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اطمينان از اجراي نظام سطح بندي شبكه آزمايشگاه هاي 
بهداشتي وتوجه به استقرار اســتانداردهاي مربوطه طبق 
دستورالعمل ابالغي شــامل فضاي كاري، كاركنان، دامنه 
فعاليت ها، فرآورده هاي تشــخيصي مورد نياز، تجهيزات 

ووسايل نيمه مصرفي در سطوح مختلف الزامي است.
   در تمامــي زمينه ها اســتقرار سيســتم مديريت 
كيفيت در بخــش هاي مختلف آزمايشــگاه هاي تحت 
پوشش، طبق آموزش هاي ارائه شده توسط اداره مديريت 
تضمين كيفيت آزمايشگاه مرجع ســالمت مانند رعايت 

  افسانه نجفی- کارشناس مهندسی پزشکی                         گفتگو

اداره  کارویژه  ی  باره  در  است  خواهشمند  آغاز،  در   
امورآزمایشگاه ها توضیح دهید؟

در راســتاي ارتقاء عملكرد آزمايشگاه هاي بهداشتي در زمينه 
بيماري هاي تحــت مراقبت )واگير وغيرواگير(، آزمايشــگاه 
تشخيص موادمخدر، آزمايشگاه هاي بهداشت محيط وحرفه اي 
واجراي برنامه ايمني ، فعاليت هاي مشترك زير بايد انجام شود: 
مديريــت  نظــام  ارتقــاء  سياســت  راســتاي  در     
آزمايشگاه هاي بخش بهداشت ودرمان وزارت متبوع وهدف 
ارتقــاء نظام جامع و ســطح بندي خدمات آزمايشــگاهي، 

آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های استان فارس
استان فارس یکی از استان های ایران است که در بخش جنوب این کشور واقع شده است. آب و هوای استان فارس در نقاط مختلف این استان به سه دسته 

کوهستانی، معتدل و گرم تقسیم می شود. این استان با مساحتی در حدود۱۲۲٬۶۰۸  کیلومتر مربع، چهارمین استان بزرگ و با جمعیتی معادل ۴٬۵۲۸٬۵۱۳ نفر، بر طبق 
برآورد جمعیتی سال ۱۳۸۹ خورشیدی سازمان ملی آمار ایران، چهارمین استان پرجمعیت ایران به شمار می رود. بر اساس تقسیمات کشوری اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ 
خورشیدی، استان فارس به ۲۹ شهرستان، ۱۰۰ شهر، ۸۳ بخش و ۲۰۴ دهستان تقسیم شده است. مرکز استان فارس، شهر شیراز است که بر طبق برآورد جمعیتی 
سال ۱۳۸۹ خورشیدی سازمان آمار ایران به همراه حومه خود، جمعیتی معادل۱٬۷۴۹٬۹۲۶  نفر داشته که پرجمعیت ترین شهر این استان و ششمین شهر پرجمعیت 

کشور محسوب می شود. از دیگر شهرهای پرجمعیت این استان می توان به شهرهای مرودشت، جهرم، کازرون و فسا اشاره کرد. 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیش از ۸۰۰۰ دانشجو و دستیار تخصصی، ۹۱ رشته مختلف تحصیلی، ۵۳۹ عضو هیئت علمی و بیش از ۱۸۰۰۰ پرسنل بهداشتی، درمانی 

و پشتیبانی عالوه بر تعلیم و تربیت جوانان این مرز و بوم، مسئولیت تأمین بهداشت و درمان استان را نیز بر عهده دارد.
این دانشگاه عالوه بر کیفیت مطلوب آموزشی و پژوهشی با انجام فعالیت های درمانی پیچیده ای نظیر پیوند کبد، قلب، کلیه و دیگر درمان های پیشرفته به بیماران و 

نیازمندان، خدمت ارائه کرده و به عنوان یکی از بزرگ ترین و معتبرترین دانشگاه های ایران و خاورمیانه مشغول فعالیت است.
در حال حاضر هفت حوزه معاونت از قبیل: معاونت آموزشی، بهداشتی، پژوهشی، پشتیبانی، دانشجویی فرهنگی، درمان و غذا و دارو با همکاری های الزم مشغول به ارائه 

