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    نیلوفر حسن- کارشناس مهندسی پزشکی                      گفتگو

مراغه شهری در استان آذربایجان  شرقی و مرکز اداری شهرستان ویژه مراغه است. این شهر در کنار رودخانه صوفی چای و 
در دام مراغه با دارا بودن ۹۵۸٫۳۶۱ نفر جمعیت و ۷۹٫۵۲ کیلومترمربع مساحت در سال ۰۹۳۱ خورشیدی، دومین شهر بزرگ و 

پرجمعیت استان پس از تبریز به شمار می رود. این شهرستان همچنین دومین شهر باستانی آذربایجان بعد از ارومیه است. این شهر، 
در دوره های گذشته تاریخ ایران، ازنظر تاریخی، علمی و سیاسی موردتوجه بوده در دوران حکمرانان ایلخانی پایتخت ایران بوده  است. 
خواجه نصیرالدین طوسی، وزیر هالکوخان از پادشاهان ایلخانی، در سال ۶۵۶ ه.ق، رصدخانه مراغه را بنا نهاد که هم اکنون بخش بسیار 

اندکی از آن باقی مانده است و بسیاری از بنای آن تخریب شده است. شهرستان مراغه دارای ۰۰۳ اثر تاریخی و تپه های باستانی است که 
جزو ۰۱ شهرستان دارای بافت غنی تاریخی و فرهنگی در کشور است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های مراغه؛

منطقی کردن تعرفه ها،  کمک مؤثری 
برای ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاهی است

آشنایی با اداره امور آزمایشگاه های مراغه
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مراغه  پزشکی  علوم  دانشکده  حاضر  حال  در  است. 
دارای 9 رشته کارشناسی و کاردانی با حدود 550 نفر 
دانشجو، 35 نفر عضو هیئت علمی، دو بیمارستان 137 و 
110 تختخوابی و یک بیمارستان در حال ساخت 160 
تختخوابی با تحت پوشش قرار دادن شهرهای هم جوار 
آذربایجان  استان  ملکان  چاراویماق،  بناب،  عجب شیر، 
استان  شاهین دژ  تکاب،  میاندوآب،  شهرهای  و  شرقی 
دکتر  می دهد.  ادامه  خود  فعالیت  به  غربی  آذربایجان 
جعفر صدیقی، فارغ التحصیل دکترای علوم آزمایشگاهی 
سال  اواخر  از  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  بالینی 
139۴ به عنوان رئیس اداره امور آزمایشگاه های دانشکده 
از سوابق  به کار است و  علوم پزشکی مراغه مشغول 
بیمارستان شهید  آزمایشگاه  فنی  مدیریتی وی، مسئول 
بهشتی مراغه از سال  1372 تا سال 139۴ بوده است. 
در ادامه با وی و فعالیت های این اداره آشنا می شویم.

درمان  و  بهداشت  شبکه 
و  شایستگی ها  به  توجه  با  مراغه 
توانمندی های موجود بطور رسمی 
در 28 اسفندماه سال 1391 از سوی 
شورای عالی گسترش دانشگاه های 
دانشکده  به  کشور  پزشکی  علوم 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
یافت.  ارتقا  مراغه  درمانی  و 

ارتقایی که به حق، 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 شاخص های بهداشتی و درمانی به 
مردم منطقه و حتی برای شهرهای هم جوار 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، 1۴ مرکز بهداشتی درمانی،
آموزشکده   1 بهداشت،  خانه   72 بهداشتی،  3پایگاه 
بهورزی و 1 باب آزمایشگاه تشخیص طبی و 3 پایگاه 
اورژانس 115 در اواخر اسفندماه سال 1391 به همت، 
تالش و پیگیری مسوولین محلی با صدور مجوز رسمی 
توسط شورای عالی گسترش وزارت متبوع به دانشکده 
ارتقا  مراغه  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
یافت و با جداشدن از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دارای 
ردیف بودجه ای مستقل شد. در سال 1391 با تصویب 
شورای گسترش دانشکده پرستاری و مامایی مراغه به 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه 
و  نه رشته  با  دانشکده  این  حاضر  حال  در  شد.  تبدیل 
متجاوز از 550 نفر دانشجو به فعالیت خود ادامه می دهد.
 1392 سال  اوایل  از  مراغه  پزشکی  علوم  دانشکده 
رسماً به عنوان دانشکده علوم پزشکی مراغه شناخته شده 

از مهم ترین چالش های ما جذب نیروی انسانی و 
بروز رسانی فن آوری آزمایشگاهی است که با اجرای طرح 

