گــزارش کوتاه

نیلوفر حسن-کارشناس تجهیزات پزشکی

آشنایی با ادارهی امور آزمایشگاههای استان مازندران
استان مازندران از پرجمعیت ترین استان های ایران است و هممرز با استانهای گلستان ،سمنان ،تهران ،البرز ،قزوین و گیالن است.
بزرگترین و پرجمعیتترین شهر استان مازندران شهر ساری و شهرستان بابل است .قله دماوند مرتفعترین قله ایران در مازندران و در شهرستان آمل قرار دارد .مرکز این استان
شهر ساری است .ساری پایتخت پیشین کشور ایران نیز به شمار میرود و آمل درگذشتههای دور و بابل در عصر افشاریه و زندیه و اواسط قاجار ،حاکمنشین مازندران بودهاند.
مازندران از وسعتی معادل  ۱٫۴۶درصد ایران برخوردار است؛ اما قرار گرفتن آن در ساحل جنوبی ،بزرگترین دریاچه جهان به نام دریای مازندران و همجواری با چهار کشور
ساحلی این دریا یعنی ترکمنستان ،قزاقستان ،روسیه و جمهوری آذربایجان از یکسو و واقعشدن در شمال کالنشهر تهران (پایتخت ایران) از سوی دیگر ،باعث شده است تا از
موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار شود.
دسترسی به زیرساختهای مناسب ارتباطی ،به همراه تسهیالت ویژه زیر بنایی آب ،برق ،فاضالب و گاز همراه با شرایط آب و هوایی معتدل ،اراضی بسیار حاصلخیز ،طبیعت
گوناگون و مفرح ساحلی ،دشتی ،جنگلی و کوهستانی مساعد برای توسعه صنعت گردشگری و دسترسی به بازارهای هدف داخلی و خارجی ،امکان توسعه سریع را در قالب
بخشهای محوری گردشگری ،کشاورزی ،صنعتی و تجاری ،فناوری اطالعات و ارتباطات را یکجا در خودگرد آورده است .همچنین برخورداری از میراث فرهنگی غنی و
بیشترین نرخ دانشآموختگان با تحصیالت دانشگاهی مازندران در میان استانهای کشور ،موقعیت مناسبی برای گسترش سرمایهگذاری داخلی و خارجی استان در سطح
منطقه شمال و ایران فراهم آورده است .این استان باسوادترین استان کشور است.
تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال  65با توسعه آموزشگاه عالی مامایی ساری که در سال  1354در جایگاه اولین مرکز آموزش مشغول به کارکرده بود ،بنیان نهاده شد.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران با برخورداری از  8معاونت آموزش ،بهداشت ،تحقیقات و فنآوری ،توسعه مدیریت و منابع ،دانشجویی و فرهنگی ،درمان ،غذا و دارو و
امور اجتماعی خدمات بهداشت ،درمان و آموزش را ارائه میکند.
استان مازندران جهت ارائه خدمات بهداشتی از  19شبکه بهداشت و درمان شهرستان 266 ،مرکز جامع سالمت روستایی و شهرری 45 ،پایگاه بهداشتی و  1110خانه
بهداشت روستایی فعال و در حوزهی درمان از خدمات  23بیمارستان دولتی 12 ،بیمارستان خصوصی و تأمین اجتماعی بهره میگیرد .از این تعداد  1210تخت آموزشی و
 3056تخت درمانی است .همچنین از مجموع تختهای ویژه 82 ،تخت آموزشی و  141تخت درمانی  74 ،CCUتخت آموزشی و  84تخت درمانی  36 ،ICUتخت آموزشی
و  41تخت درمانی  13 ،NICUتخت آموزشی و  4تخت درمانی  PICUو  12تخت آموزشی  BICUاست.
در حوزهی آموزش پزشکی دارای  10دانشکده پزشکی ،داروسازی ،دندانپزشکی ،بهداشت ،پیراپزشکی ساری و آمل و پرستاری ،مامایی ساری ،آمل و بهشهر و واحد
بینالملل رامسر (پردیس) و  396عضو هیئتعلمی شامل  35استاد 64 ،دانشیار و  255استادیار بوده و به بیش از  7هزار دانشجو در مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی
ارشد ،MPH ،دکترای حرفهای ،PHD ،دستیاری ،فلوشیت و فوق تخصص خدمات آموزشی ارائه میدهد.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای  5مرکز آموزشی درمانی است .مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره ساری دارای گروههای آموزشی طب اورژانس ،ارولوژی ،گوارش،
بیهوشی ،جراحی مغز و اعصاب ،عمومی ،زنان ،داخلی ،رادیولوژی ،پاتولوژی ،کودکان و سایکوماتیک ،مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری دارای گروهای آموزشی اطفال،
چشم ،گوش و حلق و بینی ،اعصاب و پوست ،مرکز آموزشی درمانی زارع ساری داری گروه آموزشی روانشناسی ،مرکز آموزشی درمانی فاطمه الزهرا (س) ساری دارای گروه
آموزشی قلب و عروق و مرکز آموزشی درمانی قائمشهر دارای گروههای آموزشی جراحی داخلی ،عفونی ،اطفال و مسمومیت است.
در سال  1376با تشکیل اداره کل امور آزمایشگاهها در وزارت بهداشت و درمان ،اداره امور آزمایشگاهها در دانشگاهها تعریف شد .همچنین آزمایشگاه مرجع از همان
سالهای نخست با پذیرش روزانه (میانگین)  200نفر بیمار آغاز به کارکرد؛ اما در سال  1387با انتقال آزمایشگاه مرجع به ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه (معاونت درمان)
فعالیت تشخیصی خود را پایان داد و به تضمین کیفیت و استانداردسازی آزمایشگاهها پرداخت .البته در کنار آن انجام آزمایشها غربالگری نوزاد (از سطح استان)،
نیز بر عهده آزمایشگاه مرجع است .دکتر شکر زاده رییس اداره امور آزمایشگاههای استان است .در ادامه با تجارب وی و فعالیت های این اداره بیشتر آشنا می شویم.
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درحال حاضردرزمینه تجهیزات زیر در استان کمبود وجود دارد:
 فلوسایتومتری جهت کارهای درمانی برای غرب استان مازندران دستگاه انجام دهندهی آزمودن اورژانسی و بسیار حساس ،CTNIتستحاملگی ) (BETOR HCGو هپاتیتها برای برخی از بیمارستانهای دولتی
 االیزافول یا اتوایمنوآناالیزر جهت مراکز درمانی بهصورت منطقهای در آغاز ،خواهشمند است در باره ی اهداف و وظایف
اداره امور آزمایشگاههای مازندران توضیح دهید.
دکتر شکر زاده رییس اداره امور آزمایشگاههای استان،
مسئول انجام فعالیتهای زیر عالوه بر انجام امور جاری
اداری ،نظارت ،پایش و  ...است.
 تشکیل چارت جدید و ارتقای اداره به مدیریت امور
آزمایشگاههای استان
 اجرای برنامه ارزیابی خارجی کیفیت بهصورت استانی در
کنار برنامه  EQAQکشوری بهصورت دورهای و دو بار در سال
 نظارت بر کارشناسان آموزشدیده در امور تخصصی کردن
پایش ها و بازدیدها (خصوص ًا در بخشهای میکروبشناسی،
پاتولوژی ،تجهیزات و مواد و فرآوردههای آزمایشگاهی،
هموژیالنس و غیره)
 اجرای کارگاهها و دورههای مختلف آموزشی تئوری و
عملی و گاها بهصورت کارگاهی ازجمله مدیریت کنترل کیفیت،
کنترل کیفی میکروبشناسی و کنترل کیفی درپاتولوژی و ...
 پیگیری در جهت کاهش میزان بدهی آزمایشگاههای
بخش دولتی (بیمارستانها) به شرکتهای تولید و پخش مواد
و فرآوردههای آزمایشگاهی
 اخذ گواهی استقرار همووژیالنس توسط اکثر مراکز
بیمارستانی و آموزشی درمانی و  ...بهطوریکه در سال  1394فقط
 4مرکز از  37مرکز دارای این گواهی بودند اما اکنون  31مرکز از
 37مرکز سطح استان موفق به اخذ این گواهی گشتهاند.
 اداره امور آزمایشگاه دانشگاه شما زیر نظر ریاست
دانشگاه فعالیت دارد یا معاونت؟
مدیریت امور آزمایشگاههای استان مازندران ازنظر چارت
سازمانی زیر نظر معاونت درمان دانشگاه است.