خدمات به مراجعان مربوطه است.
 اداره امور آزمایشگاه هاي استان فارس زیرمجموعه حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي شیرازبوده و تعداد ۳67 آزمایشگاه تشخیص طبي استان را تحت پوشش نظارتي 
دارد. رسالت اصلي اداره امور آزمایشگاه ها ارتقاء سطح کیفي و کمي خدمات آزمایشگاهي است. دکتر بابک شیرازی یگانه به عنوان متخصص پاتولوژی بالینی و تشریحی با درجه 

علمی استاد یاری، ریاست امور آزمایشگاه های استان فارس را بر عهده دارد. در ادامه این مصاحبه با تجربیات وی و همچنین فعالیت های این اداره آشنا خواهیم شد. 



مرداد 95
17شماره 127

دستور العمل های فنی استاندارد، اجراي برنامه كنترل كيفيت 
داخلي، رعايت استانداردهاي مربوط به فضا، استانداردهاي 
مربوط به كاركنان وآموزش آن ها، اســتانداردهاي مربوط به 
اجراي برنامه ايمنی، تعمير، نگهداري وكاليبراسيون تجهيزات 

وغيره الزامي است.
  اجراي برنامه مميزي وپايش آزمايشگاه هاي بهداشتي 
تحت پوشــش در قالب تيم مميزي وبا همــكاري مميزين 
آزمايشگاه مرجع دانشگاه ونيزمميزي وپايش آزمايشگاه هاي 
مرجع دانشگاهي تحت پوشــش )در صورتي كه آزمايشگاه 
مرجع دانشگاهي جزء آزمايشگاه هاي مرجع منطقه اي باشد( 
با اســتفاده از چك ليست هاي تدوين شده موجود در زمينه 
استقرار سيستم مديريت كيفيت ونيز هر ۶ ماه يك بار مطابق 
چك ليست هاي مربوط به نحوه فعاليت هاي آزمايشگاه در 
حيطه بيماري هاي تحت مراقبت واگير، غيرواگير، آزمايشگاه 
مواد مخدر،آزمايشگاه هاي بهداشت محيط وحرفه اي وغيره 
الزامي اســت. استخراج مشكالت موجود در چك ليست ها 
برمبناي گزارش تهيه شــده ، ارائه راهكارهاي پيشــنهادي 
وپي گيــري انجام اقدامات اصالحی ويا پيشــگيرانه تا رفع 

كامل آن الزامي است. 
  الويــت بنــدي بيماري هــاي بومــي ومنطقه اي و 
نيزنيازســنجي انجام شــده در مورد اجــراي برنامه ارزيابي 
خارجي كيفيــت برمبناي اجراي برنامه مميزي وپايش انجام 
شده توسط امور ازمايشگاه هاي بهداشتي درآزمايشگاه هاي 
تحت پوشــش در زمينه بيماري هــاي تحت مراقبت واگير، 
غير واگير، مواد مخدر وغيره ونيز نظارت بر نحوه همكاري 
آزمايشگاهها درزمينه مشــاركت در برنامه ارزيابي خارجي 
كيفيت انجام شده با مديريت برنامه توسط آزمايشگاه مرجع 
دانشگاه الزامي است و در صورت وجود مشكالت،پي گيري 
اقدامات اصالحی ويا پيشــگيرانه انجام شده تا رفع كامل آن 

ضروري است.
  مديريت برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشــي با 
تشكيل تيم آموزشي از مدرسين وبا همكاري ويژه آزمايشگاه 
مرجع دانشــگاه طبق برنامه نياز سنجي آموزشي انجام شده، 
ســرفصل هاي مربوط به برگزاري دوره هاي آموزشــي در 
مورد هربيماري ويا موضوعاتي كه توســط آزمايشگاه مرجع 
ســالمت با همكاري مركز مديريت بيماري ها،دفتر سالمت 
روان، اعتياد واجتماعي، مركز سالمت محيط وكار وكميته هاي 
فني مربوطه وغيره تعيين شده، حداقل به طور ساليانه جهت 

