گزارش
مهندس نیلوفر حسن

آشنایی با
اداره امور آزمایشگاه های
همدان

رییس اداره امورآزمایشگاه های همدان:

آزمایشگاه ها نقش دیده بانی
در سالمت جامعه را دارند
استان همدان با مساحتی بیش از  19هزار کیلومتر متر مربع در غرب ایران قرار گرفته است .استان همدان از شمال به زنجان ،از جنوب به لرستان،
از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود .همدان منطقهای کوهستانی است و کوه الوند
با  3هزار  574متر ارتفاع از مهم ترین ارتفاعات این منطقه به حساب میآید.

رسالت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان تأمین و ارائه خدمات ستادي و تخصصي مربوط به امور درمان

و بازتواني در راستاي حفظ و ارتقای سالمت جامعه به كليه مراكز وموسسات درماني سطح استان و سازمانها و ارگان هاي ذيربط در امر سالمت جامعه
در پهناي جغرافيايي استان همدان است .این امر بابهره گيري از منابع انساني متخصص وفن آوري نوين و متناسب با ويژگي هاي اقتصادي ،اجتماعي

و فرهنگي منطقه اي و ملي وطب بومي ،همچنين رعايت اصول توسعه پايدار ،جامعه نگر و فراگير در امر ارائه خدمات و در دسترس بودن خدمات براي

همگان و نيز با عنايت به اصول عدالت اجتماعي،كارايي و اثربخشي بهبود كيفيت و كميت ،مقبوليت خدمات از سوي ارائه دهندگان و گيرندگان خدمات و
بادر نظر گرفتن ارزش هاي انساني واسالمي محقق مي شود.
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آزمایشگاه مرجع سالمت و اداره امورآزمایشگاه های
استان زیر مجموعه معاونت درمان این دانشگاه است که
ابراهیم دانشیار کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی مسئول این
مراکز است .وی درگفتکو با ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی
در خصوص این واحد و فعالیت هایش گفت :به جرأت
می توان گفت که اساسی ترین تحول در زمینه بهداشت و
درمان کشورمان در سال های اخیر ،مبحث کنترل کیفی و
استاندارد سازی آزمایشگاه ها است .استاندارد سازی و کنترل
کیفی ،ابزاری است که به ما نشان می دهد در کدام مرحله و
در کدام نقطه دچار اشتباه هستیم و با در دست داشتن ابزار
بسیاری ،نتایج حاصله را با نتایج واقعی تطبیق می کند.
دانشیار در ادامه افزود :هر چند که مبحث کنترل کیفی
آزمایشگاه بسیار دیر در ایران پا گرفت ،اما تاکنون نتایج
ارزیابی نشان می دهد که آزمایشگاه های کشور حركت خود
را به سوي استاندارد سازي آغاز كرده اند و استاندارد خود را
در آينده نزديك به حد مطلوب خواهند رساند و این موضوع
سبب خواهد شده تا آزمایشگاه ها در انجام رسالت تشخيص
و درمان اهميت و جايگاه خود را حفظ کنند .به طوريكه
با اطمینان می توان گفت در صورت استانداردسازی مراکز
آزمایشگاهی ،خطاهای کاری که به صورت موردی مشاهده
میشود ،در حد مطلوب حذف خواهد شد.
وی گفت :خوشبختانه با توجه به پیشرفت وسایل و
ابزارهای ارتباطی و راه های دسترسی متنوع به منابع علمی
روز دنیا ،در بحث آموزش و دانش علوم آزمایشگاهی کشور
و به روز شدن آنها ،مشکلی وجود ندارد .ما درحال حاضر
نیازمند نوعی بازنگری در آموزش دانشگاهی رشته های
مختلف علوم آزمایشگاهی با توجه به نیازهای روز این علم
و پیشرفت حاصل شده در آن هستیم.
رییس اداره امورآزمایشگاه ها خاطرنشان ساخت :امروزه
نقش و جایگاه آزمایشگاه نه تنها به عنوان مرکزی جهت
تشخیص بیماری ها ،بلکه محلی جهت دیده بانی از سالمت
جامعه به شمار می رود و به عنوان یکی از حساس ترین
نقاط درمانی ،نقش به سزایی را در تشخیص بیماری و درمان
آن به عهده دارد .به پزشکان محترم كمك مي كند كه با
تفسیر نتایج حاصل از آزمایشات بیمار ،به تشخیص نهایی و
درمان قطعی نزدیک و نزدیک تر شوند .علوم آزمايشگاهي
يكي از رشتههاي گروه علوم پزشكي است كه ارتباط

