يكي  دارد،  وجود  آزمايشگاه   براي  مديريتي 
مديكال  مسئول  ديگري  و   (Technical Director)
هاي  رشته   Phd التحصيالن  فارغ   (Medical Director)
علوم پايه نهايتا مي توانند مسئول در زمينه آزمايشگاه داشته 
مسئول  هم  توامان  تواند  مي  پاتولوژيست  جهت  وبدين  باشند 

تكنيكال  و هم مسئول مديكال باشد.

روساى  اجالس  قطعنامه  از  ديگرى  بند  در  سوال: 
آمده  چنين  ايران  علمى آزمايشگاهيان  جامعه  استانى 
پاتولوژى  دستياران  برخوردارى  لزوم  به  توجه  با  است: 
جز  مهم  اين  كه  مى سازد  خاطرنشان  مناسب،  آموزش  از 
دانشگاهى  ذيربط  آموزشى  گروه هاى  هدايت  و  نظارت  با 
ارشد  كارشناسى  و   PhD دانشجويان  كننده  تربيت  كه 

هستند ميسر نمى باشد. 
آموزش  در  پايه  علوم  استادان  جايگاه  شما  نظر  به 

دستياران كجاست؟ 

جواب: حضور استادان علوم پايه در آموزش دستياران از قبل 
وجود داشته است و گروه هاى پاتولوژى طبق برنامه تنظيمى خود 
دستياران را نزد اين استادان مى فرستند. اما اين كه مطرح كنند 
چشمگير  افت  و  است  مشكل  دچار  آموزشى  بخش هاى  كه 
مشاهده مى شود و همه مشكالت را به آموزش دستياران نسبت 

دهند. مشخص است كه مقصود و غرض ديگرى در كار است.
تخصصى،  و  پزشكى  آموزش  شوراى  دبيرخانه  ساله  هر  اوال 
بخش هاى آموزشى بيمارستان هاى دانشگاهى را بازديد مى كند 
عدم  حتى  يا  و  آموزشى  اخطار  نقصانى،  مشاهده  صورت  در  و 
جواب  كه  مى كنم  فكر  و  مى دهند  دستيار  تربيت  صالحيت 
اند  شده  كيفيت  افت  دچار  آموزشى  بخش هاى  را كه  ادعا  اين 

وزارت  تخصصى  و  پزشكى  آموزش  شوراى  دبيرخانه  بايد  را 
وظايف  در  آشكار  دخالت  ادعاهايى  چنين  زيرا  بدهد  بهداشت 
نهادهاى رسمى و ذيصالح است. كسانى كه چنين ادعاهايى را 
مطرح مى كنند قصد دارند با انحراف اذهان مسئوالن آموزشى 
پاتولوژى در زير مجموعه گروه علوم پايه قرار دهند و اين مسئله 
سابقه طوالنى دارد و عنوان  اين مسئله كه بخش هاى آموزش 
همه  نيست  مناسب  دستياران  آموزش  و  هستند  نقصان  دچار 
بهانه هايى است براى جدايى پاتولوژى از بدنه طب و در نهايت 

نابودى رشته پاتولوژى.

شاخصى  چهره هاى  از  يكى  حضرتعالى  استاد،  سوال: 
شده  چالش  دچار  رشته  اين  كه  مواقعى  در  كه  ايد  بوده 
التحصيالن  فارغ  و  دستياران  كنار  در  همواره  است 
پاتولوژى قرار داشته ايد و نظرها و رهنمودهاى شما براى 
همه ما راه گشا بوده و هستند. لذا در صورتى كه نصيحتى 
رهنمودى  يا  جوان  پاتولوژيست هاى  و  دستياران  براى 
است  خواهشمند  دارد  قرار  نظرتان  مد  مسئوالن  براى 

بفرماييد؟

جواب : وظيفه پاتولوژيست به عنوان يك پزشك حل مشكل 
بيمار است. پس آموزش و عمل پاتولوژى بايد دنباله آموزش طب 
عمومى باشد به صورتى كه يافته هاى آزمايشگاهى به كار پزشك 
درمانگر بيايد و بتوانند جواب سواالتشان و راه حل تشخيص را 
در جواب آزمايش ها بيابند. پاتولوژيست بايد به گونه اى عمل 
كند كه آزمايشگاه محل بحث و تبادل نظر پزشكان  براى يافتن 

جواب سواالت باشد.
تاسيس  هستيم  آن  شاهد  حاضر  حال  در  كه  وضعيتى 
آزمايشگاه هاى كوچك با توان تكنيكي تشخيصى محدود كه در 
راس هر كدام يك به اصطالح مسئول فنى قرار دارد مشكلى از 
مشكالت بيماران حل نمى كندو الگوى مناسب به خصوص در 
شهرهاى بزرگ ايجاد آزمايشگاه هاى بزرگ است كه با بكارگيرى 
 ،PhD تيم هاى تخصصى شامل پاتولوژيست، دكتراى تخصصى
كارشناسان ارشد، كارشناسان و كاردان ها فعاليت نمايد. چنين 
آزمايشگاهى مى تواند با پيشرفتهاى نوين همسو شود و مشكالت 
مجوز  صدور  جارى  رويه  كند.  حل  را  پزشكان  تشخيصى 
آزمايشگاه هاى كوچك به صالح هيچكس نيست و مى تواند خود 

مشكالت بعدى را ايجاد كند.

دفاع  مصوب  هاي  رشته  از  بايد  بهداشت  وزارت  مسئوالن   
دستورالعملها  از  استفاده  با  اي  عده  كه  ندهند  اجازه  و  كنند 
اين  كه  چرا  كنند  ايجاد  موازي  تحصيلي  هاي  رشته  وقوانين 
سراسري  كنكور  در  كه  پزشكي  دانشجويان  حق  استدر  ظلمي 
قبول شده است و ظلمي است در حق دستياري كه پس از 7 
سال دوره طب عمومي در امتحان دستياري قبول شده است. 

اين مصداق معين تضييع حقوق مردوم است.
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بسمه تعالى

سركار خانم دكتر مرضيه وحيددستجردى
مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

سالم عليكم
احتراماً همانطور كه استحضار داريد تنى چند از استادان علوم پايه پزشكى طرحى را جهت راه اندازى مجدد دوره تخصصى علوم 
آزمايشگاهى از مقطع PhD تحت عنوان "دوره تكميلى" به وزارتخانه تسليم نموده اند كه از نظر استادان و متخصصان پاتولوژى سراسر 

كشور، تاسيس يك رشته موازى با پاتولوژى محسوب مى گردد.
استدالل طراحان "دوره تكميلى" عدم وجود مسئول فنى در قريب به 1600 آزمايشگاه تشخيص پزشكى كشور مى باشد كه دقيقا 
همان استداللى است كه 27 سال پيش منجر به راه  اندازى دوره دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى شد كه بعدها اين دوره طبق 
مصوبه نشست سى  و شش شوارى آموزش پزشكى و تخصصى كشور متوقف گرديد و در حال حاضر فارغ التحصيالن آن عمدتا در 
بخش خصوصى فعاليت دارند و مشكل عدم وجود مسئول فنى در مناطق محروم و مراكز دولتى كماكمان به قوت خود باقيست. بديهى 
است كه در صورت راه  اندازى "دوره تكميلى" و جذب دانشجو براى تخصص علوم آزمايشگاهى از مقطع PhD ، فارغ التحصيالن آن 

كه عمدتا از اعضاى هيات هاى علمى دانشگاه ها هستند به مناطق محروم اعزام نخواهند شد.
در حال حاضر بيش از 1400 متخصص پاتولوژى در كشور فعاليت دارند و دستياران پاتولوژى پس از فارغ التحصيلى همانند ساير 
متخصصان جهت گذراندن ضريب K به مناطق محروم اعزام مى شوند و همچنين در صورت نياز كشور به مسئوالن فنى آزمايشگاه ها، 
گروه هاى پاتولوژى دانشگاه هاى علوم پزشكى امكان افزايش ظرفيت پذيرش دستيار را دارند كه نيازى به راه اندازى رشته هاى موازى با 
پاتولوژى نباشد. از طرف ديگر مشكل عدم وجود مسئول فنى مختص آزمايشگاه بالينى نبوده رشته هاى ديگر بخصوص مراكز راديولوژى 
دولتى در شهرهاى كوچك و مناطق محروم نيز فاقد مسئوالن فنى هستند و تربيت متخصص به تنهايى راهكار مناسب حل معضل 

نبوده راه حل ريشه اى به عوامل ديگرى برمى گردد.
مسئله ديگرى كه استادان علوم پايه مد نظر دارند، آموزش دستياران پاتولوژى تحت نظارت و هدايت ايشان است. اين پيشنهاد با 
استدالل افت كيفيت خدمات آزمايشگاهى در بيمارستان هاى آموزشى مطرح مى گردد. به نظر مى رسد متولى اصلى پاسخدهى به اين 
استدالل ضعيف دبيرخانه شوراى آموزش پزشكى و تخصصى مى باشد. ساليانه صدها بازديد به منظور ارزشيابى بخشهاى تربيت كننده 
دستيار و از آن جمله بخشهاى پاتولوژى انجام مى شوند. اين بازديدها منجر به صدور راى تاييد قطعى، تاييد مشروط، اخطار آموزشى 
و يا حتى عدم صالحيت تربيت دستيار مى شوند. مدارك و شواهد موجود در واحد ارزشيابى و اعتبار سنجى دبيرخانه شوراى آموزش 
پزشكى و تخصصى به هيچ وجه در راستاى استدالل مدعيان نبوده بلكه دقيقا برخالف آن نيز مى باشد. چنين استداللى به عنوان 
دخالت آشكار در فعاليت مراجع ذيصالح نظردهى در ارتباط با آموزش دستيارى ارزيابى مى گردد. همانطور كه استحضار داريد افت 
كيفيت خدمات مربوط به آموزش دستياران نيست بلكه به عوامل ديگرى از جمله  غير واقعى بودن تعرفه خدمات تشخيصى و درمانى 
و تاخير در پرداخت مطالبات بيمارستان ها توسط سازمان هاى بيمه گر است و حال اگر عده اى بخواهند با تمسك به مشكالت موجود 
در بيمارستان هاى آموزشى اساس آموزش تخصص پاتولوژى و خدمات استادان اين رشته را زير سوال برند و جاى پايى براى خود در 