آزمايشــگاه هاي تحت پوشــش از شــرح وظايف امور 
آزمايشگاه هاي بهداشــتي است كه تعداد آن ها برحسب 
نوع بيماري متفاوت بوده وبعضًا طيف وسيعي شامل سطح 
نمونه گيري تا مركز بهداشــت شهرستان را ممكن است 
شامل شود. همچنين اين كاركنان بايد خود در دوره هاي 
آموزشــي مربوطه كه از طرف آزمايشگاه مرجع سالمت 

وساير مراكزمربوطه تشكيل مي شود، شركت نمايند. 
  ارتقاء كيفيت عملكرد آزمايشــگاه هاي تشخيص 
مواد مخدر: نظارت بر نحــوه انجام آزمايش هاي مربوط 
به تشخيص مواد مخدر در آزمايشگاه های تحت پوشش 
  تكميــل اطالعات مــورد نياز آزمايشــگاه مرجع 
ســالمت ومركز مديريــت بيماري ها: بــا توجه به نقش 
كليدی آزمايشــگاه ها به عنوان اولين جايگاه شناســايي 
بيماری ها وتعيين اپيدمی ها وغيره كه به صورت مســتمر 
اطالعات آنها در حال توليد بوده و مي توان با جمع آوري 
وپردازش اين اطالعات در ســطح كشور، آنها را تبديل به 
دانش كارآمدي در راســتاي امر سياست گذاري وطراحي 
برنامه هاي بهداشتي وحتي تغيير پروتكل درماني در نظام 
سالمت كشــور نمود.بنابراين در اين راستا شرح وظايف 

زير بايد مد نظر قرار گيرد.
   اطمينان از نحوه صحيح تكميل فرم ها واطالعات 
مورد درخواســت آزمايشــگاه مرجع ســالمت توســط 
آزمايشــگاه هاي تحت پوشــش بهداشــتي، به تفكيك 
بيمــاري هاي مختلف تحت مراقبــت واگير وغير واگير، 
آزمايشگاه مواد مخدر، آزمايشــگاه هاي بهداشت محيط 

وحرفه اي وغيره در سايت آزمايشگاه مرجع سالمت. 
  همكاري با مراكزذي ربط مربوطه در زمينه اطمينان 
از جمــع آوري صحيح اطالعات مورد درخواســت اداره 
ســرطان مركز مديريت بيماري هــاي غير واگير وخاص 
از آزمايشــگاه هــاي پاتوبيولوژي در مــورد برنامه ثبت 
سرطان-اســتقرار وارتقاء برنامه ايمني وامنيت زيســتي 
آزمايشگاهي: استقرار برنامه فوق در آزمايشگاه هاي تحت 
پوشش براساس الويت ها ودستورالعمل هاي تعيين شده 
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مربوط به طراحي آزمايشگاه هاي ثابت در شرايط بحران 
در آزمايشــگاه هاي مرجع منطقه اي )برنامه ريزي جهت 
استفاده از تجهيزات در راستاي الويت هاي تعيين شده در 
شــرايط غير بحران جهت آمادگي وصحت كاركرد آن ها 
در شــرايط بحران(، تحت نظارت ومديريت آزمايشــگاه 
مرجع سالمت آزمايشــگاه مرجع سالمت اداره مديريت 

آزمايشگاه هاي بهداشتي. 

 کال چند نفر پرسنل دارید و وظایفشان به چه 
صورت است ؟

اداره  مقام  پاتولوژيست/قائم  روزبهی:  هومان  دکتر 
امور آزمايشگاه 

دکتر شاهرخ رخشنده رو:پاتولوزيست/كارشناس نظارتي
دکتر جمال الدین گهر نژاد: دكتراي علوم آزمايشگاهي /

مسوول آزمايشگاه هاي بهداشتي استان-كارشناس نظارتي
آزمايشگاهی/ علوم  خسروانی:دكترای  قاسم  دکتر 

رئيس آزمايشگاه رفرانس
دکتر محمد جعفر شرفا: دكترای علوم آزمايشگاهی/

مسئول صدور پروانه ها
پاتولوژيست/ امیرلطیفی:   سادات  فاطمه  دکتر 
كارشناس نظارتی                                                       
ايمنولوژي/ ارشد  كارشناس  عالیشوندي:  سیما 