تنگاتنگي با ساير رشتههاي پزشكي دارد .هدف اصلي
اين شاخه از علم ،كمك به تشخيص پزشكي با استفاده
از تستهاي آزمايشگاهي ،پايش درمان ،تایید یا رد
تشخيصهاي احتمالي است. در حرفه پزشكي ،قضاوت
و تشخيص مقدم بر درمان است و پزشك پس از معاينه و
انطباق تشخيصهاي باليني با آزمايش و ساير روشهاي
تشخيصي ،به تشخيص نهايي ميرسد .به عبارتي ما اگر
حرفه پزشكي يا همان نظام سالمت را يك سيستم منسجم
بدانيم ،اين سيستم از اجزاي مختلفي تشكيل شده است
كه پيراپزشكي جزيي از سيستم و نظام تشخيص و درمان
است كه اگر وجود نداشته باشد يا دچار مشكل و اختالل
باشد ،كل سيستم سالمت را دچار مشكل خواهد كرد.
دانشیار در ادامه افزود :روند انجام آزمایش که با
یک درخواست کتبی در قالب نسخه پزشک آغاز می
شود شامل مراحل بسیاری است .از نسخه خوانی و
نمونه گیری منشی آزمایشگاه گرفته تا انجام و پرینت
آزمایش؛ حال اگر در هرکدام از مراحل نقصی صورت
بگیرد ،نتایج خروجی به عنوان گزارش آزمایش دچار
خلل خواهد بود .در حال حاضر به دليل پيشرفت و ارتقا
رشته علوم آزمايشگاهي ،تقریبا غالب آزمايش های اين
رشته ،به وسيله تجهيزات و دستگاهها صورت ميپذيرد.
همان طور كه ميدانيم در گذشته تشخيص ،بيشتر به
روش دستي صورت ميگرفت ولي هم اكنون دستگاههاي
مدرن و پيشرفته كه هر كدام داراي كاربردهاي مختلف
و برنامهها و قابليتهاي گوناگون است ،در خدمت
اين رشته درآمدهاند و رشته علوم آزمايشگاهي را كام ً
ال
وابسته به تجهيزات پزشكي كرده است .امروز در فيلدهاي
آزمايشگاهي ،بيشتر به اين موضوع انديشيده ميشود كه
از چه دستگاهي با چه حساسيت و قابليتي و با چه ميزان
اعتماد ،ميتوان استفاده كرد تا با ارايه نتايج دقيقتر ،اعتماد
پزشك و بيمار به طور كامل جلب شود .اين اعتماد ممكن
نيست مگر با اعتقاد و اطمينان براستفاده از تجارب علمي
و ارزنده همكاران و مسئوالن فني آزمايشگاه هاي استان و
نظارت مستمر و دلسوزانه در راستاي استقرار کنترل کیفی
و استاندارد سازی آزمایشگاه ها .به اميد روزي كه تمام
آزمايشگاه هاي استان اعم از خصوصي و دولتي با ايفاي
نقش و رسالت خود ،اين مهم را نيز به سر انجام برسانند.
مرداد 96
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در ادامه سواالتی را با وی درمیان گذاشتیم که می خوانیم:
 در آغاز ،خواهشمند است دربارهی کار ویژهی اداره
امور آزمایشگاهها توضیح دهید؟
این واحد در امر پایش و نظارت و کنترل کیفی
آزمایشگاههای تشخیص طبی مراکز تابعه فعالیت میکند و
هدف از انجام این فعالیتها فراهم کردن بستری جهت ارائه
خدمات آزمایشگاهی مطابق استانداردها و نیز مطرح کردن
جایگاه آزمایشگاههای مراکز بهداشتی – درمانی در نظام
سالمت کشور است.
 چند نفر کارکنان دارید و وظایف هر بخش چیست؟
تعدادکارکنان این اداره  6نفرایست.
الف – رئیس اداره امور آزمایشگاهها :برنامهریزی و انجام
بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهها ازنظر دارا بودن
شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تخصصی – تعداد
کارکنان – دارا بودن فضا و تطبیق موازین علمی و قانونی و
خطمشی الزم و ابالغشده به آزمایشگاهها
نظارت بر امور آزمایشگاههای بیمارستانها،
درمانگاهها و آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی
بررسی و رسیدگی به شکایات طرحشده از طرف
بیماران – پزشکان – مؤسسات دولتی و خصوصی -کارکنان
فنی -مسئولین فنی ازنظر رعایت ضوابط و آئیننامه و
تعرفههای قانونی در آزمایشگاههای دولتی و خصوصی
برگزاری کمیسیون ماده  20اداره امور آزمایشگاهها
برآورد نیرو و توزیع نیروهای طرحی و تعیین
محل خدمت آنها در آزمایشگاههای تابعه
ممیزی از مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش طبق
چکلیست مربوطه و تحلیل نتایج و ارائه گزارش مستند آن
به معاونت درمان
ممیزی از آزمایشگاههای دخیل در برنامه نظام
تحول سالمت طبق چکلیست مربوطه
صدور و تمدید پروانه مسئولین فنی آزمایشگاههای
تحت پوشش
صدور و تمدید پروانه تأسیس آزمایشگاههای
تحت پوشش
ممیزی شرکتهای توزیعکننده کیت ،مواد و
تجهیزات آزمایشگاهی
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کنترل ،بررسی و تایید فاکتورهای خرید
آزمایشگاههای دولتی بیمارستانی
انجام امور مربوط به کمیسیون ماده 20
آزمایشگاهها
انجام نظارتهای الزم و ارائه مشاوره در
راستای فعالسازی آزمایشگاههای دولتی و خصوصی
پاسخگویی به مسائل و مشکالت جاری
پرسنلی واداری آزمایشگاهها بهصورت تلفنی و حضوری
پاسخگویی به سؤاالت علمی کارکنان
آزمایشگاهها درزمینه استانداردسازی و کنترل کیفی
بهصورت تلفنی و حضوری
بررسی شکایات رسیده در حوزه آزمایشگاههای
دانشگاهی و خصوصی
مشارکت و همکاری با تیم اعتباربخشی
بیمارستانها در امور مربوط به آزمایشگاهها و بانک خون
انجام نیازسنجی آموزشی و تهیه تقویم آموزشی
جهت کلیه کارکنان آزمایشگاههای استان
برنامهریزی آموزشی جهت آموزشهای ضمن
خدمت و دورههای بازآموزی کارکنان آزمایشگاهها،
مسئولین فنی ...
برگزاری دورههای آموزشی الکترونیک –
نیمهخصوصی و حضوری با هماهنگی واحد آموزش
دانشگاه
برگزاری کارگاههای عملی انتقال خون با
هماهنگی سازمان انتقال خون استان
مشارکت و همکاری با آزمایشگاه مرجع
سالمت در امور مربوط به آزمایشگاه
صدور گواهی آموزشی و گواهی تدریس
تهیه بستههای آموزش در راستای توانمندسازی
کارکنان آزمایشگاهها
انعکاس بخشنامهها ،دستورالعملهای آموزشی،
جزوات و  CDها به آزمایشگاههای تابعه
انجام سایر فعالیتهای مرتبط با پروانههای
آزمایشگاهی مانند ابطال ،جابجایی و ...
صدور موافقت اصولی
بررسی نقشه و پالنهای پیشنهادی آزمایشگاهها
بازدید اولیه و نهایی از آزمایشگاههای در حال
تأسیس

