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استان یزد، حدود 100 آزمایشگاه دارد که عمدتا در شهر یزد هستند؛ اما در شهرستان ها نیز دسترسی مردم به آزمایشگاه به 
طور مطلوب وجود دارد و کمتر نیاز به مراجعه به مرکز استان هستند. شهر یزد از سال 86 به عنوان قطب درمان جنوب  و جنوب 
شرق کشور  شناخته شده است؛ لذا متناسب با آن در تمام رشته های پزشکی از جمله آزمایشگاه، امکانات و تجهیزات به روز 

مهیا شده است.  می توان گفت در این خصوص به خوبی توانسته است پاسخگوی نیازها باشد. اداره امورآزمایشگاه ها در دانشگاه 
های علوم پزشکی زیر نظر مستقیم معاونت درمان است و البته معاونت درمان هم زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه فعالیت دارد. 
این اداره با نیازسنجی های واقعی، صحیح و خریدهای باکیفیت و مطلوب توانسته است اعتمادسازی الزم را برا مسئوالن در واحد 

بودجه و تامین اعتبارات داشته باشد. »دکترسید رضا منصوری« رئیس اداره امور آزمایشگاه هاي استان یزد، دارای دکترای تخصصی 
)Ph.D( ایمنی شناسی آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران« که مهمان گفتگوی این شماره ما در بخش آشنایی با ادارات 

امور ازمایشگاهی استان ها است. در ادامه این گفتگو را می خوانیم. 

آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های یزد

مهندس نیلوفر حسن

گفتــــگو

بیشترین سهم ممیزی و اعتباربخشی، 
 به ارزیابان تخصصی مرتبط با 

رشته آزمایشگاه واگذار شده است
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گفتگو  ابتدای  در  ی  منصور دکتر 
شروع  از  اصالحی  مهم  نکته  به 
در  بیمارستان ها  های  اعتباربخشی 
گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته  سال  چند 
سهم  روند، بیشترین  این  در  کنون  »ا
یابان  ارز به  اعتباربخشی،  و  ممیزی 
آزمایشگاه  رشته  با  مرتبط  تخصصی 
ی تصریح کرد: »در  گذار شده است.  و وا
که  یادی وجود داشت  گذشته دغدغه ز
یابان از سایر رشته ها اقدام به اعتبار  ارز
بخشی می کردند  و این مساله به جهت 
شده  سبب  رشته  این  بودن  تخصصی 
چالش  با  بخشی  اعتبار  روند  که  بود 
یادی  ز حدود  تا  کنون  ا که  باشد  مواجه 

اصالح شده است.«

مدیریت  واگذاری آزمایشگاه های 
دولتی به خصوصی

علوم  دانشکده  علمی  هیات  عضو 
ی  گذار وا درخصوص  یزد  پزشکی 
جمله  از  دولتی  آزمایشگاه های 
بخش  به  بیمارستانی  آزمایشگاه های 
تشریح  را  مهم  دونکته  خصوصی، 
کمیتی  حا نقش  آزمایشگاهی  گر  کرد:»ا
واسطه  به  که  دارد  را  خدمات  ارایه  در 
مانور   و  انحرافات  از  مانع  نقش  این 
بخش  احتمالی  خواهی  یاده  ز و 
خدمات  تعدیل  و  شود  می  خصوصی 
به  است  ی  ضرور دارد،  عهده  به  را 
باید  )البته  شود  حفظ  دولتی  صورت 
رهبری  متعهد،  و  دلسوز  مدیریت  یک 
ی و ارتقای  آن را برعهده بگیرد تا بهره ور

سطح کیفیت آن حفظ شود.«
گر قرار شد یک  ی افزود: »دوم آنکه ا و
ی  سپار برون  کمیتی  غیرحا آزمایشگاه 
که  است  این  مهم  مساله  شود،  واقعی 
موقعیت  در  که  شود  گذار  وا افرادی  به 
اقدام  این  ندارند.  قرار  منافع  تعارض 
به  نظارت  ادامه  در  شود  می  باعث 
از  بعد  دولت  تکلیف  مهمترین  عنوان 
عامه  حقوق  تامین  برای  ی،  سپار برون 
مخدوش و متاثر از رانت و اعمال نفوذ 
ی هایی که  نشود. مانند خصوصی ساز
از  ی  بسیار در  اخیر  های  سال  این  در 
و  فراوان  مشکالت  بروز  سبب  ها  حوزه 

نارضایتی شد.«
امور  »اداره  گفت:  ی  دکترمنصور
تجهیزات  خصوص  در  آزمایشگاه ها 
اینکه  ضمن  آن،   مدیریت  و  پزشکی 
خود  تابعه  های  آزمایشگاه  استقالل 
کند،  می  حفظ  تجهیزات  تامین  در  را 
تدابیری می اندیشد که نقش راهبردی و 
نطارتی خود را داشته باشد. در حقیقت  
پزشکی  تجهیزات  حوزه  با  تعامل  با 
نیازسنجی  هم  داشت  خواهد  سعی 
هم  و  شود  انجام  کز  مرا برای  واقعی 

