گــزارش کوتاه
نیلوفر حسن-کارشناس تجهیزات پزشکی

آشنایی با ادارهی امور آزمایشگاههای چهارمحال بختیاری
نقشه استان چهارمحال و بختیاری ،تقریباًمشابه نقشه کوچکشده ایران عزیزمان در

به خدمات ،کيفيت خدمات در ابعاد مشخص موردتوجه قرارگرفته است و يکي از

دامنههای شرقی زاگرس مرکزی واقعشده است و بیشتر مساحت آن با جنگلهای بلوط

اولویتهای مهم دانشگاه در دستور كار قرار گرفت كه با اجراي طرحهای مختلف و پايلوت

پوشیده شده است .به دلیل وجود رشتهکوههای بلند (مانند زرد کوه) و چشمهزارهای فراوان

كشوري ،پایههای بهداشت و درمان استوار شد.

(مانند کوهرنگ -دیمه  -سرداب و آبشار آتشگاه) در حدود  15-10درصد منابع آبی کشور
را تولید میکند و دو رودخانه بزرگ کارون و زایندهرود از آن سرچشمه میگیرد و همین تنوع
منابع ،آن را به یکی از استانهای زیبا و دیدنی کشور تبدیل کرده است .مردمان آن از اقوام
اصیل و نجیب ایران کهن بودهاند و درزمینه تولیدات کشاورزی (مانند بادام  ،گردو ،هلو) ،دامی
(مانند لبنیات  ،گوشت قرمز و ماهی قزلآال) ،خوراکی (مانند گز بلداجی و پولکی) و صنعتی
(مانند محصوالت خانگی برفاب و ورق فوالد و گالوانیزه) فعالیت دارند .این استان بیش
از  900هزار جمعیت و  9شهرستان دارد که از شهرهای آن میتوان شهرکرد  ،بروجن،
لردگان و سامان نام برد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
چهارمحال و بختیاری

حوزه آموزش

این دانشگاه از سال  ۱۳۶۵کار خود را با پذیرش  ۲۴۰دانشجو در سه رشته و دو
مقطع تحصیلی در قالب دو دانشکده آغاز کرد و هماکنون قریب به  ۲۳۱۴دانشجو در
 ۳۷رشته و  ۸مقطع تحصيلي دکتري تخصصي باليني ،دكتراي  ،PHDدكتراي حرفهای،
دكتراي تخصصي پژوهشي ،كارشناسي ارشد ،كارشناسي پيوسته و ناپیوسته ،كارداني
و در  ۷دانشكده پزشكي ،پيراپزشكي ،بهداشت ،پرستاري و مامائي شهركرد و
پرستاري بروجن ،فناوریهای نوين و دندانپزشكي مشغول به تحصیلاند .اکنون تعداد
اعضاي حیات علمي دانشگاه  ۲۳۹نفر ،شامل  ۸استاد ۲۹ ،دانشيار ۱۶۳ ،استاديار و
 ۳۸مربي و  ۱نفر استاديار پژوهشي است .از ابتداي تأسیس دانشگاه تاکنون قريب
به  ۱۰۹۳۶دانشجو از اين دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند كه از اين تعداد  ۳۷۰۱نفر

دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری

(نزديك به  ۳۵درصد) به مقاطع تحصيلي باالتر راهیافتهاند .كسب چندين مدال در

در سال  ۱۳۶۵تأسیس شد و هماکنون دارای  ۶دانشکده پزشکی ،پیراپزشکی،

المپيادهاي دانشجويي طي سالهای  ۹۳تا  ۹۶و راهیابی  ۵نفر از دانشجويان به مرحله

بهداشت ،فناوریهای نوین ،پرستاری و مامایی در شهرکرد و پرستاری در بروجن

تيمي المپياد كشوري در سال جاري ،كسب رتبه بورد تخصصي توسط  ۴نفر در دو سال

است .دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد یکی از دانشکده شهرکرد است که در

گذشته ازجمله موفقیتهای آموزشي اين دانشگاه محسوب میشود.

منطقه رحمتیه این شهر واقعشده است.

