گفتگو

نیلوفر حسن -کارشناس مهندسی پزشکی

آشنایی با اداره امور آزمایشگاه های مراغه

رئیس اداره امور آزمایشگاه های مراغه؛

منطقی کردن تعرفهها ،کمک مؤثری
برای ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاهی است
ن شرقی و مرکز اداری شهرستان ویژه مراغه است .این شهر در کنار رودخانه صوفی چای و
مراغه شهری در استان آذربایجا 
در دام مراغه با دارا بودن  ۹۵۸٬۳۶۱نفر جمعیت و  ۷۹٫۵۲کیلومترمربع مساحت در سال  ۰۹۳۱خورشیدی ،دومین شهر بزرگ و
پرجمعیت استان پس از تبریز به شمار میرود .این شهرستان همچنین دومین شهر باستانی آذربایجان بعد از ارومیه است .این شهر،
در دورههای گذشته تاریخ ایران ،ازنظر تاریخی ،علمی و سیاسی موردتوجه بوده در دوران حکمرانان ایلخانی پایتخت ایران بودهاست.
خواجهنصیرالدین طوسی ،وزیر هالکوخان از پادشاهان ایلخانی ،در سال  ۶۵۶ه.ق ،رصدخانه مراغه را بنا نهاد که هماکنون بخش بسیار
اندکی از آن باقیمانده است و بسیاری از بنای آن تخریبشده است .شهرستان مراغه دارای  ۰۰۳اثر تاریخی و تپههای باستانی است که
جزو  ۰۱شهرستان دارای بافت غنی تاریخی و فرهنگی در کشور است.
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شبکه بهداشت و درمان
مراغه با توجه به شایستگیها و
توانمندیهای موجود بطور رسمی
در  28اسفندماه سال  1391از سوی
شورای عالی گسترش دانشگاههای
علوم پزشکی کشور به دانشکده
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
و درمانی مراغه ارتقا یافت.
ارتقایی که بهحق ،شایسته مردم شریف و شهر تاریخی،
فرهنگ دوست و علم پرور مراغه بود .مراغه درگذشته
نیز توانسته بود نقش مهم و مؤثری را در تحقق اهداف
نظام سالمت و ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی به
مردم منطقه و حتی برای شهرهای همجوار ایفا نماید که
با این ارتقا نقش و رسالت این شهر کهن فزونی یافت.
سیستم بهداشتی و درمانی شهرستان مراغه با دارا بودن
یک دانشکده پرستاری و مامایی ،دو بیمارستان و یک
بیمارستان در حال ساخت 14 ،مرکز بهداشتی درمانی،
3پایگاه بهداشتی 72 ،خانه بهداشت 1 ،آموزشکده
بهورزی و  1باب آزمایشگاه تشخیص طبی و  3پایگاه
اورژانس  115در اواخر اسفندماه سال  1391به همت،
تالش و پیگیری مسوولین محلی با صدور مجوز رسمی
توسط شورای عالی گسترش وزارت متبوع به دانشکده
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه ارتقا
یافت و با جداشدن از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دارای
ردیف بودجهای مستقل شد .در سال  1391با تصویب
شورای گسترش دانشکده پرستاری و مامایی مراغه به
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه
تبدیل شد .در حال حاضر این دانشکده با نهرشته و
متجاوز از  550نفر دانشجو به فعالیت خود ادامه میدهد.
دانشکده علوم پزشکی مراغه از اوایل سال ۱۳۹۲
رسم ًا بهعنوان دانشکده علوم پزشکی مراغه شناختهشده

از مهمترین چالشهای ما جذب نیروی انسانی و

بروز رسانی فنآوری آزمایشگاهی است که با اجرای طرح

تحول سالمت و افزایش چشمگیر مراجعان به آزمایشگاههای
دولتی بارزتر شده است

است .در حال حاضر دانشکده علوم پزشکی مراغه
دارای  9رشته کارشناسی و کاردانی با حدود  550نفر
دانشجو 35 ،نفر عضو هیئتعلمی ،دو بیمارستان  137و
 110تختخوابی و یک بیمارستان در حال ساخت 160
تختخوابی با تحت پوشش قرار دادن شهرهای همجوار
عجبشیر ،بناب ،چاراویماق ،ملکان استان آذربایجان
شرقی و شهرهای میاندوآب ،تکاب ،شاهیندژ استان
آذربایجان غربی به فعالیت خود ادامه میدهد .دکتر
جعفر صدیقی ،فارغالتحصیل دکترای علوم آزمایشگاهی
بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران از اواخر سال
 ۱۳۹۴بهعنوان رئیس اداره امور آزمایشگاههای دانشکده
علوم پزشکی مراغه مشغول به کار است و از سوابق
مدیریتی وی ،مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان شهید
بهشتی مراغه از سال  1372تا سال  1394بوده است.
در ادامه با وی و فعالیت های این اداره آشنا می شویم.
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کمبود تجهیزاتی ازجمله اتمیک ابزوربشن برای
اندازهگیری میکرو المنتها بهویژه در اندازهگیری میزان
سرب ،دستگاه  HPLC ،PCRحس میشود