بيمارستان هاى آموزشى بيابند به دور از انصاف است.
نكته مهم ديگرى كه از منظر آموزشى قابل توجه است و مى بايست به طور جدى به آن پرداخته شود هدف و غايت اصلى تاسيس 
مقطع PhD مى باشد كه همانا آموزش و پژوهش است و دخالت و تصميم  گيرى در امور بيماران نيازمند مبناى پزشكى است و ورود 
همكاران محترم PhD علوم پايه به عرصه ارائه خدمات بالينى موجب تضعيف جايگاه اين رشته ها خواهد گرديد. متاسفانه عدم درك 
مناسب همكاران علوم پايه از رشته پاتولوژى منجر به چنين سوء برداشتى شده است. پاتولوژى يك رشته بالينى است كه از يافته هاى 
با  كارديولوژيست  يك  كه  همانطور  مى رسد.  بيمارى ها  تشخيص  به   ... و  ميكروبشناسى  بيوشيمى،  شناسى،  بافت  مطالعات  از  حاصل 
استفاده از يافته هاى حاصل از مطالعات الكتروفيزيولوژى به تشخيص ايسكمى يا آريتمى قلبى و يك راديولوژيست با بكارگيرى روش 

اولتراسونوگرافى به افتراق ضايعات فضاگير نائل مى آيد. 
يك فارغ التحصيل PhD در رشته بيوشيمى با فراگيرى ايمونولوژى، هماتولوژى و ... نمى تواند توان تفسير بالينى نتايج آزمايشگاهى 
را كسب كند و به تشخيص بيمارى هاى بپردازد بلكه كليد تشخيص در آموزش هاى دوره طب عمومى است و همچنين بر طبق قوانين 
آموزش عالى يك فرد نمى تواند داراى دو تخصص در رشته هاى دولتى باشد و تنها تحصيالت تكميلى در يكى از زير مجموعه هاى رشته 

اصلى امكان پذير است.
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در حال حاضر گرايش فارغ التحصيالن رتبه باالى پزشكى عمومى  به رشته پاتولوژى رو به فزونى است و در صورت راه اندازى رشته 
اى موازى با پاتولوژى، انگيزه داوطلبان به اين رشته ما در طب افت قابل مالحظه خواهد يافت و زيان آن متوجه كل نظام سالمت كشور 

و بيماران خواهد گرديد.
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از  ماساچوست   فناورى  موسسه  دارويى   علوم  پژوهشگران 
از  زيادى  مقادير  توليد  (E.Colie)  براى  كوالى‘  ’يى  باكترى 
تركيب مهم و اوليه داروى ضد سرطان ’تاكسول‘ بهره گرفتند.

به گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز ، داروى تاكسول 
در اصل از پوست درخت سرخدار اقيانوس آرام تهيه مى شود.

تاكسول يك تركيب دى ترپنى با ساختارى پيچيده مى باشد 
در  ماده  اين  مى گردد.  استخراج  سرخدار  گياه  از  غالبا  كه 
با  سرطان  ضد  طبيعى  تركيب  مهمترين  عنوان  به  حاضر  حال 
در  زمينه،  اين  در  مشابه  داروهاى  ساير  از  مكانيسمى متفاوت 
سراسر دنيا براى درمان انواع سرطان ها از جمله سرطان پوست، 
به طور موثر مورد  ريه، مجارى ادرار، مرى، غدد لنفاوى و … 

استفاده قرار مى گيرد.
نيمه  و  كامل  سنتز  براى  فروانى  تالش هاى  حاضر  حال  در 
سلولى  كشت هاى  در  آن  استخراج  همچنين  و  تاكسول  سنتز 
خاصى  مشكالت  روش ها  اين  از  كدام  هر  كه  مى گيرد  صورت 
را به دنبال دارد. با توجه به مصرف فراوان اين ماده در پزشكى 
تا  است  الزم  گياهى  منابع  از  آن  توليد  محدوديت  همچنين  و 
مكانيسم بيوسنتز و همچنين روش هاى استخراج و اندازه گيرى 

آن به طور كامل مورد بررسى و مطالعه قرار گيرد.
باكترى هاى اين درخت مى تواند هزار برابر ساير زنجيره هاى 

را  «تاكسادين»  اوليه  و  مهم  تركيب  شده،  مهندسى  ميكروبى 
توليد كند.

موسسه  از  تحقيقات  اين  مجرى  اسفانوپولوس»  «گريگورى 
مى گويند،  تافتس  دانشگاه  محققان  و  ماساچوست  فناورى 
به  و  داده  كاهش  را  تاكسول  ساخت  هزينه  مى تواند  شيوه  اين 
و  سرطان  براى  بالقوه  و  جديد  داروهاى  كشف  در  دانشمندان 

ديگر بيمارى ها مانند پر فشارى خون و آلزايمر كمك كند.
اين پژوهشگران با اشاره به مطلوب بودن توليد انبوه و ارزان 
كشف  براى  آنها  ابداعى  شيوه  از  استفاده  معتقدند؛  تاكسول 
جديد  دارويى  توليدات  كاهش  عصر  در  درمانى  تركيبات  ديگر 
و افزايش بهاى توليد دارو مى تواند چشم انداز تازه اى را پيش 

روى محققان بگشايد.
بازدارنده  است  معروف  نيز  پاكليتاكسل  به  كه  تاكسول 
سرطان  درمان  براى  معموال  كه  است  سلولى  تقسيم  قدرتمند 

تخمدان، ريه و سينه استفاده مى شود.
اين دارو همچنين بسيار گران است به طورى كه كه هر دوز 
آن 10 هزار دالر فروخته مى شود، اگر چه هزينه ساخت هر دوز 

اين دارو چند صد دالر است.
بيماران نيز معموال يك دوز از اين دارو را دريافت مى كنند.

اوليه  ماده  ساخت  تكميل  تا  هنوز  كردند  اعالم  محققان 
تاكسول كه براى توليد تجارى مناسب باشد و بتواند جايگزين 

فرايند كنونى شود تحقيقات زيادى بايد انجام شود.
چنين رويكردى مى تواند براى توليد مواد شيميايى و سوخت 

ميكروبى مشتق از منابع تجديد پذير بكار آيد.
نتايج اين تحقيقات در نشريه ساينس منتشر شده است. 

پژوهشگران با استفاده از باكترى يى كوالى 
(E.Colie) داروى ضد سرطان ’تاكسول‘ 

توليد كردند

دانشمندان دانشگاه كويينزلند در استراليا به موفقيت مهمى در عرصه درمان سرطان پستان دست يافتند. آنان مى گويند با يك 
شيوه نوين مى توان  به درمان سرطان پستان كمك كرد

به گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز، محققان دانشگاه كويينزلند كشف كرده اند ميزان پروتئينى كه كلسيم را به مناطق 
خاصى از سلول مى برد، در بسيارى از افراد مبتال به سرطان پستان باالست.

دكتر ’جرج مونتيت‘ مجرى اين تحقيقات گفت: لفظ كلسيم براى بسيارى از مردم يادآور شير؛ دندان و استخوان است، اما اين 
عنصر، سيگنال مهمى است كه به شدت توسط انتقال دهنده هاى خاصى كنترل مى شود.

محققان اكنون دريافته اند كه اين انتقال دهنده ها مى تواند در برخى انواع سرطان تغيير يابد.
به گفته آنها نتايج اين تحقيقات به دانشمندان كمك خواهد كرد تا با استفاده از اين تغييرات، سرطان سينه را به طور موثرترى 

هدف قرار دهند.
ارائه اهداف دارويى جديد يك فرايند شش ساله بود كه با همكارى با محققان بين المللى به انجام رسيده است.

محققان اين پروژه مى گويند در آينده مى توان درمان هايى ارائه كرد كه اين پروتئين را هدف قرار دهد و مى توان آن را در تركيب 
با شيمى درمانى و پرتو درمانى براى درمان سرطان سينه و پيشگيرى از گسترش آن بكار برد.

محققان بر اين باورند در صورتى كه ميزان اين انتقال دهنده كاهش داده شود مى توان مانع از تكثير سلول هاى سرطانى شد.
به گفته آنها مى توان نشان داد اگر فردى بتواند ميزان اين پروتئين را كاهش دهد مى تواند رشد تومور سرطانى را متوقف سازد.

نتايج اين تحقيقات در نشريه سلول منتشر شده است.

پروتئينى كشف شده كه در صورت كاهش آن مى توان رشد تومور سرطانى را متوقف ساخت
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كليه  ناموفق  پيوند  دنبال  به  كه  ساله  مرد 58  يك   -
در  كرد.  مراجعه  ناپايدار  آنژين  با  است  مي شده  دياليز 
سابقه فشار خون باال، ديابت شيرين، بيمارى ايسكميك 
علت  به  ايمنى  كننده  سركوب  داروهاى  مصرف  و  قلبى 
انجام عمل پيوند، براى سال هاى طوالنى داشت. به علت 
اين كه زمان پروترومبين و زمان نسبى ترومبوپالستين 
و  ميزان 7/2  به   INR با   PT) بودند  طوالنى  شده  فعال 
بعد  به  قلبى  كاتتريزاسيون  ثانيه)،   77 ميزان  به   PTT
موكول شد. بيمار از خستگى، تب، درد شكمى، تهوع و 
استفراغ شكايت داشت ولى سابقه خونريزى بعد از عمل 

نداشت.
• نتايج آزمون هاى انعقادى مي توانند به علت روش نامناسب 
باشند.  طبيعى  غير  آزمايشگاه  اشتباه  دليل  به  يا  خونگيرى 
مشكل،  شكمي بدون  جراحى  باشند،  اعتماد  مورد  نتايج  اگر 
نشاندهنده يك اختالل انعقادى تازه به وجود آمده است. تائيد 
است.  مهم  جراحى  عمل  از  قبل  طبيعى  انعقادى  هاى  آزمون 

ترومبوپالستين  نسبى  زمان  و  پروترومبين  زمان  شدن  طوالنى 
فعال شده مي تواند به دليل كمبود يك يا چند عامل انعقادى در 
مسير مشترك هر دو آزمون ( عاملV ،  عامل  X ، فيبرينوژن و 
پروترومبين)، يك عامل ضد انعقاد در گردش يا كاهش ويتامين 
K باشد. من راجع به رژيم غذايى بيمار، مصرف داروهاى ضد 
به  منجر  مي توانند  كه  ها  بيوتيك  آنتى  اخير  مصرف  و  انعقاد 