بهرهمندی دانشجويان دانشگاه از  ۲۲۴۵۰مترمربع فضاي آموزشي در

قدمت ساختار خدمات بهداشت و درمان استان از نیمقرن تجاوز نمیکند .تا قبل از

دانشکدهها و بیمارستانها ،تجهيزات مدرن آموزشي ،کمکآموزشی و تحقيقاتي،

انقالب ،فعالیتهای اين بخش را سازمان بهداري عهدهدار بود طوری که تنها به خدمات

امكان بهرهمندی از سه مركز تحقيقاتي و يك پژوهشكده علوم پايه سالمت ،دو

درماني آنهم بهصورت ناقص و در قالب دو بيمارستان و چند درمانگاه که عمدتاً در

بيمارستان آموزشي ،دو كتابخانه تخصصي مجهز به جدیدترین منابع علمي ،امكان

شهرها مستقر بودند محدود میشد .عمدتاً پزشكان خارجي این مراکز را اداره میکردند

بهرهمندی اساتيد و دانشجويان از خدمات كامپيوتري و اينترنت برگ زريني از سند

و خأل ساير نيروها ازجمله ماما ،پرستار و بهورز كام ً
ال محسوس بود .ازنظر آموزش عالي
هیچگونه مركز آموزشي مستقلي در سطح استان وجود نداشت و جويندگان دانش
گ بودند .در سال ۵۷
باتحمل رنج و مشقت فراوان ناگزير به مهاجرت به شهرهاي بزر 
با پيروزي انقالب ،تحول اساسي درزمینه ی هاي مختلف در كشور و استان اتفاق افتاد و

در فاصله زماني سالهای  ۵۷تا  ۶۴كارشناسان و متخصصان بخش بهداشت و درمان
نسبت به طراحي شبکههای بهداشتي ،درماني در سطح كشور همت گماردهاند .اين طرح
كه بر مبناي تحقق عدالت اجتماعي و رفع نيازهاي مناطق محروم استوار بود ،پس از
اجراي آزمايشي ،موردحمایت مسؤوالن نظام قرار گرفت و گسترش چشمگيري در سطح
كشور ،بهخصوص در استان چهارمحال و بختياري يافته است.
از سال  ۱۳۶۴سازمان منطقهای بهداری به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی ،درمانی ،تغيير نام داد و بهطورکلی ساختار آن متحول و مأموریتهای جديد
در ارتباط با بهداشت ،درمان ،آموزش ،پژوهش ،غذا و دارو ،فرهنگي ،دانشجوئي و
توسعه مديريت و منابع براي آن پیشبینی شد .مطالعه روند رشد خدمات در استان در
فاصله سالهای  ۶۵تا  ۷۰گوياي اين واقعيت است که وضعيت بهداشت و درمان از
بهبود نسبي برخوردار بوده و روند رشد آن ادامه پیداکرده است.
در دهه دوم شکلگیری نظام جدید سالمت یعنی از سال  ۷۴تاکنون و پس از فراغت
از کمیتها و توسعه واحدهاي بهداشتي ،درماني و افزايش ميزان دسترسي مردم

توسعه آموزش پزشكي در استان است.

حوزه بهداشت

حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه با در اختیار داشتن  ۹مرکز بهداشت شهرستان،
۶۲مرکز خدمات جامع سالمت شهری و  ۵۷مرکز خدمات جامع سالمت روستایی،
 ۳مرکز آموزش بهورزي ۳۱۳ ،خانه بهداشت ۲۴ ،پايگاه سالمت شهري و  ۴۰پايگاه
سالمت روستايي و  ۴واحد تسهيالت زايماني ،ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي
درماني اوليه در شهرها را به  ۱۰۰درصد و در روستاها به  ۹۸درصد رسانده است.
نرخ رشد جمعيت استان ۱.۵درصد ،پوشش واکسيناسيون زير یک سال  ۱۰۰درصد و
ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم در استان ۹۹.۸درصد است.