كارشناس نظارتي
تكويني/ سلولي  ارشد  كارشناس  پرویزي:  زهرا 

كارشناس اداره امور آزمايشگاه ها
بيوشيمی/كارشناس  ارشد  كارشناس  راهله خاتمی: 

بخش بيوشيمی آزمايشگاه رفرانس
ميكروبيولوژی/ ارشد  كارشناس  پیشوا:  محبوبه 

كارشناس بخش ميكروب آزمايشگاه رفرانس
سلولی  ارشد  كارشناس  نیا جهرمی:  روشن  مهدی 

مولكولی/كارشناس مولكوالر آزمايشگاه رفرانس
آزمايشگاهي/ علوم  كارشناس  معدلي:  مهدي 

كارشناس نظارتي

آزمايشگاه مرجع ســالمت در حال حاضر طبق بندهاي زير 
الزامي است : 

     ♦ طراحي برنامه مديريت ايمني زيستي )تعيين مسوول 
ايمني واجراي شرح وظايف مربوطه(

      ♦ رعايــت اصــول كلي حفاظت وپيشــگيري )طبق 
دســتورالعمل هاي مربوطه( - تهيه وسايل حفاظتي كاركنان 

ونظارت برنحوه استفاده از آن ها 
♦ واكسيناسيون وبهداشت كاركنان 

♦ مديريت درمواردريختن موادآلوده وياشكســتن ظروف 
حــاوي موادآلــوده ميكروبي وشــيميايي - اجــراي روش 

استاندارد انتقال نمونه هاي عفوني 
♦ فرآيند ســترون ســازي وضدعفوني نمودن وبررســي 

صحت عملكرد آن - فرآيندنظافت وشستشو 
♦ مديريت پســماندهاي عفوني وساير پسماندها - ارتقاء 
كيفيت عملكرد آزمايشگاه هاي بهداشت محيط وحرفه اي - 
ارتقاء وضعيت ارايه خدمات آزمايشگاهي مرتبط با سالمت 

شاغلين )طب كار( 
♦ ساماندهي وضعيت انجام آزمايشات روزمره و تخصصي 
شاغلين )طب كار( طبق دستورالعمل تدوين شده باهمكاري 

مركز سالمت محيط وكار وآزمايشگاه مرجع سالمت 
♦ مميزي وپايش نحوه ارائه خدمات آزمايشگاهي مرتبط 
با سالمت شاغلين در آزمايشــگاه هاي مجري برنامه انجام 
آزمايشــهاي طب كار با همكاري اداره امور آزمايشگاه هاو 

آزمايشگاه مرجع دانشگاه 
♦ پشــتيباني آزمايشــگاهي در شــرايط بحران و ارتقاء 
عملكردآزمايشگاه ها در شرايط بحران - تعيين و نگهداری 
تيم هاي آزمايشگاهي دانشگاهي جهت كار در شرايط بحران 
و آموزش آنها با همكاري آزمايشــگاه مرجع دانشگاه ودفتر 

EOC دانشگاه 

♦ طراحي نظام ارجاع ومديريت نمونه درآزمايشگاه هاي 
درگير شرايط بحران با همكاري آزمايشگاه مرجع دانشگاه 

♦ فراهم سازي منابع الزم جهت تهيه آزمايشگاههاي موبايل 
)ســيار( وآزمايشــگاه هاي قابل حمل)پرتابل( و تجهيزات 
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های  آزمایشگاه  فاصله  آیا   
استان بر اساس معیار و فرمول خاصی 
چند  کلی  طور  به  خیر؟  یا  است 
دارد چه  استان وجود  آزمایشگاه در 

تعداد خصوصی چه تعداد دولتی ؟
خاصی  فرمول  اساس  بر  خير 

نيست. به طور كلی چهار صد آزمايشگاه در سطح استان 
آزمايشگاه خصوصی و  دارد كه  حدودا دويست  وجود 

ما بقی دولتی است. 