كاهش ويتامين K شوند، از او سوال مي كنم.
- همسر بيمار ذكر مي كرد كه خوراك بيمار در ماه گذشته 
آتنولول،  شامل  او  داروهاى  است.  بوده  ممكن  حد  كمترين  در 
ايزوسوربايد، لووستاتين و پردنيزون با ميزان كم شونده پس از 
پيوند، آسپرين (325 ميلى گرم در روز)، النسوپرازول، انسولين 
آهن و مولتى ويتامين بوده است. در پاسخ به پرسش پزشك، 
بيمار ذكر مي كرد كه داروى ضد انعقاد يا آنتى بيوتيك مصرف 
نمي كند، هر چند در طى انجام دياليز، هپارين تجويز مي شده 
است. در معاينه بالينى، ظاهر بيمار نشاندهنده ناخوشى مزمن 
بود. وزن بيمار 84 كيلوگرم بود كه 6 كيلوگرم كمتر از وزن وى 
درجه  بدن 37/7  دماى  بود.  دياليز)  از  بعد  (وزن  عمل  از  قبل 
سانتى گراد از طريق دهانى، تعداد تنفس 18 ، تعداد نبض 67 
خونريزى  بود.  جيوه  متر  ميلى   172/78 خون  فشار  منظم،  و 
به  جراحى  زخم  بودند.  طبيعى  قلب  صداهاى  نداشت.  وجود 
خوبى التيام يافته بود. صداهاى شكم كاهش يافته بودند و ربع 
تحتانى راست شكم در لمس حساس بود. اتساع، بزرگش احشاء 
، حساسيت برگشتى در لمس و سفتى جدار شكم وجود نداشت 
و توده قابل لمس يافت نشد. آزمايش گاياك مدفوع از نظر خون 

مخفى منفى بود.
كه  چرا  هستند  كننده  نگران  تب  و  تهوع  شكمى،  درد   •
نشاندهنده امكان وجود يك آبسه يا خونريزى در ناحيه پيوند 
آئورت يا در بستر پيوند كليه است. انعقاد منتشر داخل عروقى 
مزمن كه باعث ايجاد عارضه آنوريسم آئورت يا اختالل ترميم آن 
 (CT) شود، گزارش شده است. يك بررسى با اسكن توموگرافيك
از شكم و لگن مي تواند كمك كننده باشد. تب، تهوع مزمن و 
يا  پانكراتيت  كليه،  فوق  غده  نارسايى  احتمال  شكمي هم  درد 
يك عفونت شكمي  را باال مي برند. درمان با آسپرين بايد براى 
خوراكى  آهن  با  درمان  شود.  متوقف  انعقادى  اختالل  ارزيابى 
گيرى  اندازه  شود.  قطع  بايد  شود،  تهوع  ايجاد  باعث  مي تواند 
زمان پروترومبين و زمان نسبى ترومبوپالستين فعال شده بايد 

تكرار شود.
از  نمونه  بود.  نشده  دياليز  آزمايش ها  انجام  روز  در  بيمار   -
وريدهاى محيطى گرفته شد. نتايج آزمايش هاى انعقادى مجدد 
آنزيم  ليپاز  آميالز،  ها،  الكتروليت  سطوح  بودند.  طبيعى  غير 
در  گرم   2/9 آلبومين  سطح  بود.  نرمال  سرم  در  كبدى  هاى 
دسى ليتر بود. شمارش گلبول هاى سفيد 5300 عدد در ميلى 

تحليل مسايل بالينى
دكتر سعيد آزادارمكى

 متخصص آسيب شناسى
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 33 هماتوكريت  طبيعى،  افتراقى  شمارش  با  بود.  مكعب  متر 
بود.  مكعب  متر  ميلى  در  پالكت 172/000  شمارش  و  درصد 
عكس قفسه سينه و نوار قلبى، نكته غير طبيعى حادى را نشان 
حاجب  ماده  تجويز  از  بعد  شكمي لگنى  اسكن  تى  سى  و  نداد 
زمان  و  پروترومبين  زمان  نداشت.  طبيعى  غير  مورد  خوراكى 
نسبى ترومبوپالستين فعال شده چهار هفته قبل از اندازه گيرى 
شده بودند. مقادير نتايج در آن زمان به تربيت 12/8 ثانيه (1/1 

= INR) و 32 ثانيه بود. 
• بيمار يك اختالل انعقادى اكتسابى دارد. كمبود ويتامين 
K ، مواجهه با وارفارين يا هپارين و بيمارى كبدى علل شايع 
افزايش هم زمان پروترومبين و هم زمان پروترومبين به زمان 
نسبى ترومبوپالستين فعال شده، احتمال اين كه هپارين تنها 
علت اختالل انعقادى باشد را رد مي كند. همچنين شواهدى از 
بيمارى وجود ندارد. شمارش طبيعى پالكت خون وجود انعقاد 
گستره  چند  هر  مي سازد،  ممكن  غير  را  عروقى  داخل  منتشر 
و  گيرد  قرار  بررسى  مورد  شيستوسيت  يافتن  براى  بايد  خون 
بايد  فيبرين،  تجزيه  محصوالت  و  فيبرين  و  فيبرونوژن  سطوح 
اما  نكرد  ذكر  را  وارفارين  از  استفاده  بيمار  شوند.  گيرى  اندازه 
بيمارى  است.  مهم  او  داروهاى  محتاطانه  بررسى  حال  هر  به 
طول كشيده، كمبود آلبومين خون و بى اشتهايى بعد از عمل 
 K ويتامين  كمبود  دارد.  ارتباط  غذايى   K ويتامين  كمبود  با 
در  خصوص  به  كشده  طول  تغذيه  سوء  و  ناخوشى  عارضه  يك 
بيماران بسترى كه جراحى شده اند، است كه معموال از نظر دور 
مي ماند. شواهدى مبنى بر انسداد صفراوى خارج كبدى يا سوء 
جذب گوارشى، كه علل كم تر شايع كمبود ويتامين K هستند 

وجود ندارد.
- گستره خون مطرح كننده تغييرات عروقى خونى كوچك 
ليتر  دسى  در  گرم  ميلى  از 0/5  بيشتر  دايمر  دى  سطح  نبود. 
گرم  ميلى  فيبرينوژن 654  سطح  بود.  از 0/25)  كمتر  (نرمال 
ظروف  محتوى  بررسى  بود.  (نرمال 180-350)  ليتر  دسى  در 
دارويى در دسترس و مرور ليست بقيه داروها مطرح كننده نگته 

خاصى نبود.
با استراحت در بستر، بيمار ديگر درد قفسه سينه نداشت. اما 
از افزايش درد قسمت تحتانى شكم و اسهال شاكى بود. درجه 
حرارت بدنى اندازه گيرى شده از راه دهانى بين 37/3 تا 37/9 
درجه سانتى گراد بود. نتايج معاينه شكمي و نوار قلبى تفاوتى 
با قبل نداشت. نارسايى آدرنال غير ممكن به نظر مي رسيد چرا 
كه بيمار ذكر مي كرد كه قبل از پذيرش، روزانه سه قرص 2/5 
آهن  و  آسپيرين  است.  مي كرده  دريافت  گرمي پردنيزون  ميلى 

قطع شده بودند.
از  بايد  انعقاد،  كننده  مختل  اكتسابى  عامل  يك  وجود   •

طريق انجام آزمون سنجش زمان پروترومبين روى مخلوط 1:1 
پالسماى بيمار و پالسماى نرمال مورد بررسى قرار گيرد. اندازه 
گيرى زمان لخته شدن ترومبين براى تعيين اين كه آيا هپارين 
احتمال  است.  كننده  كمك  است،  شده  انعقادى  اختالل  باعث 
ديگر، ايجاد آنتى بادى، بعد از جراحى بر عليه ترومبين گاوى 
است  جراحى  در  خونى  كننده  منعقد  عامل  يك  كه  موضعى 
مي توانند  ها  بادى  آنتى  اين  است.  گاوى   V فاكتور  عليه  بر  يا 
واكنش  ترومبين  زمان  سنجش  آزمون  در  انسانى   V فاكتور  با 
متقاطع داشته باشند و هم چنين مي توانند با ترومبين در آزمون 
سنجش زمان لخته شدن ترومبين واكنش بدهند. افزايش زمان 
پروترومبين، زمان نسبى ترومبوپالستين فعال شده و زمان لخته 
آزمايشگاه (In Vitro ) به علت وجود اين  ترومبين در  شده 

آنتى بادى ها از لحاظ بالينى هميشه داراى اهميت است.
بيمار خونريزى غير طبيعى نداشت. زمان لخته شدن ترومبين 
پس از دياليز خونى گرفته شده بود. نتيجه آزمون سنجش زمان 
پروترومبين كه در رقت 1:1 پالسماى بيمار و پالسماى شاهد 

انجام شد كامال طبيعى بود.
• طبيعى شدن سريع و كامل زمان پروترومبين در مخلوط 
1:1 وجود يك عامل مختل كننده انعقاد را نا محتمل مي سازد. 
شدن  لخته  زمان  ترومبين،  ضد  هاى  بادى  آنتى  كشف  براى 
ترومبين حساس تر است. استفاده از ويتامين K دارويى ( روزانه 
مناسب  خوراكى  يا  جلدى  زير  صورت  به  گرم)  ميلى  تا 10   5
است. تجويز وريدى هم ممكن است اما با افزايش خطر شوك 

آنافيالكسى همراه است.
FFP ، 2 تا 4 واحد هر 12 ساعت به همراه اولترافيلتراسيون 
خونريزى  درمان  براى  اضافى،  حجم  ايجاد  از  جلوگيرى  براى 

فعال الزم است. بايد از مصرف هپارين خوددارى شود.
زير  صورت  به  روزانه)  گرم  ( 5ميلى  دارويى   K ويتامين   -
جلدى تزريق شد و به واحد دياليز گفته شد كه درمان با هپارين 
ترومبوپالستين  نسبى  زمان  و  پروترومبين  زمان  كند.  قطع  را 
 K ويتامين  دوز  اولين  از  بعد  ساعت  عرض 48  در  شده  فعال 
به مقادير طبيعى برگشتند. زمان لخته شدن ترومبين طبيعى 
بود. نمونه هاى مدفوع از نظر گلبول هاى سفيد و كلستريديوم 
ديفيسيل منفى بود. در روز هشتم بسترى در بيمارستان، بيمار 
تحت عمل جراحى ترميم عروق كرونر و قرار دادن استنت قرار 
روند  خون  فشار  كاهش  و  ران  كشاله  در  هماتوم  يك  گرفت. 
جراحى را با وجود تصحيح زمان هاى انعقاد، مختل كرد. چهار 
بهترى  اشتهاى  نداشت.  تب  بيمار  مرخصى،  هنگام  بعد،  روز 
داشت و هماتوكريت وى در حد 30/6 درصد پايدار شده بود. 
در داروهاى وى تغييرى داده نشد غير از اين كه كلوپيدوگرل 
(1) براى حفاظت استنت كار گذاشته شده تجويز شد. درمان با 
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آسپيرين و آهن ادامه پيدا كرد. به بيمار توصيه شد كه مقادير 
فراوانى سبزيجات سبز برگ دار مصرف كند.