تحول سالمت و افزایش چشمگیر مراجعان به آزمایشگاه های 
دولتی بارزتر شده است
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به  و  می کنیم  تدریس  کیفی  کنترل 
و  عمل گرایانه  نگرش  فوق،  دروس 
برگزاری  با  و همچنین  بدهیم  بالینی 
کارگاه های آموزشی حرفه ای و شغلی 
و برگزاری آزمون های ضمن خدمت، 
انسانی  نیروی  مدیریت  همکاری  با 
انجام شده  نیازسنجی های  به  توجه  با 
اعتباربخشی  واحد  با  همکاری  و 
بیمارستان ها و واحد نظارت معاونت درمان در برگزاری 
کالس های آموزشی و پایش میدانی آزمایشگاه های تحت 
ایجاد  و  آموزشی  جلسات  برگزاری  دانشگاهی  پوشش 
کمیته های ستادی در راستای اجرای برنامه  عملیاتی ادارات 
امور آزمایشگاه ها را عهده دار هستیم. کالس های آموزشی 
حضور  با  درمان،  معاونت  در  آزمایشگاه ها  امور  اداره 
کارشناسان این اداره و مسئولین فنی آزمایشگاه تشخیص 
طبی دانشکده علوم پزشکی مراغه، برای گروه های هدف 
مسئولین ارجاع، مسووالن فنی، مسووالن ایمنی و بهداشت، 
مسووالن خدمات عمومی و سایر کارکنان  آزمایشگاه های 
تابعه )دولتی و خصوصی(، با محوریت مدیریت کیفیت، 
ایمنی و بهداشت، حمل ونقل نمونه های عفونی و سیستم 
ارجاع نمونه ها و مدیریت پسماند و فرایندهای قبل و پس 

از آزمایش برگزار می شود.
 مطالب و فایل های آموزشی اداره امور آزمایشگاه ها را 
http://darman.mrgums.ac.ir می توانید از لینک

مشاهده کنید.
صدیقی در ادامه افزود: به نظر می رسد آموزش نیروی 
بتواند  تا  دارد  اساسی  بازنگری  به  مبرمی  نیاز  انسانی 
باشد. آزمایشگاه ها  آینده  و  فعلی  نیازهای  گوی  پاسخ 
منطقی کردن تعرفه ها مخصوصاً در بخش دولتی، کمک 
به  و  آزمایشگاهی  خدمات  کیفی  ارتقای  برای  مؤثری 

مشارکت طلبیدن بخش خصوصی خواهد بود.
رئیس اداره امور آزمایشگاه مراغه در مورد برنامه ها و 
تحت  آزمایشگاه های  گفت:  بخش  این  نظارتی  اقدامات 

*******
معاونت  نظر  زیر  دانشکده،  آزمایشگاه های  امور  اداره 
درمان به فعالیت های خود ادامه می دهد. صدیقی در رابطه 
نفر  یک  بنده  به غیراز  افزود:  بخش  این  کارکنان  تعداد  با 
کارشناس ثابت داریم که در واحد نظارت و صدور پروانه ها 
به  بیمارستانی  همکاران  از  نفر  دو  و  دارد  اصلی  فعالیت 
شکل اضافه کار ساعتی در انجام امورات محوله با اداره امور 

آزمایشگاه ها همکاری می کنند.
به  می توان  را  آزمایشگاه ها  امور  اداره  فعالیت های  زمینه 
فعالیت های آموزشی، نظارتی، مشاوره ای و شرکت در فرایندهای 
مرتبط با حوزه کاری در دانشکده علوم پزشکی مراغه و ارتباط 
مستقیم و شرکت در برنامه های آزمایشگاه مرجع سالمت و 
انتقال و ابالغ سیاست های راهبردی وزارت متبوع و آزمایشگاه 
مرجع سالمت و کلیه بخش نامه وزارتی به تمامی آزمایشگاه های 

تحت پوشش و پایش موارد مذکور نام برد.
آموزشی  معاونت  با  خوبی  همکاری  آموزش  بحث  در 
کارشناسی  دوره  دانشجویان  برای  به طوری که  داریم، 
و  کیفیت  تضمین  مدیریت  دروس  آزمایشگاهی  علوم 
و  آزمایشگاه  مدیریت  واحد  غالب  در  استانداردسازی 

کمبود تجهیزاتی ازجمله اتمیک ابزوربشن برای 
اندازه گیری میکرو المنت ها به ویژه در اندازه گیری میزان 

سرب، دستگاه  HPLC ،PCR حس می شود
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بناب، عجب شیر،  هشترود،  اطراف  به شهرهای  خدمات 
ملکان، چاراویماق و روستاهای تابعه را پذیرا شده است.

