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    نیلوفر حسن- کارشناس مهندسی پزشکی                         گفتگو

یاسوج)به لری:Jasyç( یکی از شهرهای لرنشین جنوب غربی ایران و مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شهر همچنین مرکز شهرستان 
بویراحمد است و در شمال شرقی استان واقع شده است. پیش از ایجاد این شهر، در حدود ۶ کیلومتری آن، یک شهر قدیمی به نام »تل خسرو« قرار 
داشت که زمانی مرکز نفوذ خوانین بویراحمد علیا بوده است. اینک به جز تپه های پراکنده و یک روستا، اثری دیگر از آن باقی نمانده است. تل خسرو 

متجاوز از دو هزار سال قدمت دارد. لیکن احداث ابنیهٔ معاصر در پیرامون آن، بعد از سال ۱۳۰۹ خورشیدی شروع شده و تا سال ۱۳۲۳ ادامه یافت و 
پس از آن متروک شده است.

یاسوج در کنار رودخانه بشار در تپه های متعدد در ارتفاع ۱۸۷۰ متری از سطح دریا قرار گرفته، این شهر که تا سال ۱۳۴۹ از توابع شهرستان 
کازرون بود جدا شد و برای ۶ سال به شهرستان بهبهان داده شد و در نهایت در سال ۱۳۵۵ و با جدا شدن استان از استان فارس، به مرکزیت استان 
کهگیلویه و بویراحمد در آمد. در فصل زمستان برف زیادی در این شهر می بارد و اکثر نقاط و ارتفاعات اطراف آن برای مدتی طوالنی پوشیده از برف 

باقی می ماند. شهر یاسوج ۱۸ کیلومتر وسعت یافته است.
مهندس جهانگیری، فارغ التحصیل رشته میکروب شناسی  و رییس اداره امور آزمایشگاه های  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است.  

در ادامه ی این مصاحبه با تجربیات وی و فعالیت های این اداره آشنا خواهیم شد . 

گفتگویی با مهندس جهانگیری؛

 رئیس اداره امور آزمایشگاه هاي
 دانشگاه علوم پزشكي یاسوج
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تجهیزات پزشکی توسط اداره تجهیزات پزشکی 
صورت می گیرد ؟

تجهيزات  اداره  تجهيزات،  خريد  خصوص  در 
خريد،  متولي  و  دارد  وجود  درمان  معاونت  در 
مجموعه  نيازهاي  خصوص  در  ولي  هستند  آنها 
تعامل  و  كرده  نظرخواهي  ما  از  آزمايشگاهي 
خوبي با هم داريم و نهايتا اقدام به خريد مي كنند. 
همچنين ما يك نماينده از همكاران آزمايشگاهي 
را در كميته خريد تجهيزات داريم كه در جلسات 

نيازهاي ما را پيگيري مي كند. 

 این اداره امور آزمایشگاه ها در سیاست 
آزمایشگاهی  تجهیزات  کالن  های  گزاری 

دانشگاه نقش محوری دارد ؟
به  مربوط  كلی  های  گزاری  سياست  در  بله 
نماينده  يك  كردم  عرض  آزمايشگاهي  تجهيزات 
را  ما  ظرات  تواند  مي  كه  داريم  خريد  دركميته 
در  باشد  گزار  تاثير  ها  گيري  تصميم  در  و  منتقل 
سياست گزاري كالن نيز سعي شده در چشم انداز 
در جهت  و  ديده شده  آزمايشگاه  آينده مشكالت 

کاریتان  سوابق  و  ازخودتان  آغاز  در   
بفرمایید؟

ارشد  كارشناس   ،1350 متولد  جهانگيری  بنده 
در  فعاليت  سابقه ی  سال   20 با  ميكروب شناسی 
حوزه ی آزمايشگاهی هستم. 5 سال رياست اداره ی 
امور آزمايشگاه های تشخيص طبی در حوزه درمان 
اين  در  درماني  هاي  آزمايشگاه  كه  دارم  برعهده  را 
حوزه شامل بيمارستان ها، آزمايشگاه هاي خصوصي 
نهادها را شامل  و درمانگاه هاي خصوصي و ساير 
مي شود. گاها در پی تعامالتی كه با بخش معاونت 
بهداشت دارم، آنها را هم مورد بازبينی قرار داده و در 
جلسات آموزشی و نقطه نظرات متعددی كه دارند نيز 

همكاری الزم را صورت می دهم.

 خواهشمند است درباره کار ویژه ی اداره 
امور آزمایشگاه ها توضیح بفرمایید.

بر روند  نظارت  مهم،  اصلی و  درواقع وظيفه ی 
آزمايشگاه های  در  استانداردها  استقرار  و  اجرا 
برای  تشخيص طبی است. همچنين صدور مجوز 
تاسيس آزمايشگاه، ابالغ دستورالعمل هاي وزارت 
بر  نظارت  و  پوشش  تحت  مجموعه  به  بهداشت 

حسن اجراي آنها است. 
همچنين برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشي 
براي كاركنان شاغل در مراكز تحت پوشش است 
و نوع كارگاه ها براساس دستورالعمل هاي وزارت 
همكاران  توسط  كه  هايي  نيازسنجي  و  بهداشت 
اقدام  و  انتخاب  آيد  مي  به عمل  ها  آزمايشگاه  از 
و  تشويق  همچنين  نماييم.  مي  آنها  برگزاري  به 
همكاري با پرسنل آزمايشگاه ها جهت شركت در 
كنگره ها و كارگاه هاي كشوري در جهت ارتقاي 

سطح علمي كاركنان صورت مي پذيرد. 

