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  افسانه نجفی- کارشناس مهندسی پزشکی                         گفتگو

آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های زاهدان
استان سیستان و بلوچستان در شرق جنوب شرقی واقع است. این استان با حدود ۱۸۰,۷۲۶ کیلومتر مربع وسعت، کمابیش اندازه کشور 

سوریه بزرگی دارد و بیش از ۱۱ درصد وسعت ایران را دربرمی گیرد. سیستان شامل زابل و شهرهای اطرافش است و بلوچستان دربرگیرنده بقیه 
شهرها از زاهدان تا چابهار است.

سیستان و بلوچستان ۱۱۰۰ کیلومتر مرز با کشورهای پاکستان و افغانستان و ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد و به دلیل قرار گرفتن در 
موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است به ویژه بندر چابهار که تنها بندر اقیانوسی ایران و آسان ترین و بهترین راه دسترسی 

کشورهای آسیای میانه به آب های آزاد است. 
مردم استان سیستان و بلوچستان از قومیت های بلوچ و سیستانی است که بلوچ ها به زبان بلوچی با لهجه های متفاوت و عموماً با مذهب تسنن و 
تشیع و سیستانی ها به گویش پارسی سیستانی صحبت می کنند و مذهب تشیع اند. این استان بیشتر آب و هوای گرم و خشک دارد اما در عین 

حال از تنوع آب و هوایی و اقلیمی ویژه ای برخوردار است و مناطق کوهستانی، جنگلی و باتالقی نیز در این استان پهناور به چشم می خورد.  
استان سیستان و بلوچستان با داشتن موقعیت راهبردی بازرگانی و ترانزیتی و دارا بودن کشاورزی و باغبانی )به ویژه میوه های استوایی و 

گرمسیری( و همچنین جاذبه های فراوان تاریخی و طبیعی و نیز صنعت در حال رشد از توانایی و ظرفیت فوق العاده ای برای توسعه و آبادانی 
برخوردار است.

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یکی از دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان است که فعالیت رسمی خود را اواخر دهه ۱۳۶۰ شروع کرد. 
دانشکده پزشکی زاهدان در سال ۱۳۶۵ با تعداد کمتر از ۱۰ عضو هیئت علمی و پذیرش تعداد ۲۸ نفر دانشجوی پزشکی، فعالیت آموزشی خود 
را شروع کرد. پذیرش دانشجو تا سال ۱۳۷۸ بین ۱۲۵,۹۰ نفر افزایش یافت و پس از آن تا سال ۱۳۸۴ به۶۰,۴۰  نفر تقلیل پیدا کرد. در سال 

۱۳۸۵ مجددا به ۷۰ نفر افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ ، ۱۰۷ نفر دانشجو در رشته پزشکی و ۲۲ نفر دانشجو در رشته علوم تغذیه پذیرفته 
شده اند. این دانشکده هم اکنون با تعداد ۱۷۳ نفر عضو هیأت علمی در ۱۵ گروه علوم پایه  و ۱۹ گروه بالینی در ۱۱ رشته تخصصی بالینی 

)چشم پزشکی ، داخلی ، جراحی عمومی ، کودکان ، زنان و زایمان ، عفونی ، رادیولوژی ، بیهوشی ، روانپزشکی ، قلب و عروق و طب اورژانس ( ، 
یک رشته فوق تخصصی )ویتره و ریتن( ، ۶ رشته کارشناسی ارشد ) میکروب شناسی ، انگل شناسی ، بیوشیمی ، فیزیولوژی ، روانشناسی بالینی و 

علوم تشریح ( ، رشته کارشناسی تغذیه و دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت )MPH( با تعداد ۱۴۶۲ دانشجو فعالیت آموزشی دارد.
بیمارستان های آموزشی شامل : بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی فوق تخصصی علی ابن ابی طالب با )۴۲۶ تخت(، بیمارستان آموزشی 

پژوهشی درمانی خاتم االنبیاء)ص()۲۳۴ تخته(، بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی الزهرا )س()۵۰ تخته(، بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی 
بوعلی )۵۰ تخته(، بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی بهاران )۷۲ تخته(، بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی تخصصی اطفال علی اصغر )ع(، 

بیمارستان راضی سراوان، بیمارستان ۲۲بهمن خاش )۹۶ تخت (، بیمارستان امام علی)ع( چابهار.
رییس دانشگاه به همراه هفت  معاون خود شامل معاونت تحقیقات و فناوري، معاونت آموزشي، معاونت درمان، معاونت توسعه و مدیریت منابع، 
معاونت بهداشتي، معاونت غذا و دارو معاونت دانشجویي و فرهنگي ارکان اصلی دانشگاه را تشکیل می دهند. روئسای دانشکده ها نیز توسط 

رییس دانشگاه تعیین و منصوب می شوند.  
دکتر رامین سراوانی، فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس در رشته ی بیوشیمی تخصصی بالینی،  مسوول فنی آزمایشگاه تخصصی دیابت 

حضرت علی اصغر و رییس اداره امور آزمایشگاه های  و نظارت بر شبکه ی آزمایشگاهی دانشگاه و معاونت تحقیقات و فن آوری دانشکده ی 
پیرا پزشکی است.  در ادامه ی این مصاحبه با تجربیات وی و فعالیت های اداره ی امور آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان آشنا خواهیم شد . 