********

این شماره به گفتگو با دکتر رضا بهاءلو با مدرک تحصیلی دکترای علوم آزمایشگاهی
اختصاص پیداکرده است که از سال  1375تاکنون رئیس اداره امورآزمایشگاه های
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بوده است .اداره امور آزمایشگاههای شهرکرد
به مدیریت امور آزمایشگاهها ارتقاءیافته است .در ادامه با تجربیات و فعالیت های وی
بیشتر آشنا می شویم.
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 در آغاز ،خواهشمند است در باره ی اهداف و وظایف
اداره امور آزمایشگاهها توضیح دهید.
خوشحالم از این بابت که این فرصت را فراهم کردید
تا توضیحاتی در خصوص وضعیت آزمایشگاههای استان
چهارمحال و بختیاری و نقش آزمایشگاهها درارایه خدمات
بهداشتی و درمانی به مردم استان مطالبی بیان کنم .ابتدا از
تالشهای همکاران شما در مجله تشخیص آزمایشگاهی
تشکر میکنم به دلیل اینکه پس از چاپ نشدن مجله
جامعه آزمایشگاهیان کشور که در دهه  60منتشر میشد،
اولین مجلهای است که ارتباط خوبی میان آزمایشگاهیان

درمان است ولی با تمام مجموعههای دانشگاه همکاری و
انجاموظیفه میکند.
 آیا مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه به عهده
این اداره است؟
بله .تقریب ًا تمام تجهیزات و کیتهای مصرفی تخصصی
موردنیاز آزمایشگاههای دانشگاه با مشورت و تایید مدیریت
امورآزمایشگاهها تهیه و خریداری میشود و هماهنگی
خوبی بین واحدهای مختلف دانشگاه ازجمله اداره تجهیزات
پزشکی در این زمینه وجود دارد و اداره امور آزمایشگاهها
در سیاستگذاریهای کالن تجهیزات آزمایشگاهی
نقش محوری دارد.
 ازفعالیت های علمی این اداره بفرمایید؟
از فعالیتهای علمی میتوان به آموزش کارکنان،
برگزاری کارگاههای عملی و کنترل کیفی ونیز
مساعدت در آموزش کارورزی دانشجویان علوم
آزمایشگاهی اشاره کرد.
در خصوص مدیریت بودجه هم گرچه دانشگاه ما
مثل تمام دانشگاهها و واحدهای مختلف دانشگاهی
با کمبود اعتبارات مواجه است ولی به دلیل تعامل
خوبی که با مدیریت مالی دانشگاه وجود دارد و
مطابق با اعتبارات تخصصی دانشگاه ،آزمایشگاههای
استان رشد خوبی را در این زمینه داشتهاند.

کشور به وجود آورده است .مهمترین وظایف اداره امور
آزمایشگاههای دانشگاه مانند سایر استانها عبارت است
از نیازسنجی خدمات آزمایشگاهی ،مشارکت در تأسیس،
راهاندازی و تجهیز آزمایشگاهها ،بهکارگیری و ساماندهی
نیروی انسانی ،برنامهریزیهای آموزشی کارکنان ،صدور
پروانههای تأسیس و مسؤولیت فنی ،نظارت و ممیزی
آزمایشگاهها و مشارکت و همکاری با کمیتههای مختلف
دانشگاهی است.
 اداره امور آزمایشگاه دانشگاه شما زیر نظر ریاست
دانشگاه فعالیت دارد یا معاونت؟
اداره امور آزمایشگاهها که به مدیریت امور آزمایشگاهها
ارتقاءیافته است ازنظر تشکیالتی زیرمجموعه معاونت
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این اداره چه تعداد پرسنل داردوتخصص افراد


چیست؟
چارت سازمانی و پرسنلی اداره امور آزمایشگاهها از یک
واحد اداری ،یک واحد آزمایشگاهی و يک انبار تجهيزات و
مواد مصرفي تشکیلشده است .واحد اداری ،دارای یک نفر
دکترا و دو نفر کارشناس و یک نفر کاردان علوم آزمایشگاهي
است و واحد آزمایشگاهی آنجا یک آزمایشگاه رفرنس استانی
است که داراي شش نفر کارشناس ،چهار نفر کاردان و تعدادي
نيروهاي دفتري و خدماتي است و از بخشهای خونشناسی،
میکروبشناسی ،سرولوژي ،انگلشناسی ،بيو شيمي مواد مخدر
و کنترل کيفي تشکیلشده است.