اصالح شدن سريع زمان پروترومبين با مقدار كمي ويتامين 
K  (10ميلى گرم) اطمينان بخش است. معموال دوزهاى بسيار 
است.  الزم  وارفارين  با  مسموميت  كردن  خنثى  براى  باالترى 
خونريزى  گونه  هر  تشخيص  براى  فشرده  پيگيرى  حال  هر  به 
مصرف  با  كه  ترومبوسيتوپنيك،  ترومبوتيك  پورپوراتى  و 

كلوپيدوگرل ارتباط دارد، ضرورى است.
از  خونريزى  مجدد،  سينه  قفسه  درد  با  بيمار  بعد،  روز  ده 
زمان  كرد.  مراجعه  تهوع  و  راجعه  تب  خونى،  خلط  بينى، 
پروترومبين موقع پذيرش 83 ثانيه ( INR=8.6 ) و زمان نسبى 
ترومبوپالستين فعال شده 109 ثانيه بود. معاينه بالينى تغييرى 
از  گراد  سانتى  درجه   37/9 با  برابر  بدن  حرارت  درجه  از  غير 
طريق دهان، خون در سوراخ بينى و يك هماتوم در حال تجزيه 
بود.  طبيعى  پالكت  شمارش  نداد.  نشان  بخيه،  محل  در  شدن 

هماتوكريت 27/7 درصد بود.
بيمار بايد بالفاصله با تجويز پالسما و ويتامين K درمان شود. 
تزريق پالكت به علت استفاده از عوامل داراى پتانسيل عمل ضد 
پالكت ممكن است الزم باشد. بازگشت سريع اختالل انعقادى 
 K ويتامين  ضد  خارجى  عامل  يك  كننده  مطرح  قوى  طور  به 
است. بسيار مهم است كه بالفاصله تمام داروهايى را كه بيمار 
در منزل مصرف مي كند مورد بررسى قرار دهيم و اندازه گيرى 
تب  بدهيم.  قرار  توجه  مورد  را  موش  سم  و  وارفارين  سطوح 
مي تواند مربوط به خونريزى خلف صفاق يا عفونت به علت نقص 
ايمنى بيمار باشد. در غياب عاليم مشخص كننده عفونت، توجه 

به نارسايى نسبى غده فوق كليه ضرورى است.
همسر بيمار تمام داروهاى وى را براى بررسى آورد. وارفارين 
(2/5 ميلى گرم) در يك ظرف با برچسب پردنيزون، 2/5 ميلى 
گرمي يافت شد. نسخه پردنيزون دو ماه پيش در بخش دياليز 
پردنيزون (10  براى  اى  نسخه  بعد،  روز  دو  و  بود  شده  نوشته 
صرفه  براى  است.  شده  نوشته  درمانگاه  در  روزانه)  گرم  ميلى 
براى  نياز  گرمي مورد  ميلى  قرص 2/5  مقدار  هزينه،  در  جويى 
سه ماه، به جاى نسخه تجويز شده براى يك ماه، پيچيده شده 
مصرف  به  شروع  بيمار  آنوريسم،  درمان  از  بعد  بالفاصله  است. 
اين  از  استفاده  و  است  كرده  روز  در  ها  قرص  اين  از  عدد  سه 
داروها را پس از مرخصى اخيرش از بيمارستان ادامه داده است. 
بررسى ها نشان داد كه دستور مصرف به صورت دستى توسط 
يك كارشناس داروخانه نوشته شده است. نزديكى زياد ظروف 
مسئول  داروخانه  كارشناس  كار  محل  در  پردنيزون  و  وارفارين 

اين اشتباه بوده است.
بيمار به درمان با FFP و دوز باالى ويتامين K پاسخ خوبى 

داد. درمان با پردنيزون با دوز 10 ميلى گرم روزانه، با قطع شدن 
تب بيمار و عاليم گوارشى وى ادامه پيدا كرد.

تفسير
يك گزارش اخير اعالم كرده است كه اشتباهات پزشكى قابل 
مي شوند)  هم  دارو  تجويز  در  اشتباهات  شامل  (كه  پيشگيرى 
بسيار شايع تر از آنچه كه در گذشته تصور مي شد، هشتند. در 
مطالعات انجام شده، اشتباهات در دستورات پزشكى و چگونگى 
مصرف دارو براى بيماران بسترى بسيار هزينه برتر از اشتباهات 
در پيچيدن نسخه براى بيماران سرپايى برآورد شده اند. اشتباه 
رخ داده در مورد بيمار مثال زده شده، در اولين مرتبه بسترى 
كه  شد  خواسته  همسرش  از  هنگامي كه  بيمارستان،  در  بيمار 
بياورد،  بيمارستان  به  خانه  از  را  بيما  داروهاى  ظروف  تمام 
تشخيص داده شده بود. هر چند توجيه عقالنى كمبود ويتامين 
به  بالينى  ظن  درمان،  با  انعقاد  هاى  زمان  تصحيح آسان  K و 
مسموميت با وارفارين را به كمتر از آستانه بحرانى كاهش داد. 
بازگشت سريع اختالل انعقادى پس از مرخصى بيمار، مشاورين 

پزشكى را بر آن داشت تا دوباره اين امكان را بررسى كنند.
با توجه به نتايج، اشتباهات در تجويز داروها مي توانند چهره 
اين  بگيرد.  خود  به  را  دارويى  ساختگى  مسموميت  يا  مصرف 
اشتباهات بايد جزيى از ليست تشخيص هاى افتراقى كه شامل 
عدم تطابق با دارو مي شود، باشند. به عالوه اشتباهات در تجويز 
داروها مي توانند به اشتباهات دو جانبه منجر شوند. در اين مورد، 
پردنيزون در بيمار مبتال به مهار مزمن محور غده هيپوفيز- فوق 
قطع  بود،  شده  تجويز  آن  جاى  به  وارفارين  هنگامي كه  كليه، 

شده بود.
را  معالج  پزشك  دستورات  كه  داروخانه  هاى  سياست 
ارائه  دارند.  بيمار  سالمت  بر  بسيارى  تاثيرات  مي دهند،  تغيير 
در  داده  رخ  اشتباه  يك  اثر  ماه،  سه  براى  كافى  داروى  مقدار 
بدتر   ، آن  شناسايى  انداختن  تعويق  به  به  را  دارو  پيچيدن 
مي كند. بيمارى كه به او راجع به كامل كردن داروها در يك 
زمان مشخص توصيه شده، ممكن است فكر كند كه داروهاى 
اضافى نشاندهنده يك تغيير در دوز تجويز شده است. سياست 
است  ممكن  كه  داروهايى  زياد  مقادير  پيچيدن  انتخابى  غير 
احتمال  افزايش  باعث  شوند،  قطع  يا  يابند  تغيير  زودى  به 
اشتباهات مربوط به داروها مي شود. عالوه بر افزايش توجه به 
اشتباهات  تعداد  مي توانند  دستگاهى  تغييرات  انسانى،  عوامل 
مربوط به پيچيدن نسخه را كم كنند. اين موارد شامل مكانيسم 
براى  كاال  دادن  قرار  خودكار،  صورت  به  نسخه  پيچيدن  هاى 
هستند.  كامپيوترى  دارويى  دستورات  و  داورخانه  در  داروها 
پزشك  بين  تر  نزديك  ارتباط  و  دارويى  تغييرات  درست  ثبت 
و داروخانه ضرورى است. تشخيص اشتباهات تنها پس از آغاز 
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عاليم بالينى و آزمايشگاهى غير طبيعى (افزايش زمان PT و 
PTT ) باعث نارسايى سيستم مي شود.معموال پزشكان داروها 
را با مرور نسخه يا برچسب ظرف محتوى داروها چك مي كنند 
نه بررسى محتويات واقعى ظروف. در اين مورد، كومادين، روى 
كه  پزشك  و  بود  شده  حك  بودند  رنگ  سبز  كه  هايى  قرص 
درمان بيمار براى او مهم بود مي دانست كه قرص هاى پردنيزون 
هزاران  تشخيص  پزشكان  اكثر  براى  البته  نيستند.  رنگ  سبز 
دارويى كه بيماران مصرف مي كنند، تنها از روى ظاهر ممكن 
عالمت  بعضى  و  هستند  هم  شبيه  داروها  از  بسيارى  نيست. 
داروهايشان  معموال  بيماران  طرفى  از  ندارند.  خاصى  مشخصه 
را از روى ظاهر آن ها مي شناسند و بايد آن ها را تشويق كرد 
كه  از پزشك دارساز داروخانه بخواهند هر گونه ناهمخوانى را 
كه مي تواند منجر به اشتباهات مربوط به پيچيدن دارو شود، 
با  قرص  هر  از  رنگى  عكس  يك  اسكن  اورى  فن  كند.  بررسى 
توصيف ظاهرى كامل آن، در كامپيوتر داروخانه ها، در دسترس 
است. سپس عكس اسكن شده و توضيحات مربوط به توصيف 
دارو مي تواند به صورت خودكار روى برچسب ظرف چاپ شود. 
كردن  مشخص  با  بايد  و  مي توانند  مختلف  تشكيالت  چند  هر 
كنندگان  ارائه  كنند،  تغيير  پيشگيرى  قابل  پزشكى  اشتباهات 
خدمات بهداشتى نيز بايد در نظر داشته باشند كه به هرحال 
اين اشتباهات ممكن است رخ دهند. هنگامي كه نماى بالينى 
هنگام  آن  شود،  توجيه  دارو  يك  ناخواسته  اثرات  با  مي تواند 

زمان توجه به داروهاى مصرفى بيمار است.
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پزشكى»  اخالق  «اصول  نوشتار  در  آمريكا  پزشكى  انجمن 
يادآور مي شود كه يك پزشك «مي بايد ايثارگرانه خدمات پزشكى 
كارآمد را با لطف و مرحمت و با احترام به كرامت انسانى ارائه 
كند». به عنوان پزشكانى كه حرفه آن ها  شامل مديريت طبيبانه 
پاتولوژى و سرويس هاى آزمايشگاهى بالينى است، پاتولوژيست ها 
موظف هستند كه خدمات با كيفيت باال و سودبخش براى رفع 
مي بايد  خدمات  اين  دهند.  ارائه  بيماران  از  مراقبت  نيازهاى 
تحت نظارت وسيع و همه جانبه اهرم هاى نظم و قانون اعم از 
دولتى و غير دولتى، مانند: تغيير و بهبود آزمايشگاه هاى بالينى 
 ،(CAP) كالج پاتولوژيست هاى آمريكايى ،(CLIA 88) 1988
كميته الحاقى اداره غذا و داروى ايالت متحده، مركز كنترل و 
پيشگيرى بيمارى ها (CDC)، به عالوه مقامات مسئول ايالتى 
و فدرال باشند. براى تكميل نقش خويش، پاتولوژيست مي تواند 
با  تواما  بالينى  عملى  رهنمودهاى  و  شواهد  بر  مبتنى  طب  از 
تجربيات و آموزش علمي استفاده كند. همزمان، مسئول پزشكى 
بايد بتواند نقش موثر خود و ارزش كار خود را در محيط رقابتى 

امروز به خوبى نشان دهد. 
حوزه  سه  آزمايشگاه  پزشكى  مسئول  مدير  اساسى  طور  به 
ادارى.  و  آموزشى  پزشكى،  دارد:  پوشانى  هم  داراى  وظيفه 
مسئوليت هاى پزشكى در مركز نقش مسئول پزشكى آزمايشگاه 

به عنوان دهنده خدمات مربوط به سالمتى قرار دارد.
و  استقرار  تعاريف،  تعيين  شامل:  آموزشى  مسئوليت هاى 
آموزش،  وسيله  به  آزمايشگاه  علمي فعاليت هاى  اساس  استمرار 
مسئوليت هاى  سرانجام  مي باشند.  تمرين  و  بررسى  پژوهش، 
ادارى شامل مسائل قانونى، كاركنان، ارتباطات و تعامالت داخل 

آزمايشگاه و جهان خارج از آن مي باشد.