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

به  مدون كشوري  هاي  ليست  اساس چك  بر  ارزيابي   
تفكيك نوع بخش و نوع آزمايش

 تدارکات:
كارشناس تامين نيازهاي تجهيزاتي، مواد و كيت هاي 

آزمايشگاهي، تعميرات و تامين لوازم يدكي
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امورآزمایشگاه دانشگاه شما زیر نظر ریاست  اداره   
دانشگاه  فعالیت دارد یا معاونت؟

 اداره ی امور آزمايشگاه ها زير نظر معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشكی زاهدان است.  

 آیا مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه به عهده 
این اداره است همان طور که مدیریت تجهیزات پزشکی 

توسط اداره تجهیزات پزشکی صورت می گیرد؟  
خير يك بخش مستقل است كه تجهيزات پزشكی كل دانشگاه 
تحت نظارت و سرپرستی آن ها صورت می گيرد. ولی ما به عنوان 
عضو در اين بخش حضور داريم و درخواست ها و پيشنهادات 

خود را به بخش تجهيزات پزشكی دانشگاه ارايه می كنيم.  

 آیا اداره امورآزمایشگاه ها در سیاست گذاری های 
کالن تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه نقش محوری دارد ؟
بله ما با نياز سنجی و اينكه چه آزمايشاتی اضافه شود و 
در  و  ها  كمبود  بررسی  شود  انجام  بايد  كه  آزمايشات  نوع 
سند چشم انداز هزارو چهارصد چهار سر مميزی وجود دارد 
كه سه سر مميزی وهمچنين سياست های كالن آزمايشگاه 

توسط ما صورت می گيرد.

 چند نفر پرسنل دارید ووظایف هربخش چیست؟
پنج يا شش پرسنل داريم. بخش صدور پروانه ها، بخش 
نياز سنجی، بخش پژوهشی و برنامه ريزی آموزشی، بخش 
كنترل كيفی، بخش تغيير و تحول نظام سالمت از بخش های 
اداره امور آزمايشگاه های استان سيستان و بلوچستان است.  

 ازفعالیت های علمی این اداره برایمان بگویید؟
از  غير  داريم.  آموزشی  كارگاه  يكبار  ماه  هردو  يا  ماه  هر 
اين مورد، در هر شبكه بر اساس نياز پرسنل كار گاه آموزشی 

 آموزش ادواري:
تنظيم  و  تهيه  بازآموزي،  و  جديد  هاي  روش  آموزش 

SOPروش هاي آزمايشگاهي استاندارد
 امور پرسنلي:

برنامه ريزي بر مبناي تعريف انواع آزمايشگاه در سطوح 
بهداشتي و درماني و پيگيري امور مربوطه

 برنامه ریزي:
مشاركت در برنامه هاي تحقيقاتي كشور به عنوان ناظر يا 

مجري در زمينه هاي واگير، غير واگير و اپيدمي ها
 آمار:

جمع آوري آمار و اطالعات در زمينه فعاليت هاي آزمايشگاهي 
و بيماري هاي واگير، مواد مخدر، بيماري هاي ژنتيك و ...

 کنترل کیفي:
كنترل بر انتخاب، توزيع و استفاده مواد، كنترل بر روي نتايج 

آزمايشات و كنترل بر روي نيروي انساني
 نظارت:

پايش و ارزيابي بر اساس چك ليست هاي مدون كشوري 
به تفكيك نوع بخش و نوع آزمايش

از ساير فعاليت های اداره ی امور آزمايشگاه ها با توجه به 
اين كه شبكه ی گسترده ای را پوشش می دهد:

  تجهيز كردن و آموزش در مناطق روستايی 
 پخش لوازم و ملزومات الزم در بخش تشخيص سل 
 برای بيمه روستايی برای بخش يك، كار های پوششی 

آن را انجام می دهيم 
 سطح دو كه آزمايشگاه مركزی استان ها می شود و 

آزمايشگاه های سطح يك و بيمارستان های زاهدان 
 تجهيز دستگاه ها و تجهيز پرسنل توسط ما انجام 