پاسخگویی به اربابرجوع
ممیزی از بخش بانک خون مراکز
درمانی با همکاری سازمان انتقال خون استان
همکاری و مشاوره در جهت خریدهای
اقالم آزمایشگاهی
انجام امور مربوط به سامانه صدور
پروانهها و مدیریت اطالعات مؤسسات پزشکی
همکاری با آزمایشگاه مرجع سالمت
در خصوص استفاده و تکمیل اطالعات وبگاه
آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت متبوع
ممیزی آزمایشگاههای تحت پوشش ازنظر
غربالگری سندرم داون طبق چکلیست مربوطه
ارائه گزارش عملکرد  6ماهه و یکساله
جمعآوری اطالعات و دادههای آزمایشگاههای
تحت پوشش ارائه گزارش در صورت لزوم در آزمایشگاه
مرجع سالمت
انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق (آخر)
 از فعالیتهای علمی این اداره برایمان بگویید؟
•تدوین برنامه آموزشی بر اساس نیازسنجی آموزشی
کارکنان آزمایشگاههای مراکز تابعه و برگزاری دورههای
بازآموزی و کنفرانسهای علمی ،صدور گواهینامههای
آموزشی در جهت بهبود ارتقاء کیفی و بنیهی علمی و عملی
آزمایشگاههای تابعه
•تشکیل کالس های کنترل کیفی تئوری و عملی
بهصورت گروهی در کارگاهها و یا بهصورت جلسهای در
اداره امور آزمایشگاهها
•ساخت و تحویل مواد کنترل کیفی در بخشهای
مختلف آزمایشگاه
•راهنمایی و آموزش الزم برای استفاده حداکثر از
امکانات کنترل کیفیت داخل و خارج آزمایشگاهی در جهت
مطلوب کردن هر چه بیشتر نتایج آزمایشگاهها
•برگزاری کارگاههای عملی انتقال خون با هماهنگی
سازمان انتقال خون استان

نحوه نظارت بر مدیریت نگهداشت تجهیزات
آزمایشگاهی در مراکز تابعه به چه صورت است؟
مراقبت و نگهداری از دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی

ازجمله دستورالعملهایی است که بهمنظور انجام معتبر
و دقیق آزمایشها جزو الزامات ضروری هریک از
آزمایشگاههای بالینی است و نیاز به تعامل صحیح و
منسجم کاربران با این دستگاهها دارد .انجام و اجرای
برنامه مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی شامل نظارت بر
انتخاب ،خرید ،نگهداری ،پایش ارزشیابی ،پیگیری و حتی
ساخت ،طراحی و تولید آنها است.
ازآنجاییکه بعضی از خطاهای مربوط به دستگاههای
آزمایشگاهی مربوط به کاربران این دستگاههاست ،الزم
است کارکنان آزمایشگاهی با دریافت آموزشهای الزم
صالحیت و شایستگی خود را افزایش دهند.