 آیا مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه به عهده
این اداره است؟
علیرغم اینکه سازمان غذاودارو (ازنظر امور اداری
جداشدهاند) و اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
کشور ،اداره تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه سالمت
کشور را زیر نظر خود اعالم کرده است و تجهیزات و موارد
آزمایشگاهی را جزء اقالم پزشکی آورده است و در برخی
دانشگاهها مدیریت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی زیر نظر
اداره تجهیزات پزشکی است ،اما در دانشگاه ما این تغییر
بهطور کامل انجام نگشته است .ما در حال افزایش همکاری
و تشکیل جلسات و کارگروههای مشترک جهت نظارت بر
شرکتهای توزیع و پخش فراوردههای سطح استان هستیم.
 آیا اداره امور آزمایشگاهها در اجرای کالن تجهیزات
آزمایشگاهی دانشگاه نقش محوری دارد؟
بله با تشکیل جلسات و همفکری با مدیریت دانشگاه
علوم پزشکی و اداره تجهیزات پزشکی مازندران ،مواردی
که نیاز به دخالت و اظهارنظر مستقیم و تخصصی دارد،
مشخص و هماهنگ گشته است .البته در برخی موارد نیاز به
رایزنی و جلسات توجیهی بیشتری است.
 چند نفر کارکنان دارید وظایف هر بخش چیست؟
ارائهی چارت سازمانی جدید ادارهی امور آزمایشگاه
مازندران ،مورد بررسی ،تایید و ابالغ مدیریت مربوطه گشته
است .برای مدیریت امور آزمایشگاههای استان ،کارشناسی
نظارت و ارزیابی آزمایشگاه و کارشناس کنترل کیفیت و
برای آزمایشگاه مرجع استان (که البته بر اساس چارت
قبلی است) برای هر بخش  Q.Cآزمایشگاه ،یک کارشناس
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متخصص ردیف مربوطه ،اختصاص پیداکرده است.
تعداد کارکنان مدیریت امور آزمایشگاهها 8نفر و 10نفر در
آزمایشگاه مرجع سالمت است ،که از این میان یک نفر مدیر
امور آزمایشگاهها ،یک نفر کارشناس مسئول4 ،نفر کارشناس
نظارت و ارزیابی آزمایشگاه و یک نفر مسئول امور اداری و
دفتری هستند .از میان کارشناسان نظارت ،یک نفر مسئول
صدور پروانهها ،یک نفر مسئول همووژیالنس و یک نفر
مسئول شرکتهای توزیع مواد و فرآوردههای آزمایشگاهی،
مشغول به فعالیت هستند1 .نفر در آزمایشگاه مرجع که
البته کار غربالگری نوزادان (جزء وظایف سازمانی معاونت
بهداشتی) را در کنار وظایف  Q.Cخود انجام میدهند .روزانه
بهصورت میانگین  250الی  300آزمایش انجام میشود و در
سطح استان ،نمونهها بهصورت نامهبر روی  parperهای
مخصوص به این مرکز ارسال میشود .برای هر نوزاد سه
آزمایش TSH،PKU،G6PD،انجام میگیرد که درنهایت روزانه
در حدود  750آزمون انجام میپذیرد.
در میان  16نفر از کارکنان مدیریت امور آزمایشگاهها و
آزمایشگاه مرجع 3 ،نفر دانشجوی دکترای تخصصی9،نفر
کارشناسی ارشد و  3نفر کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی
و  ...هستند.
 ازفعالیت های علمی این اداره بفرمایید؟
-1شرکت و اجرای طرحهای پژوهشی معاونت درمان
-2برگزاری کارگاههای تئوری و عملی آموزشی که
بهصورت تخصصی چند بار در سال بهصورت استانی
و منطقهای (میکروبشناسی ،پاتولوژی ،همووژیالنس،
چگونگی ممیز و نظارت و  ،)...ازجمله دورههای انجامشدهی
سال  96است.
-3اجرای مهارت آزمایی جهت تشخیص باکتریهای مقاوم
به آنتیبیوتیک
-4چاپ و توزیع کتاب الزامات آزمایشگاهی و جزوه
تخصصی روشهای عملی در پاتولوژی
نحوه نظارت برمدیریت نگهداشت تجهیزات

