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 معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی .......        

  "نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهاي پزشکی"تعویق زمان برگزاري سمینار یک روزه  موضوع:      
 

 با سالم و احترام
) مبنی بر اطالع رسانی برگزاري سمینار باشد می پیوست(کل  اداره این 8/6/96 مورخ د/715/307شماره  نامه پیرو

 اهآزمایشگ پشتیبانی بایک روزه نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهاي پزشکی توسط شرکت ره آوران آفاق صنعت، 
  :گردد می ایفاد استحضار جهت زیر موارد سمینار، برگزاري زمان تعویق اعالم ضمن وسیله بدین سالمت، مرجع

این اداره کل در ابتداي سال جاري، درخواست برگزاري سمیناري با موضوع خطاهاي آزمایشگاهی را از جانب 
شرکت یاد شده دریافت نمود که پس از برگزاري جلسه اي با نمایندگان شرکت و طرح این موضوع که خطاهاي 

سایر خطاهاي حوزه تشخیص و درمان با توجه به تنوع منابع و عوامل ایجاد کننده خطا و آزمایشگاهی پزشکی از 
مشروط بر تغییر موضوع سمینار به  پیامدهاي آن متمایز می باشد، موافقت خود را براي پشتیبانی علمی سمینار

وجه به سیاست آزمایشگاه ، اعالم نمود. الزم به ذکر است این امر با ت"آزمایشگاه در کاهش خطاهاي پزشکینقش "
، سمینار و کنگره با محتواي علمی و مهارتی مرتبط با ستقبال از برگزاري هر گونه همایشمرجع سالمت مبنی بر ا

مسائل مهم و بحرانی آزمایشگاه پزشکی توسط مراکز دانشگاهی و سایر مراکز دولتی، انجمنهاي علمی و صنفی و 
 منظور به. شد انجامق مراجعه مستقیم متقاضی برگزاري هستند، حتی موسسات و مراکز خصوصی که از طری

براي برگزاري سمینار، مکاتبات و سایر مراکز مرتبط انجمن هاي علمی آزمایشگاهی  با هدف جلب مشارکتو   آگاهی
  .نگردید دریافت پاسخی متأسفانه که گرفت صورت کل اداره این جانب از  الزم

پیشنهاد و انتخاب اساتید و اطالع  ،برگزاري سمینار، تعیین مباحث علمی مورد بحثهاي الزم در  در راستاي فعالیت
ها توسط این اداره کل صورت گرفت و شرکت مسئولیت اقدامات اجرایی نظیر فراهم  رسانی رسمی به دانشگاه

. به منظور نمودن تسهیالت برگزاري سمینار، ثبت نام، کسب مجوز باز آموزي و موارد مشابه را بر عهده گرفت
 به   حمایت آزمایشگاه مرجع سالمت از اجراي سمینار، به شرکت اجازه استفاده از نشان آزمایشگاه مرجع سالمت

   گردید. اعطا نیز رسمی صورت
ها که در مواردي تحت عنوان کارمندان  اخیرا در پی آگاهی این اداره کل از روند اطالع رسانی شرکت به آزمایشگاه

یید أسفانه عالوه بر تأانجام شد که مت الزم ته، سریعا پیگیريمایشگاه مرجع سالمت صورت گرفیا نمایندگان آز
گوي آزمایشگاه مرجع سالمت وبه جاي ل "وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی"گوي وموضوع، استفاده از ل

نشده است) مشاهده گردید که یید به این مرکز ارسال أاي از آن جهت ت در پوستر تبلیغاتی سمینار (که هیچ نسخه
   د.ال مغایر با ضوابط قانونی می باشاین موارد به ویژه مورد دوم کام

با توجه به موارد تخلف عنوان شده، ضمن مکاتبه فوري با شرکت جهت توقف اطالع رسانی و تبلیغات در خصوص 
هاي علمی آزمایشگاهی، ادارات سمینار، و انجام بررسی بیشتر عملکرد شرکت و نیز امکان جلب مشارکت انجمن 

 هک گردید درخواست آینده در دیگري مناسب زمان به سمینار برگزاري تاریخ تغییر   و مراکز مرتبط با موضوع،
 راراستم خصوص در است بدیهی. شود می رسانده نیز ها دانشگاه درمان محترم معاونین استحضار به وسیله بدین
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در این خصوص اطالع رسانی خواهد  و اتخاذ الزم تصمیمات   آینده در سمینار برگزاري براي شرکت با همکاري
  .شد

 تپرداخ هزینه تعدیه درخواست و نداشته نقشی سمینار   شایان ذکر است این اداره کل در تعیین هزینه ثبت نام
  .باشد می بالمانع کل اداره این نظر از کنندگان نام ثبت به شده

مشروط به حمایت و همکاري خود را در موارد پیش گفت، سالمت  آزمایشگاه مرجعکه  مجددا یادآوري می شود
  .نماید می اعالم  پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت مقررات و ضوابط  رعایت کلیه

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رونوشت: مدیر عامل محترم شرکت آفاق صنعت