مسئوليت هاى پزشكى و بالينى
پزشكى  مدير  موقعيت  قلب  در  پزشكى  مسئوليت هاى 
مدير  كه  است  چيزى  همان  اين  دارد.  قرار  بالينى  آزمايشگاه 
پزشكى آزمايشگاه را از هر نوع مسئول ديگرى متمايز مي كند. 
و  پزشكى  ديگرى،  حرفه  هر  با  مقايسه  قابل  غير  وسعتى  به 
و  افراد  زندگى  سر  و  بهزيستى  سالمتى،  مستقيما  آن  خدمات 
جمعيت را تحت تاثير قرار مي دهد. آن چه از نقطه نظر كامال 
پزشكى  نظر  نقطه  از  الزاما  مي رسد  نظر  به  منطقى  اقتصادى 
منطقى و موجه نيست. آن چه در اين بيان نهفته است اهميتى 

است كه به سالمتى و بهزيستى داده مي شود.
اگر يك آزمايش زمانى كه در بالين بيمار انجام مي شود ده 
برابر آنچه در يك آزمايشگاه انجام مي شود هزينه در بر داشته 
باشد، اما يك دهم زمان براى گرفتن نتيجه صرف شود، چگونه 
داد؟  قرار  سنجش  مورد  افزوده  هزينه  ازاى  به  را  آن  مي توان 
تصميماتى گرفته مي شوند كه  درست يا غلط، به طور معمول 
حيث  از  لزوما  ولى  باشند  داشته  پزشكى  ارزش  است  ممكن 
تجارى و از نقطه نظر اقتصادى، راهبردى يا عملكردى منطقى 
برگيرنده  در  شدن  پزشك  براى  نياز  مورد  آموزش  نباشند. 
بر  مبتنى  تجارت  يك  راهبرد  براى  كه  است  وسيعى  پايه هاى 

منطق پزشكى ضرورى است.
مدير پزشكى آزمايشگاه، پزشكى است كه كفايت آن را دارد 
قضاوت  آزمايشگاهى  يافته هاى  پزشكى  اهميت  خصوص  در  تا 
و  آزمايشگاهى  يافته هاى  تفسير  ميان  باشد  قادر  بايد  او  كند. 
ارجاع به پزشكان مرتبط با بيمارى ارتباط موثر ايجاد كند. اين 
انتقال  توانايى  و  بنايى  زير  بالينى  علوم  درك  شامل  مسئوليت 
سالمتى(پزشك  تامين  مسئول  فرد  يك  علمي به  حقايق  اين 
به  پاتولوژى  مي باشد.  مرتبط  بالينى  وضعيت  در  م)  معالج. 
طور اعم و آزمايشگاه به طور خاص در محل تالقى علم و طب 
كامل  آشنايى  به  نياز  آزمايشگاه  پزشكى  مسئول  و  دارند  قرار 
مي بايد  آزمايشگاه  پزشكى  مسئول  دارد.  نظام  دو  اين  زبان  با 
امكان مشاوره با پزشكان مختلف را با توجه به الزامات پزشكى 
استفاده  كنار  در  آزمايشگاهى،  متوازن  نا  يافته هاى  تفسير  با  و 
مشاوره هاى  اين  كند.  فراهم  آزمايشگاه  از  متناسب  و  صحيح 
هستند  خدماتى  مستندسازى  و  دهى  امتياز  مستلزم  پزشكى 
كه صورت مي گيرد. براى حفظ نقش يك ارائه دهنده خدمات 
بالينى، مسئوليت هاى اخالقى مسئول پزشكى آزمايشگاه ايجاب 
مي كند كه او پيش برنده فعاليت هايى باشد كه با اصول اخالقى 
حرفه پزشكى هماهنگى داشته باشند. مانند هر پزشك ديگرى 
از مسئول پزشكى آزمايشگاه انتظار مي رود تا با استانداردهاى 
كه  وجدان  و  اخالق  و  بيمار  از  مراقبت  با  مرتبط  شده  وضع 
خدمات  اين  دهنده  نظام  بنگاه هاى  و  ناظر  سازمان هاى  توسط 
پيوسته  عضو  يك  عنوان  به  او  باشد.  هماهنگ  مي شود  ارائه 
جامعه پزشكى به تفسير يافته هاى آزمايشگاهى و ارتباط آن ها 

براى درمان بيماران نقش ايفا مي كند.

نقش كلينيك ها
در طب آزمايشگاهى

نقش مديريت پزشكى آزمايشگاه 

MD, PhD ، ريچارد. س. فريدبرگ
MD, PhD, FCAP  ، كاردل آ. راوخ

دپارتمان پاتولوژى ، مدرسه پزشكى دانشگاه تافتز

B ay state Health, 759 chestnut street, Spring filed, 
MA 01199. USA

مترجم: دكتر آمنه طاهرى كلورزى، متخصص آسيب شناسى

Reference: Clin Lab Med 24 (2007) 719- 731
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آزمايشگاه  پزشكى  مسئول  موانع،  تمام  گرفت  نظر  در  با 
مي بايد همه كارهايى را كه در آزمايشگاه انجام مي گيرد براى 

توليد اطالعات قابل اطمينان پايش كند. 
نسبت  متفاوتى  جايگاه  مي تواند  آزمايشگاه  پزشكى  مسئول 
به مسئول فنى داشته باشد. گرچه اين دو مي توانند در يك 
آزمايشگاه).   فنى  و  پزشكى  (مسئول  يابند،  تجلى  نفر 
 / ادارى  مسئول   » عنوان   CAP استفاده  مورد  ارزشيابى  فرم 
فنى آزمايشگاه» را جدا از «مسئول پزشكى / فنى آزمايشگاه» 
كارآمد  پزشك  يك  آزمايشگاه  پزشكى  مسئول  مي برد.  كار  به 
و  استانداردها  دورنما،  مسئول  وجدانا  و  اخالقا  قانونا،  كه  است 
در  را  مهارت ها  همه  كه  است  كسى  او  است.  خدمات  كيفيت 
تمام حيطه هاى عملى از جمله امور ادارى، آموزشى ، پژوهشى 

و مراقبت از بيماران را دارد.
در مقابل، مسئول فنى مسئوليت تمام عمليات و امور ادارى 
تجهيزات،  كاركنان،  مهارت  حيطه هاى  در  جمله  از  آزمايشگاه 
سنجش  كيفيت،  تضمين   ، آزمايشگاه  سياست هاى  ايمنى، 
اگر  دارد.  عهده  به  را  نتايج  تحويل  و  دهى  گزارش  اى،  حرفه 
جدا  يكديگر  از  فنى  مسئول  و  پزشكى  مسئول  مسئوليت هاى 
گردند و به دو نفر واگذار شوند، در اين صورت مي بايد ارتباط 
شفاف و مداوم بين اين دو وجود داشته باشد. چنانچه اين ارتباط 
به خوبى صورت نگيرد، نتايج زيانبار آن كامال واضح خواهد بود.

CLIA 88 و CAP خواهان آن است كه مسئول فنى حداقل 
يكى از شرايط زير را دارا باشد:

مدرك دكتراى پزشكى يا DO (طبق ضوابط ايالت مربوطه 
در US) و بورد تخصصى در پاتولوژى آناتوميك يا كلينيكال كه 
مدرك  يا  باشد؛  آمده  دست  به  آمريكا  تخصصى  بورد  هيات  از 
ايالتى  ضوابط  (طبق   DO يا   MD شده  عمومي تاييد  پزشكى 
كه آزمايشگاه در آن واقع شده است) با حداقل يك سال تجربه 
دو  حداقل  يا  دستيارى  دوره  طى  آزمايشگاهى  آموزش  مستند 
تحت  پيچيده  آزمون هاى  گذراندن  و  شده  مستند  تجربه  سال 
نظارت، يا در صورتى كه فرد غير پزشك باشد بايد داراى درجه 
دكترى در يكى از علوم شيمى، فيزيك، زيست شناسى يا علوم 
آزمايشگاهى بالينى باشد و در پايان از يك سازمان معتبر مورد 
تائيديه  انسانى،  خدمات  و  سالمت  دپارتمان  بورد  هيات  قبول 
تمام  براى  اعم،  طور  به   .(CAPضوابط (طبق  باشد  داشته 
و  ندارد  را  آن  مديريت  صالحيت  فنى  مسئول  كه  زمينه هايى 
واجد  افراد  مديريت  از  بايد  آزمايشگاه  مختلف  بخش هاى  در 
صالحيت اداره آن بخش ها بهره مند گردد. ( به طور مثال اگر 
واجد  فرد  بايد  بخش ها  ساير  براى  بيوشيمي دارد  دكتراى  فرد 

صالحيت در كنار وى وجود داشته باشد، مترجم).
سخن كوتاه، مسئول فنى آزمايشگاه مي بايد مسئوليت كامل 
سازمان هاى  توسط  شده  تنظيم  استانداردهاى  حفظ  توانايى  و 

ناظر را داشته باشد.

مسئوليت هاى آموزشى
به دليل اهميت ارتباط آزمايشگاه با پزشكى، علوم و تكنولوژى، 
نيروى كار حرفه اى و فنى آن مي بايد در سطح تكنيكى اطالعات 
و درك درستى نسبت به آن در مقايسه با كسانى كه در حوزه 
سالمت كار نمي كنند داشته باشند. اين آموزش فراتر از آموزش 
اوليه اين افراد بوده و بايد مداوم باشد. مسئول پزشكى مي بايد 
براى كاركنان آزمايشگاه موقعيت هاى مناسب فراگيرى را فراهم 
كند. از جمله آموزش هاى حين خدمت، شركت در كارگاه هاى 

آموزشى و گردهمايى هاى حرفه اى.