نظر  زیر  دانشگاه شما  امور  اداره ی  این   
ریاست دانشگاه است یا معاونت درمان ؟

زير نظر معاونت درمان است. 

مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه   
به عهده ی این اداره است؟ همان طور که مدیریت 
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و  منسجم  انجام  برای  چالش هایی  چه   

قدرتمند فرآیندهای مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی 
دانشگاه ها وجود دارد و راهکارهای پیشنهادی شما 

چیست ؟
در بخش خصوصي به خوبي مديريت مي شود و از 
وضعيت مطلوبي برخوردار است ولي در بخش دولتی 
به علت اينكه سرويس دوره اي به نحو مطلوب و در 
فاصله زماني مطلوب صورت نمي گيرد معموال وضعيت 
مديريت نگهداشت تجهيزات ضعيف تر است. بنابراين به 
نظر مي رسد در صورت داشتن دستگاه هاي جايگزين و 
اقدام به موقع جهت سرويس دوره اي بتوانيم به وضعيت 

مطلوب نزديك شويم. 

 استان شما شامل چه تعداد آزمایشگاه است و 
پراکندگی آن در شهرها و استان ها به چه گونه است 
و چه کمبودهایی درزمینه ی اقالم و تجهیزات وجود 

دارد ؟
درمجموع 37 آزمايشگاه بهداشتی زير نظر بهداشت 
و 26 آزمايشگاه درمانی زير نظر اداره آمور ازمايشگاه 
وضعيت  پراكندگي  نظر  از  دارد.  وجود  درمان  هاي 
مناسب است. اكثر مناطق شهري و روستايي را تحت 
پوشش شبكه آزمايشگاهي قرار داده است. ازنظر كميتی 
مراكز  در  آزمايشگاهی  حدود 150-140تست  چيزی 
دولتی و در بخش خصوصی بالغ بر 200 آزمايش انجام 
می شود. اگر هم آزمايشی به علت تعداد كم قابل انجام 
نباشد با استفاده از سيستم ارجاع به شهرهاي بزرگ تر 
ارسال مي شود كه اين تست ها خيلي كم بوده و اكثر 
انجام  قابل  استان  همين  در  ها  تست  اتفاق  به  قريب 
درحال  آزمايشگاهي  تجهيزات  اقالم  زمينه  در  است. 
حاضر وضعيت نسبتا مطلوبي داريم ولي در خصوص 
دستگاه هاي جايگزين هنوز نياز به خريد دستگاه هايي 
است كه اميدوارم تا پايان سال محقق شود كه شامل 
كليه  شامل  و  شود  نمي  آزمايشگاه  در  بخش خاصي 
بخش ها است. بخش عمده آن برمي گردد به اين مسله 
كه تجهيزات در بخش دولتي اكثرا به صورت 24 ساعته 
فعال است بنابراين از استهالك بيشتري برخوردار است. 

رفع آنها برنامه ريزي صورت گيرد در همين راستا سند 
چشم انداز آزمايشگاه تا سال 1404 در حوزه آزمايشگاه 
با كمك دانشگاه شيراز به عنوان دانشگاه قطب طراحي و 
به وزارت بهداشت ارسال شده است كه اميدوارم بتواند 
در جهت اعتالي آزمايشگاه و بهبود كيفيت و كميت اين 

بخش مفيد واقع شود.

بخش  هر  وظایف  و  دارید  پرسنل  نفر  چند   
چیست؟

در كل سه نفر هستيم. يك بخشی از آزمايشگاه به بحث 
مميزی و نظارت بر آزمايشگاه ها است كه در اين بخش 
استفاده  هم  دانشگاهي  مرجع  آزمايشگاه  كارشناسان  از 
مي شود كه شش نفر نيز در اين بخش مشغول فعاليت 
هستند و قسمت صدور پروانه ها به علت تعداد كم مستقل 
نبوده و توسط خود كارشناسان اداره انجام وظيفه مي شود.

 از فعالیت های علمی این اداره و تعامل آن با 
مدیریت بودجه توضیح دهید؟

تمهيداتی  هرساله  و  بوده  خوب  اخير  يك ساله ی  در 
با اداره ی امور دانشگاه ها برای حضور پرسنل در كنگره 
ارتقای كيفيت سنجيده می شود. همين طور در برگزاري 
كنگره هايي كه در استان برگزار مي شود همكاري فعال 
اين اداره وجود دارد به طوري كه در سال 91 يك كنگره 
كشوري تحت نام پيراپزشكي و سالمت برگزار شد. در 
سال 94 نيز يك كنگره تحت عنوان خون،بيماري ها و 
كاربردهاي باليني آن در ياسوج برگزار شد كه همكاران 
خصوص  در  داشتند.  فعال  همكاري  بخش  اين  در  ما 
دارد  وجود  خوبي  تعامل  بودجه،  مديريت  با  تعامل 
بودجه  كسري  علت  به  اعتبار  تامين  در خصوص  ولي 

مشكالتي وجود دارد.

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

پزشكی  تجهيزات  واحد  همان  عهده  به  معموالً 
نظارت  آنها  اجراي  حسن  بر  ما  و  است  بيمارستان 

مي كنيم. 

                           همایش