*******
اداره امور آزمایشگاههای دانشکده ،زیر نظر معاونت
درمان به فعالیتهای خود ادامه میدهد .صدیقی در رابطه
با تعداد کارکنان این بخش افزود :بهغیراز بنده یک نفر
کارشناس ثابت داریم که در واحد نظارت و صدور پروانهها
فعالیت اصلی دارد و دو نفر از همکاران بیمارستانی به
شکل اضافهکار ساعتی در انجام امورات محوله با اداره امور
آزمایشگاهها همکاری میکنند.
زمینه فعالیتهای اداره امور آزمایشگاهها را میتوان به
فعالیتهای آموزشی ،نظارتی ،مشاورهای و شرکت در فرایندهای
مرتبط با حوزه کاری در دانشکده علوم پزشکی مراغه و ارتباط
مستقیم و شرکت در برنامههای آزمایشگاه مرجع سالمت و
انتقال و ابالغ سیاستهای راهبردی وزارت متبوع و آزمایشگاه
مرجع سالمت و کلیه بخشنامه وزارتی بهتمامی آزمایشگاههای
تحت پوشش و پایش موارد مذکور نام برد.
در بحث آموزش همکاری خوبی با معاونت آموزشی
داریم ،بهطوریکه برای دانشجویان دوره کارشناسی
علوم آزمایشگاهی دروس مدیریت تضمین کیفیت و
استانداردسازی در غالب واحد مدیریت آزمایشگاه و
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کنترل کیفی تدریس میکنیم و به
دروس فوق ،نگرش عملگرایانه و
بالینی بدهیم و همچنین با برگزاری
کارگاههای آموزشی حرفهای و شغلی
و برگزاری آزمونهای ضمن خدمت،
با همکاری مدیریت نیروی انسانی
با توجه به نیازسنجیهای انجامشده
و همکاری با واحد اعتباربخشی
بیمارستانها و واحد نظارت معاونت درمان در برگزاری
کالس های آموزشی و پایش میدانی آزمایشگاههای تحت
پوشش دانشگاهی برگزاری جلسات آموزشی و ایجاد
کمیتههای ستادی در راستای اجرای برنام ه عملیاتی ادارات
امور آزمایشگاهها را عهدهدار هستیم .کالس های آموزشی
اداره امور آزمایشگاهها در معاونت درمان ،با حضور
کارشناسان این اداره و مسئولین فنی آزمایشگاه تشخیص
طبی دانشکده علوم پزشکی مراغه ،برای گروههای هدف
مسئولین ارجاع ،مسووالن فنی ،مسووالن ایمنی و بهداشت،
مسووالن خدمات عمومی و سایر کارکنان آزمایشگاههای
تابعه (دولتی و خصوصی) ،با محوریت مدیریت کیفیت،
ایمنی و بهداشت ،حملونقل نمونههای عفونی و سیستم
ارجاع نمونهها و مدیریت پسماند و فرایندهای قبل و پس
از آزمایش برگزار میشود.
مطالب و فایل های آموزشی اداره امور آزمایشگاهها را
میتوانید از لینک http://darman.mrgums.ac.ir
مشاهده کنید.
صدیقی در ادامه افزود :به نظر میرسد آموزش نیروی
انسانی نیاز مبرمی به بازنگری اساسی دارد تا بتواند
پاسخ گوی نیازهای فعلی و آینده آزمایشگاهها باشد.
منطقی کردن تعرفهها مخصوص ًا در بخش دولتی ،کمک
مؤثری برای ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاهی و به
مشارکت طلبیدن بخش خصوصی خواهد بود.
رئیس اداره امور آزمایشگاه مراغه در مورد برنامه ها و
اقدامات نظارتی این بخش گفت :آزمایشگاههای تحت