وضعیت اجرای آزمونهای کنترل کیفی و
کالیبراسیون در مورد تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه
چگونه اجرا میشود؟
روشهای اجرایی کنترل کیفی و کالیبراسیون
بهصورت های زیر انجام میشود:
الف)ادواری :کالیبره کردن تجهیزات بر اساس
دوره زمانی معین صورت گرفته و ثبت سوابق آن در
فرم سوابق کالیبراسیون وارد میشود .بدین ترتیب
که دورههای مشخصی دستگاهها تستشده و روی
آن برچسب مخصوصی که شامل تاریخ کالیبره ،تاریخ
انقضای کالیبراسیون و کد کالیبراسیون بوده و ممهور به
مهر آزمایشگاه کالیبراسیون است ،زده میشود.
ب)اتفاقی :تجدید کالیبراسیون تجهیزات پیش از موعد
مقرر تعیینشده برچسب کالیبراسیون و همچنین پس از
انجام تعمیرات اتفاقی و  ...صورت میگیرد.
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 تعامل اداره امور آزمایشگاهها با مدیریت بودجه
دانشگاه چگونه است؟
معموال کم ترین بودجه به اداره امور آزمایشگاهها تعلق میگیرد.
 چه چالشهایی برای انجام منسجم و قدرتمند
فرآیندهای مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه وجود
دارد و راهکارهای پیشنهادی چیست؟
ِ
تاییدی معتبر :راهکارش خرید
 بهکارگیری تجهیزات بدوناز شرکتهای مورد تایید آزمایشگاه مرجع سالمت است.
 عدم انجام بهموقع کالیبراسیون و کنترل کیفی :راهکارشوجود برنامه زمانبندیشده منظم است.
 عدم حفظ سوابق ارزیابی صحت عملکرد تجهیزات پساز سرویس یا تعمیر :راهکارش رعایت اصول مستندسازی
در آزمایشگاه است.
 استفاده از تجهیزات فرسوده (خصوص ًا در بخشهایدولتی) :راهکارش تخصیص بودجه به مراکز دولتی است.
 خروج تجهیزات پزشکی از حوزه نظارتی آزمایشگاهمرجع سالمت :راهکارش برگشت تجهیزات به حوزه
نظارتی آزمایشگاه مرجع سالمت است.
 استان شما دارای چه تعداد آزمایشگاه است و پراکندگی
آن در شهرها و روستاهای استان به چه نحوی است؟
•کل آزمایشگاههای استان84 :
•پراکندگی در شهرهای بزرگتر بیشتر از مناطق
روستایی است.

لطف ًا در خصوص تعداد اقالم آزمایشگاهی

و تجهیزاتی که در استان شما در حال کار است
توضیحاتی بدهید؟
تعداد زیادی اقالم آزمایشگاهی و تجهیزات در
آزمایشگاههای استان مورداستفاده قرار میگیرد که در آن
تاییدیههای معتبر هستند که به لحاظ تنوع آمار دقیقی
نمیتوان داد.
با توجه به تعداد تست های استان که  1775718تست
است ،اقالم مصرفی به تعداد این موارد موجود است.
در ضمن تنوع تستها عبارت است از تمام آزمایشها
هورمون شناسی ،بیوشیمی سرولوژی ،بیو شیمی ادرار،
هماتولوژی و تست های مربوط به  PCRو غیره و ...
 آیا کمبود و ضعفی در آزمایشگاههای استان درزمینه
اقالم و تجهیزات وجود دارد؟ چه دستگاهها و اقالمی؟
1درزمینه اقالم آزمایشگاهی کمبود درزمینه
.1
آنتیژنهای شرکت انستیتو وجود دارد.
2درزمینه ی تجهیزات کمبود دستگاههای پیشرفته
.2
بهویژه در مراکز دولتی وجود دارد.
 وضعیت و امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات آن در
روستاها و شهرهای دور و نزدیک استان به چه صورت
است؟ و استان از جهت تأمین کدام امکانات تجهیزاتی
با مشکل مواجه است؟
•نسبت ًا مطلوب است.
•مراکز دولتی استان ازنظر تأمین تجهیزات
پیشرفته اتوماتیک با مشکل مواجه است.