آزمایشگاهی در مراکز تابعه به چه صورت است؟
-1بازدیدهای بدون اطالع قبلی بهصورت مستقیم و پایش و
نظارت در آزمایشگاهها و شرکتهای توزیع سطح استان
-2بررسی فاکتورهای خریدوفروش در مراکز فروش و
خرید کیت و مواد آزمایشگاهی
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-3نظارت رابطین شهرستانها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
وضعیت اجرای آزمونهای کنترل کیفی و

کالیبراسیون در مورد تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه
چگونه اجرا میشود؟
به دو روش صورت میگیرد:
-1انجام آزمونهای دورهای کالیبراسیون و کنترل کیفیت در
آزمایشگاهها توسط کارشناس بخش یا کارشناس  Q.Cو ...
-2ارسال دورهای تجهیزات اصلی و پایه و لوازم
آزمایشگاهی به آزمایشگاه کالیبراسیون و اخذ گواهینامه
 تعامل اداره امور آزمایشگاه ها با مدیریت بودجه
دانشگاه چگونه است؟
تعامل خوب است با توجه به امور مربوطه از طریق تشکیل
جلسات همکاری و تعامل جهت انجام امور بیشتر و بهتر میشود.
چه چالشهایی برای انجام منسجم و قدرتمند
فرآیندهای مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه وجود
دارد و راهکارهای پیشنهادی چیست؟
 عدم تأمین منابع مالی مناسب و کافی جهت تجهیزآزمایشگاهها به تجهیزات بهروز و موردنیاز برای مراکز درمانی
عدم وجود برنامه کنترل کیفی و کالیبراسیون مناسب ومداوم مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی
عدم اختصاص ردیف و نیروی انسانی جهت مدیریت
کیفیت در آزمایشگاهها
عدم توجه کافی به تأییدیه معتبر جهت خریداریتجهیزات ،کیت و فرآوردههای آزمایشگاهی
استفاده از نیروهای غیرمتخصص و غیر آزمایشگاهی دربرخی مراکز خصوص ًا در بخش خصوصی
کاهش و کمبود منابع مالی مهت خریداری تجهیزاتبخش دولتی
 استان شما دارای چه تعداد آزمایشگاه است و
پراکندگی آن در شهرها و روستاهای استان به چه نحویست؟
گستردگی (پراکندگی)و تعداد مراکز تشخیصی و نیروی
انسانی سطح استان مازندران:
آزمایشگاههای دولتی (تحت نظر معاونت درمان ):
-1بیمارستانها:
بیمارستانهای دولتی تابعه دانشگاه 24:مرکز

بیمارستانهای خصوصی 7 :مرکز
بیمارستانهای تأمین اجتماعی 5 :مرکز
بیمارستانهای نیروهای مسلح 2 :مرکز
جمع کل بیمارستانها38 :
-2درمانگاه:
 درمانگاههای شبانهروزی خصوصی5 :
 درمانگاههای دولتی3 :
درمانگاههای نیروهای مسلح (سپاه)6:
 درمانگاههای تأمین اجتماعی13 :
درمانگاههای شرکت نفت2 :
جمع کل درمانگاهها29 :
-3آزمایشگاههای خصوصی
پاتولوژی 70 :مرکز
 دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی 41 :مرکز
 PHDتکرشتهای 6 :مرکز (  3مرکز آزمایشگاه تخصصی
ژنتیک است)
متخصص علوم آزمایشگاهی 6 :مرکز
جمع کل آزمایشگاه106 :
 لطف ًا در خصوص تعداد اقالم آزمایشگاهی و
تجهیزاتی که در استان شما در حال کاراست توضیحاتی بدهید؟
در هر مرکز دولتی حداقل یک سل کانترو یک اتوآناالیزر
و یک االیزا و دیگر تجهیزات پایه و الزم وجود دارد و
تمامی مراکز جوابگوی درخواستها و تستهای همیشگی
و اورژانس خواهند بود.
در مراکز خصوصی عالوه بر تجهیزات مذکور ،تجهیزات
تخصصی نیز وجود داشته دارد .همچنین چند مرکز دولتی مجهز
به تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی هم دارد و در حال
خدمترسانی است؛ مانند کلینیک طوبی ساری – بیمارستان امام
ساری و  ...که در جایگاه آزمایشگاه مرجع هستند.

ازجمله تجهیزات موجود در مراکز تشخیصی
تخصصی دانشگاه و بخش خصوصی میتوان به ،HPLC
 PCR ،GC ،LC morcو  ...را نام برد.
 آیا کمبود و ضعفی در آزمایشگاههای استان
درزمینه اقالم و تجهیزات وجود دارد؟ چه دستگاهها و اقالمی؟
 فلوسایتومتری جهت کارهای درمانی برای غرباستان مازندران
 دستگاه انجام دهندهی آزمودن اورژانسی و بسیارحساس  ،CTNIتست حاملگی ) (BETOR HCGو
هپاتیتها برای برخی از بیمارستانهای دولتی
 االیزافول یا اتوایمنوآناالیزر جهت مراکز درمانیبهصورت منطقهای
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؟
آزمایشگاههای بهداشتی سطح استان:
سطح :1مراکز روستایی (حدودا ً  50مرکز)
سطح 19 :2مرکز
سطح2 :3مرکز(مرکز غربالگری نوزادان در
آزمایشگاههای مرجع ،درمان ،مرکز و قطب  HIVو )...
مراکز نمونهبرداری و ارجاع نمونه:
تاکنون حدود  28مرکز نمونهبرداری و ارجاع نمونه در
روستاها و مراکز دورتر از مرکز و  ...وجود دارد.

از هم اکنون به کانال تلگرامی و اینستاگرام
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی بپیوندید
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