یکی از اهداف مهم ما راهاندازی آزمایشگاه مرکزی سالمت
و ارائه خدمات آزمایشگاهی فوق تخصصی و گسترش شبکه ارجاع
درون دانشگاهی و جلوگیری از سرمایهگذاری موازی و زائد و
مدیریت سرمایه و منابع مالی و انسانی است
پوشش اداره امور آزمایشگاهها عبارتاند :سه آزمایشگاه
معاونت بهرداشتی ،سه بیمارستان جنرال  ۱۶۰تختی،
 ۱۳۸تختی و  ۱۳۴تختی معاونت درمان و کلینیک ویژه دانشگاه
در حال احداث و  ۶آزمایشگاه خصوصی و  ۳کلینیک ارگان ها و
تأمین اجتماعی درزمینهی نظارت همکاران ،طبق برنامه مشخص
نظارتی از تمامی آزمایشگاهها بازدید و امورات ارزیابی را با توجه
به چکلیستهای طراحیشده دو ماه یکبار انجام داده و در فایل
آزمایشگاهها هم بایگانی دستی و هم الکترونیکی انجام میشود.
در مورد صدور پروانهها با توجه به دستورالعمل آزمایشگاه مرجع
سالمت ممیزیها انجام و به کمیسیون ماده  ۲۰ارجاع میشوند.
صدیقی در مورد کمیت و کیفیت اقالم دستگاه های پزشکی
این مرکز اظهار کرد  :تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تحت
مدیریت غذا دارو فعالیت دارند ولی با اداره امور آزمایشگاهها
تعامل مطلوبی داشته و با مشاوره و تاییداداره امور آزمایشگاه
سفارشات خرید آزمایشگاهی صورت میگیرد.
خوشبختانه آزمایشگاههای تحت پوشش دولتی و
خصوصی امکانات مناسبی را جذب کردهاند .تجهیزاتی مانند
سل کانتر فول دیف ،اتو آنالیزور وایمونو آناالیزور ،الکترود
آنالیزور ،سیستم االیزای اتوماتیک و  ESRریدر اتومات و سایر
تجهیزات با بک آپ مناسب وجود دارد.
کمبود تجهیزاتی ازجمله اتمیک ابزوربشن برای اندازهگیری
میکرو المنتها بهویژه در اندازهگیری میزان سرب ،دستگاه
 HPLC ،PCRحس میشود.
رئیس اداره امورآزمایشگاه مراغه در ادامه گفتگوبا ماهنامه
تصریح کرد :مدیریت کنترل کیفی آزمایشگاهها طبق معیارهای
ابالغی آزمایشگاه مرجع سالمت برای بخشهای آزمایشگاه،
عالوه بر اجرای کنترل کیفی داخل بخشی ،شرکت در
برنامههای کنترل کیفی خارجی نیز الزامی است در نظارت و
ارزیابی آزمایشگاهها مورد پیگیری قرار میگیرد.
از مهمترین چالشهای ما جذب نیروی انسانی و بروز رسانی
فنآوری آزمایشگاهی است که با اجرای طرح تحول سالمت و
افزایشچشمگیرمراجعانبهآزمایشگاههایدولتیبارزترشدهاست.
با توجه به اینکه دانشکده علوم پزشکی مراغه بهعنوان مرکز
مقیم جنوب استان آذربایجان شرقی تعریفشده است ،انجام

خدمات به شهرهای اطراف بناب ،عجبشیر ،هشترود،
ملکان ،چاراویماق و روستاهای تابعه را پذیرا شده است.
یکی از اهداف مهم ما راهاندازی آزمایشگاه مرکزی
سالمت و ارائه خدمات آزمایشگاهی فوق تخصصی و
گسترش شبکه ارجاع درون دانشگاهی و جلوگیری از
سرمایهگذاری موازی و زائد و مدیریت سرمایه و منابع
مالی و انسانی است.
سخن آخر:
آرزوی قبولی طاعات در ایام ماه مبارک رمضان و ذکر
این مطلب که آزمایشگاههای بالینی نقش به سزایی در
تشخیص درمان و کنترل درمان بیماریها داشته و ابزار
قابلاعتمادی برای پاسداری از سالمت مردم عزیزمان
هستند و با عنایت به پیشرفت علوم پزشکی و بهموازات آن،
دانش و تکنولوژی آزمایشگاهی ،الزم است تا فهم علمی
و پویایی از وضعیت آزمایشگاهها در جامعه به وجود آید.
از اینکه ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی در این راه قدمهای
مثبتی برداشته است جای تقدیر و سپاسگزاری است.
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