مسئوليت هاى ادارى
اين مسئوليت ها در دو گروه اصلى جاى مي گيرند: داخلى و 
عمليات  شامل  پزشكى  مسئول  داخلى  مسئوليت هاى  خارجى. 
است.  داخلى  انتظارات  تنظيم  و  رهبرى  آزمايشگاه،  روزانه 
صحيح  ارتباط  و  حفظ  برقرارى،  شامل  خارجى  مسئوليت هاى 
سازمان هاى  مردم،  سالمت  متولى  بزرگتر  مراكز  با  آزمايشگاه 

حمايت كننده و دولت مي باشد.
مسئول پزشكى آزمايشگاه مسئوليت برنامه تضمين كيفيت 
كليدى،  نشانگرهاى  پايش  شامل  دارد،  عهده  به  را  آزمايشگاه 
جستجوى مشكالت، با رويكرد اصالح كننده/ پيشگيرى كننده، 
از  اطمينان  و  آناليتيك  كيفى  كنترل  بيماران،  ايمنى  حفظ 
فرستاده  آزمايشگاه  از  خارج  به  كه  آزمون هايى  انجام  كيفيت 
مي شود. مسئول پزشكى آزمايشگاه مسئوليت تمامي پذيرش ها و 
عملكردهاى آزمايشگاه را به عهده دارد. اين بدان معنى نيست كه 
او مي بايد اين امور را شخصا انجام دهد، بلكه او بايد از مهارت و 
كارايى كاركنانى كه در اين زمينه ها كار مي كنند اطمينان حاصل 
برخى از اين مسئوليت ها را به  ترتيب او مي تواند  كند. به اين 
فراخور كارايى پرسنل به ايشان واگذار كند و از آنان كمك بخواهد.

مسئوليت هاى خارجى 
آزمايشگاه  موثر  ارتباط   و  حفظ  ايجاد،  بر  مسئوليت ها  اين 
جامعه،  آحاد  سالمتى  مسئول  باالتر  سازمان هاى  و  مقام ها  با 
پرداخت كنندگان هزينه ها و تامين كنندگان و جنبه هاى نظام 
مندى و قانونى خدمات بهداشتى و درمانى متمركز است. به اين 
ترتيب مسئول پزشكى آزمايشگاه در چهره اجتماعى، آزمايشگاه 

شناخته مي شود.

نتيجه گيرى
در  فعال  طور  به  آزمايشگاه  يك  موفق  پزشكى  مسئول 
تمامي عملكردهاى آزمايشگاه نقش دارد و بنابراين او در بهترين 
موقعيت براى حصول اطمينان از اين كه تمام وظايف محوله به 

نحو احسن انجام مي شوند قرار دارد*.
*. متن كامل اين مقاله به زبان اصلى در وب سايت انجمن موجود مى باشد.
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راهنما
در اين مقاله در خصوص دى دايمر بحث مي گردد.

ريوى،  آمبولى هاى  عمقى،  وريدهاى  ترومبوز  در  آزمون  اين 
افزايش  حالت  كه  بيماراني  در  يا  و   DIC به  مشكوك  بيماران 

انعقادپذيرى دارند كاربرد دارد.
جراحي  قلب،  داخلى–  شناسى،  آسيب  متخصصان  ويژه 
بيوشيمي  آزمايشگاهي،  علوم  زنان،  عروق،  و  قلب  و  عمومي 
علوم  اى  حرفه  دكتراى  عمومى و  پزشكان  ايمونولوژي،  باليني، 

آزمايشگاهي، كاردانان و كارشناسان آزمايشگاه
اهداف آموزشى:

فرد آموزش گيرنده در پايان مطالعه بايد قادر باشد:
1 -  تعريف و نحوه تشكيل دي دايمر را شرح دهد. 

2 -  يافته ها و آزمايش هاى مرتبط با ايجاد ترومبوز را ذكر كند
3 - علل ايجاد موارد مثبت و منفي كاذب اين آزمون را بيان كند. 

مقدمه و تعاريف:
آمبولى هاى  عمقى،  وريدهاى  ترومبوز  در  آزمون  اين 
ريوى، بيماران مشكوك به DIC و يا در بيماراني كه افزايش 

انعقادپذيرى دارند كاربرد دارد.
طى فرايند فيبرينوليز از تجزيه فيبرين دى دايمر به شكل 
گذارى  نام  اين  دليل  مى شود.  حاصل  پروتئينى  كوچك  قطعه 
اتصال  با    D قطعه   دو  داراي  دايمر  دي  كه  مبناست  اين  بر 
متقاطع از پروتئين فيبرينوژن مى باشد. كاربرد اصلى آن در رد 
احتمال بيمارى هاى ترومبوآمبوليك در شرايط غير محتمل و يا 

در تشخيص انعقاد منتشر داخل عروقى است.
انجام آزمايش خون جهت تعيين غلظت دى دايمر و كمك 
به تشخيص ترومبوز به كار مى رود. از زمان مطرح شدن آن در 
دچار  بيماران  در  مهم  آزمونى  عنوان  به  دايمر  دي   ، دهه 90 

آزمايش دي دايمر
The D-dimer test

دكتر كامبيز مظفري، متخصص آسيب شناسى تشريحى و بالينى
دكترعباس زواره اي، متخصص بيوشيمي باليني

اعضا هيات علمى مركز آموزشى و تحقيقاتى و درمانى قلب شهيد 
رجايى

فائقه شهبازي، كارشناس آزمايشگاه

منفى  نتيجه  چه  اگر  است.  رفته  كار  به  ترومبوتيك  اختالالت 
نتيجه  لكن  مى كند  رد  را  ترومبوز  ايجاد  احتمال  آزمايش  اين 
مثبت مى تواند حاكى از وجود ترومبوز و يا شرايط بالقوه بسيار 

ديگري نيز باشد.

اصول: 
انعقاد فرايندى است شامل تشكيل لخته يا ترومبوز و زمانى 
خونى  عروق  با  تماس  اثر  بر  انعقادى  آبشار  كه  مى افتد  اتفاق 
توسط   7 فاكتور  شدن  فعال  يا  و  داخلى)  (مسير  ديده  آسيب 
فاكتور بافتى در مسير خارجي صورت گيرد. هر دو اين مسيرها 
منجر به تشكيل ترومبين شده كه اين ماده فيبرينوژن محلول در 

خون را به فيبرين تبديل كرده و ايجاد پروتئوفيبريل مى كند.
برقرارى  سبب   13 فاكتور  توسط  ترومبين  ديگر  طرف  از 
اتصاالت متقاطع در پروتئو فيبريل هاى فيبرينى در محل قطعه 
D شده كه باعث ايجاد ژل غير محلولى مى گردد كه به عنوان 

داربست در لخته خون مى باشد.
آنزيم پالسمين در گردش خون كه مسئوليت اصلى فيبرينوليز 
را به عهده دارد ژل فيبرين را شكسته و ايجاد پلى مرهاى با وزن 
ملكولى باال مى نمايد كه خود اينها به دفعات تجزيه شده  پلى 
 (FDP محصوالت تجزيه فيبرين يا) مرهاى حد واسط كوچك

را به وجود مى آورند.
D) سالم   ت  (قطعا  فيبرين  قطعه  دو  بين  متقاطع  اتصاالت 
   Dباقى  مانده، ملكول دى دايمر به طور طبيعى داراى 2 ناحيه

و يك نا حيه E  از ملكول فيبرينوژن اصلى مى باشد.
دى دايمر به طور طبيعى در پالسما وجود ندارد مگر موارد 

 .DIC    فعال شدن انعقاد مانند ترومبوزيا

موز
ودآ

ه خ
مقال



نشريه علـمى خـبرى
شماره بيست و هشتم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

35

تفسير آزمايش و موارد كاربرد آن:
اپى  به  منوكلونال  بادى  آنتى  اتصال  به  دايمر  دى  آزمايش 
كيت هاى   . است  وابسته  دايمر  دى  قطعه  روى  خاصي  توپ 
تجارى مختلف بر مبناى آنتى بادى هاى منوكلونال متفاوت  بر 
به  را  بادى ها  آنتى  اين  اتصال   . مى كنند  عمل  دايمر  دى  عليه 

روشهاى گوناگون آزمايشگاهى به طور كمى مى سنجند.
 Rapid latex  حساس ترين روش است ولي “ELISA»
استفاده  مورد  نمونه  مى دهد.  متغيري  agglutinationنتايج 
پالسما مي باشد. دامنه طبيعي دى دايمر به صورت آزمون منفى 
مي شود. گزارش  ليتر  ميلى  در  نانوگرم   500 تا  از400  كمتر 

دى دايمر مثبت نشانه مقدار باالى محصوالت تجزيه فيبرين 
در خون است ولى محل يا علت وجود لخته را نشان نمى دهد.

نتيجه طبيعي دى دايمر به اين معنى است كه به احتمال 
شود  آن  تجزيه  و  لخته  تشكيل  باعث  كه  حادى  وضعيت  زياد 
وجود ندارد. بسيارى از پزشكان معتقدند كه دى دايمر منفى در 

بيماران كم خطر معتبر است.
استفاده  از دى دايمر نبايد به عنوان تنها آزمون تشخيصي 
آزمون هاى  و  پى گيرى  به  نياز  طبيعى  يا  و  باال  نتايج  و  كرد 

تكميلى دارند.
اگر احتمال وقوع ترومبوز وريدى باال باشد، نتيجه آزمايش 
با  درمان  و  نداشته  گيري  تصميم  در  چندانى  تاثير  دايمر  دى 
و  مى شود  انجام  آزمايش  نتيجه  از  نظر  صرف  كواگوالنت  آنتى 

آزمون هاى جانبى براى اين بيمارى ها صورت مى گيرد.
اگر در فردي احتمال وقوع اين بيمارى ها متوسط يا كم باشد 
اگر  ولي  مى كند  رد  را  ترومبوآمبولى  دايمر  دى  منفى  نتيجه 
مانند  تكميلى  آزمون هاى  باشد  باال  افراد  اين  دايمر  دى  مقدار 
سونوگرافى از عروق اندام ها يا اسكن ريه جهت تا ئيد ترومبوز 
شرايط قا بل  اين  در  كواگوالنت  آنتى  درمان با  كار مى رود.  به 
انجام بوده يا مى توان بر مبناى شرايط بيمار تا انجام آزمون هاى 

تائيدى ديگر صبر كرد.