می شود 
 نياز سنجی نسبت به اينكه چه تست هايی بايد انجام 

شود و چه تست هايی بايد اضافه شود 
 كنترل های داخلی و كنترل های خارجی 

 نظارت بر بخش خصوصی 
 صدور پروانه ها 

 انجام امور مربوط به مسوولين فنی 
 جا به جايی هايی كه انجام می شود  

 انجام و نظارت آيين نامه ها
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فعاليت  رفرنس  يك  عنوان  به  داريم  انتظار  ما  كه  طور  آن 
نمی كند.  چالش ديگری كه وجود دارد اين است كه بايد 
ملی  كد  طريق  از  و  اينترنتی  صورت  به  آزمايشات  جواب 
استعالم گرفته شود كه رفت و آمد های غير ضروری كم شود 
و برای هر فرد بانك اطالعاتی وجود داشته باشد كه تغييرات 

آزمايشات ملموس شود.  

است  آزمایشگاه  تعداد  چه  دارای  شما  استان   
چه  به  استان  روستاهای  و  شهرها  در  آن  پراکندگی  و 

نحویست؟
بلوچستان  و  سيستان  استان  كشور،  پهناور  استان  اولين 
است. ما پراكندگی روستايی زيادی داريم در سطح استان و 
تا صد و پنجاه كيلومتر فاصله بين روستايی هم داريم، اما در 
با  تمام روستا های دور و نزديك ما آزمايشگاه و درمانگاه 

تجهيزات پيشرفته مانند سل كانتر داريم. 

 در زمینه اتوآناالیزرسل کانتر و اتوآناالیزربیوشیمی. 
ما تقریبا تمام امکانات مورد نیاز را دارا هستیم.  

يك سری تست های تخصصی معموال در همه ی استان ها 
وجود دارد كه به استان تهران ارجاع داده می شود كه ممكن 
است بيش از سه بار در سال درخواست نداشته باشيم.  البته 
به صورت  دارد و  استان ها وجود  اين موضوع در همه ی 

روتين به تهران ارجاع داده می شود. 

 وضعیت و امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات آن 
در روستاها و شهرهای دور و نزدیک استان به چه صورت 
است و استان از جهت تامین کدام امکانات تجهیزاتی با 

مشکل مواجه است؟
ها  روستا  در  است  بيمه  تعهد  كه  هايی  تست  تمام  بله 
تخصصی  های  تست  محدودی  تعداد  تنها  و  است  موجود 

كمبود داريم كه آنها ارجاع می شود. 

برگزار می كنيم.  آموزش های مداومی كه صورت می گيرد و 
يا آموزش هايی كه برای ارتقا كيفيت داريم و همچنين برخی 
آموزش ها كه از ساير دانشگاه های علوم پزشكی استان يا از 
خارج از استان به ما ارجاع داده می شود كه ما نيروی آموزش 

ديده معرفی می كنيم.  

تجهیزات  نگهداشت  مدیریت  بر  نظارت  نحوه   
آزمایشگاهی در مراکز تابعه به چه صورت است؟

واگذار  ها  وايزر  سوپر  و  فنی  مسووالن  به  را  كار  اين  ما 
كرده ايم. آنها مديريت اين بخش را به عهده دارند و از طريق 
مكاتبات نتايج را به ما اعالم می كنند و ما بيشتر كار های ستادی 
ما  شود،  گزارش  دستگاهی  خرابی  چه  چنان  دهيم.  می  انجام 

شركت های معتبر در اين زمينه را معرفی می كنيم. 

 وضعیت اجرای آزمون های کنترل کیفی و کالیبراسیون  در 
مورد تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه چگونه  اجرا می شود ؟

تمام  در  را  كيفی  كنترل  كه  داريم  مميز  سر  نفر  سه  ما 
آزمايشگاه های استان نظارت می كنند. كنترل كيفی داخلی را 
از اين طريق چك می كنيم و كنترل كيفی خارجی هم كه آن ها 
قرار داد هايی دارند و نمونه ها ارسال می شود و جوابی را كه 

به ما می دهند چك می كنيم. 

بودجه  مدیریت  با  ها  آزمایشگاه  امور  اداره  تعامل   
دانشگاه چگونه است؟ 

ما مشكلی نداريم و تعامل خوبی با مديريت بودجه دانشگاه 
با  تخصيص بودجه  داريم. درخواست هايی كه داريم معموال 

صورت می گيرد. 

قدرتمند  و  منسجم  انجام  برای  هایی  چالش  چه   
وجود  دانشگاه  آزمایشگاهی  تجهیزات  مدیریت  فرآیندهای 

دارد و راهکارهای پیشنهادی چیست؟ 
به نظر من بايد يك آزمايشگاه رفرانس قوی در استان ايجاد 
های  بيمارستان  و  های  آزمايشگاه  تمام  كيفی  كنترل  كه  شود 
استان در آن صورت بگيرد. البته ما آزمايشگاه مرجع داريم اما 

اصالحیه
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