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تهیه کنندگان: 
غالم رضا هدایتی، کارشناس نظارت و ارزیابی آزمایشگاه

مهندس محمود اصالنی

 خواهشمند است درباره کار ویژه اداره 
امورآزمایشگاه ها توضیح بفرمائید؟ 

خدمات  با  مرتبط  امور  گذاری  سیاست 
تشخیص آزمایشگاهی ، اصالح و مدیریت 
بهینه منابع دانشگاه در آزمایشگاه های تابعه.

یاست دانشگاه  یرنظر ر این مدیریت ز
است یا معاونت درمان؟ 

اداره  گذشته  درسال  درمان.  معاونت   
امور آزمایشگاه های معاونت درمان تبدیل 
دهنده  نشان  امر  این  که  شد،  مدیریت  به 
توجه ویژه دانشگاه به حوزه آزمایشگاه های 

تشخیص طبی دارد.

آزمایشگاهی  تجهیزات  مدیریت  آیا 
دانشگاه به عهده این اداره است؟ همانطور 

اداره  توسط  پزشکی  تجهیزات  مدیریت  که 
تجهیزات پزشکی صورت می گیرد؟ 

و  امکانات  از  کاملی  بندی  جمع  بله، 
فراهم  دولتی  های  آزمایشگاه  تجهیزات 

شده است .

در  ها  امورآزمایشگاه  مدیریت   
تجهیزات  کالن  سیاست گذاری های 

آزمایشگاهی نقش محوری دارد؟
تجهیزات  اطالعات  رسانی  بروز  با 
گذاری  سیاست  دولتی،  مراکز  آزمایشگاهی 
را در مدیریت امور آزمایشگاه ها متمرکز کنیم.

ید و وظایف هر  چند نفر پرسنل دار  

بخش چیست؟ 
هستند.  خدمت  مشغول  پرسنل   12

فضا  های  بازدید  تا  مشاوره،  از  امور  کلیه 
جهت تاسیس آزمایشگاه و صدور موافقت 
ی و البته نظارت  اصولی تا پروانه بهره بردار
تا  شده  اعالم  پیش  از   ( ای  دوره  های 
و  پروانه  صدور  همکاران  توسط  که  سرزده( 
می  انجام  مدیریت  شده  یجستر  ر ممیزین 
که  مدیریت  آموزش  واحد  همچنین  شود. 
دانشگاهی  کز  مرا آموزش  برای  برنامه ریزی 
واحد  دارد.  عهده  بر  را  خصوصی  بخش  و 
رسیدگی به شکایات نیز با توجه به سامانه 
جامع نظارت بردرمان و سامانه 190، نسبت 
واصله  شکایات  پیگیری  و  بررسی  به 
به  مربوط  واحد  همچنین  دارند.  اهتمام 
اطالعات و آمار نیز در این مدیریت فعال 
 ... بوده تا نسبت به بروز رسانی اطالعات و

اقدام نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از دانشگاه های دولتی ایران و یکی از بهترین دانشگاه های علوم پزشکی در ایران تحت پوشش 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر مشهد است. این دانشگاه با دارا بودن ۷ معاونت و ۱۸ شبکه بهداشت و درمان، ۷ 
دانشکده، ۲۸ بیمارستان و ۱۶ مرکز تحقیقاتی، )۴ مرکز مصوب وزارت و ۱۲ مرکز مصوب دانشگاه( و به طور کلی از حیث گستره وسیع 

ارائه خدمات بهداشتی درمانی به حدود ۵ میلیون نفر جمعیت یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور به شمار می رود.
سعید اشکانی فر، کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی با ۲۲ سال سابقه خدمت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، که در حال 
حاضر مدیر بیمارستان دکتر علی شریعتی مشهد است و همچنین مسئولیت مدیریت اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان 

دانشگاه علوم پزشکی مشهدرا عهده دار است. درادامه با فعالیت های وی و این اداره آشنا می شویم. 