موارد مثبت كاذب آزمايش :
وجود  روماتوئيد،  فاكتور  بودن  باال  كبدى،  بيمارى هاى 
التهابات، بدخيمى ها و سرطان ها، تروما، حاملگى و اكالمپسى، 
بيمارى هاى  باال،  سن  اخير،  هفته  يك  در  جراحى  عمل  سابقه 
باال  روبين  بيلى  و  (ليپمى)  خون  گليسريد  ترى  افزايش  قلبى، 
در خون، تفاوت هاي نژادى، خونريزى شديد و تشريح آئورت از 

جمله علل آن هستند.

موارد منفى كاذب آزمايش:
اگر نمونه گيرى  خيلى زود هنگام  انجام شده باشد (قبل از 
اينكه لخته به طوركامل تشكيل شود) و يا اگر انجام آزمايش تا 

روزها به تاخير افتد احتمال منفي شدن آزمايش وجود دارد.
استفاده از داروهاى ضد انعقادى مى تواند به دليل جلوگيرى 

از پيشرفت ترومبوز نتايج منفى بدهد.

دراين موارد انجام اين آزمون مفيد نيست:
مصرف آنتى كواگوالنت و يا داروهاى فيبرينوليتيك، بيماران 

سرطانى، آنمى هموليتيك اتوايميون،
سندروم  آسا،  برق  پورپوراى  وجود  سال،   70 باالى  سن 
آنمى داسى  بادى،  آنتى  فسفوليپيد  آنتى  سندرم   ،  EVANS

شكل، آمبولى مايع آمنيوتيك.

نتيجه گيري 
طى فرايند فيبرينوليز از تجزيه فيبرين دى دايمر به شكل 

قطعه كوچك پروتئينى حاصل مى شود.
آمبولى هاى  عمقى،  وريدهاى  ترومبوز  در  آزمون  اين 
ريوى، بيماران مشكوك به DIC و يا در بيماراني كه افزايش 

انعقادپذيرى دارند كاربرد دارد.
دى دايمر به طور طبيعى در پالسما وجود ندارد مگر موارد 
رگي.  داخل  منتشر  انعقاد  ترومبوزيا   مانند  انعقاد  شدن  فعال 
آزمايش دى دايمر به اتصال آنتى بادى منوكلونال به اپى توپ 
خاصي روى قطعه دى دايمر وابسته است .«ELISA» حساس 
ترين روش است. دامنه طبيعي دى دايمر به صورت آزمون منفى 
كمتر از400 تا 500 نانوگرم در ميلى ليتر گزارش مي شود. از 
دى دايمر نبايد به عنوان تنها آزمون تشخيصي استفاده كرد و 
تكميلى  آزمون هاى  و  گيرى  پى  به  نياز  طبيعى  يا  و  باال  نتايج 

دارند.

خالصه
طى فرايند فيبرينوليز دى دايمر از تجزيه فيبرين به شكل 

قطعه كوچك پروتئينى حاصل مى شود.
انجام آزمايش خون جهت تعيين غلظت دى دايمر و كمك 

به تشخيص ترومبوز به كار مى رود. 
از زمان مطرح شدن آن در دهه 90، دي دايمر به عنوان آزمونى 
مهم در بيماران دچار اختالالت ترومبوتيك به كار رفته است.
اگر چه نتيجه منفى اين آزمايش احتمال ايجاد ترومبوز را رد 
مى كند، لكن مثبت بودن آن مى تواند حاكى از وجود ترومبوز و 

يا شرايط بالقوه بسيار ديگري نيز باشد.
نحوه انجام آزمايش و موارد ايجاد خطا و نحوه تصميم گيري 

درمان بيماران در اينجا بحث شده است.
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پرسش هاى 
مربوط به
 مقاله 
«آزمايش
 دي دايمر»

D_dimer -1 قسمتى از مولكول  ................ است؟                                             
xIII ب) فاكتور الف) فيبرين     

 x د) فاكتور ج) پالسمينوژن     
 

2 - كاربرد  D_dimer در كدام مورد است؟
الف) افزايش انعقاد پذيرى     ب) آمبولى ريوى
ج) ترومبوز وريدهاى عمقى    د) تمام موارد فوق

3 – همگى موارد صحيح اند بجز؟
الف) نتيجه منفى آزمايش D_dimer احتمال ترومبوز را رد مى كند

ب) مثبت شدن D_dimer اختصاص به ترومبوز دارد
ج) پالسمين باعث ايجاد آن مى گردد

د) در حالت طبيعى در پالسما وجود ندارد

4 - در  D_dimerهمگى صحيح است به جز:
الف) روش اليزا حساس ترين روش تشخيصى است

ب) ميزان طبيعى آن كمتر از  500 نانو گرم در سى سى است
ج) مثبت شدن آن محل يا علت تشكيل لخته را نشان مى دهد

د) نمونه مورد استفاده  آزمايش پالسما است

5 - همگى از موارد مثبت D_dimer هستند به جز:
الف) حاملگى     ب) افزايش فاكتور روماتوئيد

د) عمل جراحى در 6 ماه گذشته ج) سرطان ها     

6 -كداميك سبب افزايش كاذب D_dimer مى شود؟
ب) هيپر بيليروبينمى الف) هيپر ترى گليسريدمى   

د) هيچكدام ج) هر دو    

7 - در كدام مورد انجام D_dimer توصيه مى شود؟
ب) هموراژى شديد الف) مصرف داروهاى ضد انعقاد   

د) هيچكدام ج) آمبولى مايع آمنيوتيك   

8 - از نظر ساختمان ملكولى داراى ........ ناحيه D و ........... ناحيه E مى باشد
د) يك-يك ج) يك-دو   ب) دو-يك   الف) دو-دو  

9 - ژل غير محلول فيبرين توسط ....... ايجاد مى شود؟
XIII د) فاكتور   c ج) پروتئين   x ب) فاكتور الف) پالسمين  

10 - كدام مورد صحيح است؟
الف) از D_dimer نبايد به عنوان تنها آزمون تشخيصى استفاده كرد

ب) نتايج بيش از حد طبيعى يا طبيعى نياز به آزمون هاى تكميلى دارد
ج) هر دو

د) هيچكدام
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بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشي - اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي
مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم به شركت كنندگان در برنامه هاي خودآموزي

سالم عليكم ؛
   احترامٌا ، بازگشت به نامه شماره  3708/پ/89  مورخ 89/06/09 در مورد تخصيص امتياز به مقاله « آزمايش دي دايمر  The D-dimer test» باستحضار 
ميرساند كه اعطاي 1 امتياز به ويژه متخصصان آسيب شناسى، داخلى، قلب و عروق،  جراحي عمومي ، زنان و زايمان، علوم آزمايشگاهي، دكتراى بيوشيمي باليني، 
ايمونولوژي، پزشكان عمومى و دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهي، كارشناسان ارشد و كارشناسان علوم آزمايشگاهى به عنوان شركت در برنامه خودآموزي ( موضوع 

نوع پنجم بند 5 ماده 3 ضوابط نحوه اجراي برنامه ها ) مورد تاييد مي باشد .
اين مجوز از زمان صدور بمدت يكسال اعتبار دارد .

كد برنامه :  51000580          كد نشريه :  11553              
دكتر نادر ممتاز منش

مشاور عالى علمى معاون آموزشى

بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و ْآموزش پزشكي

معاونت آموزشي - اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي
فرم ثبت نام در برنامه خودآموزي

نام نشريه : عنوان مقاله :       
صادره از : شماره شناسنامه :   نام پدر :   نام :   نام خانوادگي :  

زن  مرد   جنس :   تاريخ تولد :  
بخش :        روستا : شهرستان :   محل فعاليت : استان :  

ساير  طرح  قراردادي   پيماني   رسمي   آزاد  هيات علمي   نوع فعاليت : 
مقطع آخرين مدرك تحصيلي و سال اخذ مدرك :

فوق تخصص : تخصص :   دكترا :   فوق ليسانس :  ليسانس :   رشته تحصيلي در مقاطع : 
شماره تلفن : كدپستي :   آدرس دقيق پستي :        

تاريخ تكميل و ارسال فرم : امضاء ،  شماره نظام پزشكي و مهر متقاضي :      
امضاء و مهر مسئول ثبت نام           

قابل توجه شركت كنندگان در برنامه خودآموزي :
شركت كنندگان در برنامه خودآموزي الزم است فرم ثبت نام را بطور كامل تكميل و به مهر نظام پزشكي ممهور نمايند و پس از مطالعه مقاله خودآموزي و 
پاسخگويي به سواالت پرسشنامه و اعالم نظر خود درخصوص مقاله مطالعه شده در فرم نظرخواهي نسبت به ارسال اصل هر سه نسخه فرم تكميل شده حداكثر تا 
90/06/23 به آدرس ميدان توحيد، خيابان توحيد، خيابان شهيد طوسي ( شباهنگ ) ، نرسيده به خيابان دكتر قريب ، پالك63 ، انجمن آسيب شناسي، دفتر نشريه 
اقدام نمايند تا در صورت پاسخگويي صحيح به حداقل 70 % از سواالت مقاله ، گواهينامه شركت در برنامه خودآموزي صادر و به آدرس مندرج در فرم ثبت نام ارسال 

گردد .

شماره : 6/233712/آ
تاريخ : 1389/06/23

فرم نظرسنجي

با را  خود  نظر  است   خواهشمند 
گزينه زير  در   (*) عالمت   گذاردن 

مربوطه اعالم نماييد. 

 كامًال
موافقم

 تاحدي
موافقم

 تاحدي
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظري
ندارم

منابع  براساس  مقاله  1-محتواي 
جديد علمي ارائه شده است.

2-محتواي مقاله با نيازهاي حرفه اي 
من تناسب داشته است.

تحقق  جهت  در  مقاله  3-محتواي 
اهداف آموزشي نوشته شده است.

و  شيوايي  مقاله  نگارش  4-در 
مفاهيم  انتال  در  بيان  سهولت 

رعايت شده است.

پاسخنامه
(حرف گزينه صحيح را در جاي خالي بنويسيد )

براى  ريال  و 15000  پزشكان  براى  ريال  مبلغ 25000  است  الزم  محترم  همكاران 
انجمن  نام  به  نوين  اقتصاد  بانك  شماره  1- 6596993 -850- 134  حساب  به  كارشناسان 
آسيب شناسى ايران واريز نموده و كپي آن را همراه با اين فرم به آدرس دفتر نشريه ارسال 

نماييد.