و  شهر  در  آزمایشگاهی  و  پزشکی  تجهیزات   
روستاهای دور و نزدیک چگونه است آیا با کمبود و ضعفی 

روبرو هستند؟ 
داده  انجام  مورد  اين  در  خريدهايی  بهداشت  معاونت 
است. برای سطح يك آزمايشات كه در روستا ها متمركز 
موضوع  اين  پيگير  هم  ما  بهداشتی  قسمت  است  شده 
است كه با توجه به طرح بيمه روستايی و پزشك خانوار 
روستايی، هماهنگی صورت گرفته و آزمايشات سطح يك 

تقريبا در همه ی روستا صورت می گيرد.  

 مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه به عهده 
اداره امور آزمایشگاه های استان است یا خیر ؟

مديريت تجهيزات آزمايشگاهی دانشگاه به عهده اداره ی 
امور آزمايشگاه ها و اداره تجهيزات پزشكی دانشگاه است.

  
 آیا اداره امور آزمایشگاه ها در سیاست گذاری های 

کالن نقش محوری دارد یا خیر؟
بله تمام پيشنهادات توسط  اداره ی ما صورت می گيرد. 

قرار  ما  اختیار  در  که  وقتی  از  تشکر  ضمن   
داده اید، در پایان اگر نکته ای هست که نیاز به اطالع 

رسانی است بفرمایید؟ 
وجود  ها  آزمايشگاه  در  بيشتر  متاسفانه  كه  مشكالتی 
است  مصرفی  مواد  تعرفه  همخوانی  عدم  به  مربوط  دارد 
كه اميدواريم كنترل و رفع شود. همچنين عدم تخصيص 
بودجه ی مناسب برای خريد تجهيزات به خصوص بعد از 
طرح تحول نظام سالمت كه به صورت عمده وجود دارد. 

اداره  آزمايشگاه/كارشناس  كارشناس  چاهی:  قره  زهرا 
امور آزمايشگاه ها

شيمی/ بيو  ارشد  نژاد:كارشناس  پاك  محمدرضا 
كارشناس نظارتي

آزمايشگاهي/كارشناس  علوم  کرمي:كارشناس  فاطمه 
نظارتي و صدور پروانه ها

لیال حیدري:كارشناس ارشد ميكروبيولوژی /كارشناس نظارتي
احمد دهقان: كاردان مدارك پزشكي/امور اداري

آزمايشگاهی/كاردان  علوم  كاردان  محمدی:  کبری 
آزمايشگاه رفرانس

آزمايشگاهي/كاردان  علوم  سهیلي:كاردان  سمیه 
آزمايشگاه رفرانس

آزمايشگاهي/كاردان  علوم  كاردان  اکبری:  محسن 
آزمايشگاه رفرانس

و  کیفی  کنترل  های  آزمون  اجرایی  وضعیت   
کالیبراسیون به چه شکل است؟

اجرای آزمون كنترل كيفی به صورت آماده تهيه می شود. 
كار ما اين است كه اين نظارت به طور كامل انجام شود. 

 تعامل امور آزمایشگاه با مدیریت بودجه دانشگاه 
به چه صورت است و نیازسنجی چگونه است ؟ 

مديريت  با  آنها  كنيم  می  اعالم  معاونت  به  را  نيازها  ما 
بودجه دانشگاه به طور مستقيم تعامل دارند كه يا به صورت 

موردی يا تجميعی تصميم گيری می شود .

 چه پیشنهاداتی برای منسجم سازی فعالیت های 
مدیریتی تجهیزات دانشگاه دارید؟ 

اگر مديريت خريد تجهيزات به صورت قدرتمند و منسجم 
صورت بگيرد، قيمت كمتری برای خريد تجهيزات پرداخت 
می شود و اين به ميزان بودجه ای كه در اختيار دانشگاه قرار 
می گيرد بستگی دارد.  چنانچه بودجه ای به دانشگاه تعلق گرفت، 
به جای آنكه در طول دو سال خريد ها صورت گيرد، خريد ها به 
صورت متمركز و يكجا انجام شود تا با قيمت كمتری در اختيار 
دانشگاه قرار بگيرد. بهتر است خريدها به صورت هيات امنايی و 

يا به صورت تجميعی صورت گيرد .