مرکزی  آزمایشگاه  راه اندازی  ما  مهم  اهداف  از  یکی 
و  تخصصی  فوق  آزمایشگاهی  خدمات  ارائه  و  سالمت 
از  جلوگیری  و  دانشگاهی  درون  ارجاع  شبکه  گسترش 
منابع  و  سرمایه  مدیریت  و  زائد  و  موازی  سرمایه گذاری 

مالی و انسانی است.

سخن آخر:
آرزوی قبولی طاعات در ایام ماه مبارک رمضان و ذکر 
در  سزایی  به  نقش  بالینی  آزمایشگاه های  که  مطلب  این 
ابزار  و  داشته  بیماری ها  درمان  کنترل  و  درمان  تشخیص 
عزیزمان  مردم  سالمت  از  پاسداری  برای  قابل اعتمادی 
هستند و با عنایت به پیشرفت علوم پزشکی و به موازات آن، 
دانش و تکنولوژی آزمایشگاهی، الزم است تا فهم علمی 

و پویایی از وضعیت آزمایشگاه ها در جامعه به وجود آید.
از اینکه ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی در این راه قدم های 

مثبتی برداشته است جای تقدیر و سپاسگزاری است.

آزمایشگاه  سه  عبارت اند:  آزمایشگاه ها  امور  اداره  پوشش 
تختی،  160 جنرال  بیمارستان  سه  بهرداشتی،   معاونت 

138 تختی و 13۴ تختی معاونت درمان و کلینیک ویژه دانشگاه 
در حال احداث و 6 آزمایشگاه خصوصی و 3 کلینیک ارگان ها و 
تأمین اجتماعی درزمینه ی نظارت همکاران، طبق برنامه مشخص 
نظارتی از تمامی آزمایشگاه ها بازدید و امورات ارزیابی را با توجه 
به چک لیست های طراحی شده دو ماه یک بار انجام داده و در فایل 

آزمایشگاه ها هم بایگانی دستی و هم الکترونیکی انجام می شود.
در مورد صدور پروانه ها با توجه به دستورالعمل آزمایشگاه مرجع 

سالمت ممیزی ها انجام و به کمیسیون ماده 20 ارجاع می شوند.
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 آزمایشگاه ها 
تعامل مطلوبی داشته و با مشاوره و تاییداداره امور آزمایشگاه 

سفارشات خرید آزمایشگاهی صورت می گیرد.
و  دولتی  پوشش  تحت  آزمایشگاه های  خوشبختانه 
خصوصی امکانات مناسبی را جذب کرده اند. تجهیزاتی مانند 
سل کانتر فول دیف، اتو آنالیزور وایمونو آناالیزور، الکترود 
آنالیزور، سیستم االیزای اتوماتیک و ESR  ریدر اتومات و سایر 

تجهیزات با بک آپ مناسب وجود دارد. 
کمبود تجهیزاتی ازجمله اتمیک ابزوربشن برای اندازه گیری 
میزان سرب، دستگاه  اندازه گیری  به ویژه در  المنت ها  میکرو 

 HPLC ،PCR حس می شود. 

رئیس اداره امورآزمایشگاه مراغه در ادامه گفتگوبا ماهنامه 
تصریح کرد: مدیریت کنترل کیفی آزمایشگاه ها طبق معیارهای 
ابالغی آزمایشگاه مرجع سالمت برای بخش های آزمایشگاه، 
در  شرکت  بخشی،  داخل  کیفی  کنترل  اجرای  بر  عالوه 
برنامه های کنترل کیفی خارجی نیز الزامی است در نظارت و 

ارزیابی آزمایشگاه ها مورد پیگیری قرار می گیرد. 
از مهم ترین چالش های ما جذب نیروی انسانی و بروز رسانی 
فن آوری آزمایشگاهی است که با اجرای طرح تحول سالمت و 
افزایش چشمگیر مراجعان به آزمایشگاه های دولتی بارزتر شده است.

با توجه به اینکه دانشکده علوم پزشکی مراغه به عنوان مرکز 
مقیم جنوب استان آذربایجان شرقی تعریف شده است، انجام 

یکی از اهداف مهم ما راه اندازی آزمایشگاه مرکزی سالمت 
و ارائه خدمات آزمایشگاهی فوق تخصصی و گسترش شبکه ارجاع 

درون دانشگاهی و جلوگیری از سرمایه گذاری موازی و زائد و 
مدیریت سرمایه و منابع مالی و انسانی است