سه عنوان پيشنهادي خود را براي ارائه مقاالت خودآموزي ذكر نماييد:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤال

پاسخ
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بروز خطا دربرچسب گذارى نمونه هاى 
پاتولوژى، بررسى 18 ماهه

Reference:
American Journal of Clinical Pathology. 2010; 

134(3), 466470-

كاهش ميزان خطاهاى پزشكى در سال هاى اخير مركز توجه 
به  نسبت  ميان  اين  در  است.  گرفته  قرار  پزشكى  سازمان هاى 
پاتولوژى  نمونه هاى  اشتباه  زدن  برچسب  از  ناشى  خطاهاى 

عنايت كمترى شده است.
بيمار،  خود  غلط  شناسايى  مواردند:  اين  شامل  خطاها  اين 
نمونه بيمار و يا محل برداشت نمونه كه باعث ايجاد زحمت و 

حتى صدمات جبران ناپذيرى خواهند گرديد.
در نقل قول هاى متعدد، خطاهاى تشخيصى گوناگونى نقل 
مبحث  در  رابطه  اين  كمى در  هستند  تحقيقات  اما  است  شده 

آناتوميكال پاتولوژى انجام شده است.

خطاهاى تشخيص بيمار خود به سه دسته : پيش از آناليز، 
از  قبل  خطاهاى  مى شوند.  تقسيم  آناليز  از  بعد  و  آناليز  هنگام 
آناليز با استاندارد سازى روش نمونه گيرى و فيدبك منظم به 

پزشك قابل پيشگيرى مى باشند.
خطاهاى ناشى از برچسب گذارى به سه دسته : 

كالس 1: شامل خطاهاى نوشتارى بدون عواقب بالينى ، 
كالس 2 : خطاهاى كوچك منجربه عواقب ناخواسته بالينى ،

كالس 3: خطاهايى كه عواقب ناگوارى در بر داشته اند، طبقه 
بندى مى گردند.

بيمار  به  زدن  صدمه  از  پيش  كه  گذارى  برچسب  خطاهاى 
نامبرده   «near missers» عنوان   به  اند  شده  شناسايى 

مى شوند.
 Utah در مطالعه پيش رو كه توسط بخش پاتولوژى دانشگاه
با روش  quality control  (QC) گسترده ثبت و بررسى شده 
است، در طى 18 ماه حدود 29 هزار و پانصد نمونه  پاتولوژى 

مورد ارزيابى دقيق قرار گرفت.
اطاق  (خطاهاى  بلوك ها  اشتباه  برچسب  صورت  به  خطاها 
گروس)،  برچسب اشتباه الم ها (خطاهاى آزمايشگاه هيستولوژى) 

و گزارش هاى با نام اشتباه طبقه بندى شدند.
اشتباهات يا با عنوان نام غلط بيمار و يا محل نمونه بردارى، 

بررسى گرديد.
نهايتا نوع نمونه (بيوپسى و يا رزكسيون) قيد گرديد و ميزان 
بود  اين  از  حاكى  نتايج  شد.  ثبت  كاركنان  توسط  خطا  كشف 
كه از 24479 نمونه تعداد 109254 بلوك و 248013 الم به 
دست آمد. به طور كلى در 75 مورد خطا رخ داده بود. ميزان 
خطا براساس درصد در هر نمونه، در هر بلوك و در هر الم به 
و  بلوك  هر  در  نمونه، 0/068 %   هر  در    % 0/25  ) آمد  دست 

0/03 % در هر الم )
اكثريت اين خطاها يعنى 52 مورد از 75 مورد ( حدود 69 % 
موارد خطا) در اطاق گروس اتفاق افتاده بود كه دليل اصلى آن 
برچسب گذارى اشتباه كاست هاى فرستاده شده به آزمايشگاه 
هيستولوژى بود كه توسط تكنسين هيستولوژى، پاتولوژيست و 

يا پزشك مربوطه تشخيص داده شده بودند.
در  نيز  هيستولوژى  آزمايشگاه  در  آمده  وجود  به  اشتباهات 

اكثريت موارد توسط پاتولوژيست مسئول شناسايى شده بود.

تازه هاى پاتولوژى
دكتر فرحناز بيدارى زره پوش، متخصص آسيب شناسى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى
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Table 1- Characteristics of 75 Laboratory Labeling Errors

No. of ErrorsCharacteristic
Type of error

55Wrong patient
18Wrong site
2Incorrect Label number but same patient and site

Where error occurred
52Gross room
19Histology laboratory
4Pathology office

Level of training or position of person making error
12 Certified histology technologist
46Laboratory assistant, gross room
2Certified pathology assistant
4 pathology Resident
4Transcriptionist
7Laboratory assistant, histology

Level of training or position of person recognizing error
33Pathologist
39Certified histotechnologist
1Transcriptionist
1Clinician
1Not recorded

Potential impact on patient if error not identified
62None
13Wrong therapy

نكته ديگر اين بود كه اكثريت خطاها در مورد بيوپسى هاى 
پوست، كليه، مرى و كولون اتفاق افتاده بود كه بخش مهمى از 
تشكيل  را  آزمايشگاه  به  شده  فرستاده  نمونه هاى  تعداد 

مى دادند.
73 % موارد برچسب گذارى اشتباه، جابجايى اسامى بيماران 
موارد   %  69 كه  مى گرديد  سبب  را  آنها  مربوطه  شماره  يا  و 
آن ها در اطاق بررسى گروس و توسط دستيار آزمايشگاه اتفاق 
آزمايشگاه  دستيار  آمريكا،  در  كه  است  ذكر  به  الزم  مى افتاد. 
فردى است كه 2 سال دوره كالج را گذرانده و به عنوان كارورزى 
در آزمايشگاه مشغول به كار است ولى هنوز گواهى اين دوره را 

دريافت نكرده است.
خطاهاى تعيين محل نمونه گيرى ناشايع تر است و به علت 
به  مربوط  اشتباه  شماره  زير  يا  و  مرتبط  شماره هاى  گذاشتن 
عمدتا  نيز  خطاها  اين  كه  هستند  نمونه  مختلف  آزمون هاى 
توسط دستيار آزمايشگاه (61درصد) و بقيه به دليل بى دقتى 

دستيار پاتولوژى ايجاد مى شود.
تكنسين  توجهى  كم  معلول  اغلب  كه  ديگرى  خطاهاى 
هيستوپاتولوژى است، حك شماره اشتباه روى الم با قلم الماس 
و يا هنگام نصب برچسب است به همين دليل توصيه مى شود 
بعد  و  شوند  نويسى  شماره  ترتيب  به  برش  هنگام  الم ها  كه 
برچسب آن ها در سمت مقابل قلم الماس قرار گيرد تا خواندن 
شماره قلم الماس و برچسب كاغذى روى الم به طور همزمان 

امكانپذير باشد.
مختلفى  بررسى هاى  خطاهاى قبل از آناليز نيز  رابطه با  در 

صورت گرفته است.
متوجه  آندوسكوپى  نمونه  بررسى 8231  با  فرانسيس  دكتر 
شد كه 0/9 % نمونه ها دچار خطاهاى كالس 3 با عواقب ناگوار 
نظر  از  كه  كوچك  بيوپسى هاى  نمونه  در  امر  اين  گرديدند. 
ماكروسكوپى بسيار شبيه يكديگرند و به خصوص اگر به صورت 

گروهى به پاتولوژى ارسال گردند بيشتر جلب نظر مى كند.
در بررسى ديگر از بين 21351 نمونه پاتولوژى در 91 مورد 
برچسب گذارى اشتباه مشاهده شد كه عمدتا نمونه هاى بيوپسى 

پوست، پستان و كولون بودند.
در مطالعه دكتر راب نيز 1/5 درصد نمونه ها فاقد نام صحيح 
و يا مشخصات مورد لزوم ديگر در برگه هاى درخواست بودند كه 
به طور متوسط بين 15 تا 45 دقيقه جهت تصحيح مشخصات 

زمانبرى داشتند.
عبارتند  شده  توصيه  نكات  خطاها  اين  از  پيشگيرى  جهت 
از: پرهيز از پذيرش گروهى نمونه هاى پوست و آندوسكوپى كه 
از نظر گروس كامال مشابه هستند و استفاده از تكنولوژى هاى 
جديد نظير bar codes بر روى ظرف نمونه، كاغذ درخواست، 
 radio frequency chip تكنولوژى  يا  و  الم ها  و  كاست ها 
كه مى تواند تا حدودى زيادى از خطاهاى ناشى از برچسب زنى 

اشتباه پيشگيرى نمايد.
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برنامه هاى مدون

شماره تماسزمان برگزارىمكان برگزارىنوع امتيازعنوان برنامه
89/08/203338908دانشگاه علوم پزشكى اهوازمدونميكروبيولوژى 1

89/09/177922998دانشگاه علوم پزشكى اصفهانمدونپاتولوژى غدد داخلى
89/11/117922998دانشگاه علوم پزشكى اهوازمدونپاتولوژى دستگاه گوارش 1 

ليست برنامه هاى غير مدون

شماره تماسزمان برگزارىسازمان برگزار كنندهنوع امتيازعنوان برنامه
كنفرانس آشنايى با موارد نادر و جالب پاتولوژى ريه 

و مدياستن 
66912646 89/08/18انجمن آسيب شناسى ايرانمداوم

66596993
كنفرانس آشنايى با موارد نادر و جالب پاتولوژى 

دستگاه گوارش
66912646 89/09/09انجمن آسيب شناسى ايرانمداوم

66596993
كنفرانس آشنايى با موارد نادر و جالب پاتولوژى 

دستگاه تناسلى مردان و كليه
66912646 89/09/23انجمن آسيب شناسى ايرانمداوم

66596993

كنفرانس آشنايى با موارد نادر و جالب پاتولوژى 
دستگاه تناسلى زنان

66912646 89/10/14انجمن آسيب شناسى ايرانمداوم
66596993

ليست كنگره ها

شماره تماسزمان برگزارىسازمان برگزار كنندهنوع امتيازعنوان برنامه
2-22748001 06-89/12/04د ع پ شهيد بهشتىمداومكنگره سرطان پستان 

ليست برنامه هاي  مدون انجمن

نوع عنوان برنامه
امتياز

شماره تماسمحل برگزارىبرگزاركنندهتاريخ

66912646 - 6596993بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى89/10/04مدونبرنامه مدون سيتوپاتولوژىI-دستگاه تناسلى زنان
66912646 - 6596993بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى89/10/05مدونبرنامه مدون سيتوپاتولوژىII-مايعات و ترشحات

I 66912646 - 6596993بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى89/10/06مدونبرنامه مدون  بيوشيمى
A 66912646 - 6596993بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى89/10/07مدونبرنامه بازآموزى آنفواالنزا نوع

66912646 - 6596993بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى89/10/08مدونبرنامه مدون بانك خون
66912646 - 6596993بيمارستان آتيهانجمن آسيب شناسى89/10/09مدونبرنامه مدون پاتولوژى بافت نرم