آشنایی با اداره امور آزمایشگاه های مشهد
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 از فعالیت های علمی این مدیریت و 
تعامل آن با مدیریت بودجه توضیح دهید؟ 

معاونت  آموزشی  مدیریت  چارچوب  در 
درمان دانشگاه و استانداردهای آزمایشگاه 
و  جلسات  ی  برگزار با  سالمت،  مرجع 
اجرای  و  ی  آموز باز  آموزشی،  های  دوره 
و  ها  سیاست  از  علمی  سمینارهای 
فعالیت های آموزشی و علمی این مدیریت 

بشمار می رود.

 نحوه نظارت بر مدیریت نگهداشت 
تجهیزات آزمایشگاهی در مراکز تابعه به چه 

صورت است؟ 
و  ی  بهره بردار زمان  بازدیدهای  در 
به  نسبت  موطفند  ها  آزمایشگاه  ای،  دوره 
تجهیزات   مدیریت  اجرایی  سوابق  ارائه 
مربوطه   مستندات  و  ی  نگهدار یس،  سرو
آزمایشگاه  استانداردهای  راستای  در  را 
یابی  که مورد توجه و ارز کنند  پزشکی ثبت 

قرار می گیرد.
 

 وضعیت اجرای آزمون های کنترل کیفی 
و کالیبراسیون در مورد تجهیزات آزمایشگاهی 

در مراکز تابعه به چه صورت است؟ 
با توجه به شرایط مساعد است و در ممیزی 
بهره  بازدیدهای  هنگام  در  همکاران  های 
کنترل  برداری و دوره ای، مستندات سوابق 
در  را  مراکز  تجهیزات  کالیبراسیون  و  کیفی 

راستای الزامات، بررسی و ارزیابی می کنند.

با  ها  امورآزمایشگاه  مدیریت  تعامل   
مدیریت بودجه دانشگاه چگونه است؟    

معاونت  متمرکز  های  بودجه  به  توجه  با 
درمان دانشگاه در تعامل هستیم. 

 چه چالش هائی برای انجام منسجم 
تجهیزات  مدیریت  فرآیندهای  قدرتمند  و 
و  دارد  وجود  ها  دانشگاه  آزمایشگاهی 

راهکارهای پیشنهادی شما چیست؟    
خرید،  فرایندهای  اینکه  به  توجه  با 
کز دانشگاهی در  ی و اعالم نیاز مرا نگهدار
نیاز  گیرد،  کز مرتبط مستقل صورت می  مرا
است بانک اطالعاتی جامعی از تجهیزات 
در  خرید  های  اولویت  و  ی  آور جمع  کز  مرا

کز مشخص شود.  مرا

تعداد  چه  دارای  شما  استان   
آن در شهرها و  آزمایشگاه است و پراکندگی 
استان ها چگونه است و چه کمبودهایی در 

زمینه اقالم و تجهیزات وجود دارد؟   
 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد حدود 
و  خصوصی  دولتی،  فعال  آزمایشگاه   230
در  که  آنچه  دارد.  وجود  استان  در  خیریه 
ها  آزمایشگاه  نگرانی  موجب  حاضر  حال 
است، قیمت تمام شده خدمات است که 

با برخی تعرفه ها هم خوانی ندارد .

 آیا کمبود و ضعفی در آزمایشگاه های 
استان در زمینه اقالم و تجهیزات وجود دارد؟ 

چه دستگاه ها و اقالمی؟ 
آزمایشات  های  وکنترل  کیت  تهیه 
، برای  کیت ها  افزایش قیمت   ، تخصصی 
این  و  نبوده  صرفه  به  مقرون  ها  آزمایشگاه 
تواند  می  و  است  اساسی  مشکل  مسئله 

باعث افت کیفیت خدمات شود.

و  آزمایشگاهی  امکانات  و  وضعیت   
استان  نزدیک  و  دور  شهرهای  در  تجهیزات 
جهت  از  استان  و  است؟  صورت  چه  به 
مشکل  با  تجهیزاتی  امکانات  کدام  تأمین 

روبرو است؟   
محروم  مناطق  در  فنی  مسئولین  حضور 
آزمایشگاه های  برای  بودجه  تامین  و 
مرکز  شرایط  به  توجه  با  دولتی،  بیمارستان 
تامین  در  را  تی  مشکال شهرها،  برخی  در 
کرده  برخی منابع ، اقالم و تجهیزات ایجاد 
که در تالش رفع آن از طریق مدیران  است 

دانشگاه هستیم.
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