نحوه نظارت برمدیریت نگهداشت تجهیزات

آزمایشگاهی در مراکز تابعه به چه صورت است؟ وضعیت
اجرای آزمونهای کنترل کیفی و کالیبراسیون در مورد
تجهیزات آزمایشگاهی در مراکز تابعه به چه صورت است؟
متأسفانه باید عرض کنمکه آزمایشگاهها نیز مانند سایر واحدهای
درمانی بهنوعی تبدیل به گورستان تجهیزات خارجی شده است .به
دلیل رعایت نشدن موازین علمی و تجویز غیرمنطقی آزمایشها و
رقابتهای غیر سازنده بین آزمایشگاهها و از طرف دیگر نامناسب
بودن نگهداشت تجهیزات به دلیل افت کیفیت علمی کارکنان و
خدمات پس از فروش نامناسب و پرهزینه شرکتها ،هزینههای
مالی سنگینی بر کشور تحمیل میشود و درآمد خوبی نصیب
شرکتهای خارجی میکند .این در حالی است که کشور ما با
خیل عظیم بیکاری بهخصوص در قشر تحصیلکرده مواجه است.
لذا پیشنهاد من این است که بهجای اختصاص هزینههای کالن
به خرید تجهیزات آزمایشگاهی گرانقیمت که هنر نگهداشت و
کنترل کیفی آن نیز وجود ندارد ،تالش ما معطوف به آموزش
صحیح و کامل نیروی انسانی ماهر شود.
 استان شما دارای چه تعداد آزمایشگاه است و
پراکندگی آن در شهرها و استانها چگونه است و چه
کمبودهایی درزمینه ی اقالم و تجهیزات وجود دارد؟
تعداد آزمایشگاههای استان  128واحد است که ازنظر
سرانه ،بیشترین آزمایشگاه را در کشور به خود اختصاص
داده است و تقریب ًا متناسب با میزان جمعیت و پراکندگی
هر شهرستان و روستاهای آن بهطور عادالنه توزیعشدهاند و
بیش از  600نفر نیروی آزمایشگاهی در آنها فعالیت دارند.
 -1آزمایشگاههای دولتی :مجموع ًا تعداد  ۱۰۹آزمایشگاه
بیمارستانی ،مرکز بهداشت شهرستان و آزمایشگاه
مراکز بهداشتی و درمانی شهري و روستايي و وابسته به
نهادها در سطح استان فعاليت دارند که نحوه پراکندگي آن
طبق جدول زير است.

 -۲آزمایشگاههای خصوصی و نهادها :تعداد ۱۶
آزمایشگاه خصوصی در استان فعالیت میکنند که نحوه
پراکندگی آن طبق جدول زیر است.
 چه چالشهایی برای انجام منسجم و قدرتمند
فرآیندهای مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه
وجود دارد و راهکارهای پیشنهادی چیست؟
همانطور که می دانید تالشهای بسیاری در جهت
ارتقای نظام سالمت کشور بهعملآمده است ولی هنوز
محرومیتهای زیادی وجود دارد و با مشکالت فروانی مواجه
هستیم که آزمایشگاهها نیز از این امر مستثنی نیستند .لذا اگر
نظام سالمت کشور بخواهد از جایگاه مناسبی برخوردار باشد
به نظر من در حوزه سالمت باید چند اقدام اساسی انجام
شود تا مشکالت سیستم سالمت و در کنار آن مشکالت
آزمایشگاهها نیز حل شود که اهم آنها عبارتاند از:
-1توجه جدی به افزایش کیفیت آموزش پزشکی و
پیراپزشکی و تربیت نیروی ماهر
-2آموزش عملی اخالقمداری از طرف مسؤوالن و اساتید
و خارج شدن جنبههای تجارتی از حرفه پزشکی
-3اولویت دادن به مسائل بهداشتی
-4اجرای هرچه سریعتر سیستم ارجاع و پزشک
خانواده
-5مهارت محوری بهجای تجهیزات محوری
 آیا کمبود و ضعفی در آزمایشگاههای استان درزمینه
اقالم و تجهیزات وجود دارد؟ چه دستگاهها و اقالمی؟
گرچه متناسب با نیازهای پزشکی در استان ،دستگاههای
آزمایشگاهی نیز خریداری و مورداستفاده قرارگرفتهاند
ولی با اینحال تجهیزاتی مانند فلوسیتومتر-فروزن سکشن
و آزمایشهایی مانند IHCدر دانشگاه انجام نمیشود که با
توجه تعداد جمعیت استان در حال بررسی و ارزیابی
هستیم که آیا راهاندازی این
تستها مقرونبهصرفه در استان
است یا اینکه این خدمات که
اکنون از سازوکار شبکه ارجاع
انجام میشود ادامه یابد.

بهمن 96
شماره 145
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