بهترین خرید صورت گیرد.«

نقش اداره امور آزمایشگاه درمدیریت 
بحران بیماری ها مانند کرونا و سایر 

بیماری های مرتبط با آزمایشگاه
از  دیگری  بخش  در  ی  منصور
ی نقش راهبردی  سخنان خود با یادآور
ی های کالن  و نظارتی در سیاست گذار
کرد:  تجهیزات آزمایشگاهی خاطرنشان 
»نقش های کلیدی آزمایشگاه ها شامل 
تشخیص، مدیریت، پیشگیری، درمان 
ها  انسان  سالمت  یابی  ارز ها،  ی  بیمار
و  اهمیت  حائز  ای  گونه  به  مشاوره  و 
یک  فقدان  عمال   که  است  ی  محور
در  ها  ی  بیمار مدیریت  موثر  آزمایشگاه 
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بحران ها را با چالش مواجه می کند.
رئیس اداره امور آزمایشگاه های استان 
نقش  ایفای  این  افزود:»متعاقب  یزد 
کارکنان خدوم آن، اداره  آزمایشگاه ها و 
به  درمان  معاونت  های  آزمایشگاه  امور 
آزمایشگاه ها چه در حوزه  عنوان متولی 
نظارت چه در بخش راهبردی و هدایت، 
عملی  ظهور  و  بروز  در  را  مهمی  نقش 
وظایف آزمایشگاه ها ایفا خواهد کرد که 

در بیماری کرونا به خوبی شاهد بودیم.«

نحوه ارزیابی های اداره امور 
آزمایشگاه های استان یزد

ها  آزمایشگاه  امور  اداره  یاب  ارز تیم 
که مستقر در اداره یا  شامل 6 نفر است 
آزمایشگاه های تابعه است. آن دسته از 
بهتری  عملکرد  امورآزمایشگاه ها  اداره 
از  بخشی  یا  آن ها  یابی  ارز تیم  که  دارند 
تیم، درآزمایشگاه های تابعه به فعالیت 
و شاغل  ادامه دهند  آزمایشگاهی خود 

آزمایشگاه ها باشند.
فوق  مورد  تایید  در  ی  دکترمنصور
خواهد  کمک  »این  گفت:  ادامه  در 
و  واقعی  نگاه  ها،  یابی  ارز در  تا  کرد 
و  ی  استانداردساز در  را  خود  میدانی 
کنند  مطالبه  کیفیت  تضمین  مسایل 
آزمایشگاه  امور  اداره  خوشبختانه  که 
یابانی  ارز چنین  دارای  یزد  استان  های 
صورت  به  هم  وظایف  تقسیم  است. 
های  تیم  بازرسی،   تیم  ممیزی،  تیم 
مولکولی  شناسی،  میکروب  تخصصی 

و آسیب شناسی است.«

نقاط قوت اداره امور آزمایشگاه های 
استان یزد

تعامل  چگونگی  خصوص  در  ی  و
اداره امورآزمایشگاه ها با مدیریت بودجه 
دانشگاه گفت: »یکی از نقاط قوت اداره 
ی  امور آزمایشگاه های استان یزد برگزار

و  ی  استانداردساز آموزشی  های  کارگاه 
است  بالین  و  آزمایشگاه  های  همایش 
ی  کشور برجسته  اساتید  دعوت  با  که 
تعامل  رغم  گیرد.علی  می  صورت 
که با تامین اعتبارات وجود دارد  خوبی 
و  ها  کارگاه  ی  برگزار که  شده  سعی  اما 
نام  ثبت  هزینه  یافت  در با  ها  همایش 
پشتیبان  های  شرکت  طریق  از  غالبا  و 
انجام شود و به طور عملی مقادیر جزئی 
یافت شده است.« از بودجه دانشگاه در

از  دیگری  بخش  در  ی  منصور
نظارت  نحوه  درباره  خود  سخنان 
وضعیت  و  نگهداشت  مدیریت  بر 
و  کیفی  کنترل  های  آزمون  اجرای 
آزمایشگاهی  تجهیزات  کالیبراسیون 
نگهداشت  مدیریت  گفت:»غالبا 
تابعه  کز  مرا در  آزمایشگاهی  تجهیزات 
شده  انجام  ها  بازرسی  و  ها  ممیزی  در 
آن  به  کتبی  گزارش  طی  بازخوردها  و 
و در ممیزی های پیگیرانه  ارسال  مرکز 
میزان  و  شده  واقع  مجدد  یابی  ارز مورد 
اصالحات و رفع عدم انطباق ها بررسی 

می شود.
طبق  اینکه  بیان  با  ی  منصور
کنترل  دارد  ضرورت  ابالغی،  استاندارد 
های  آزمایش  تمامی  برای  کیفیت 
شود  انجام  سطح  دو  در  حداقل  کمی، 
کیفی  های  آزمایش  برای  »البته  افزود:  
گذاشته شود. این  کنترل های الزم  باید 

به  ها  بازرسی  و  ممیزی ها  در  مساله 
و  ممیزی  های  تیم  مداقه  مورد  طورویژه 

بازرسی قرار گرفته است.«

 راه حل مساله موقعیت های 
تعارض منافع

آزمایشگاه های  امور  اداره  رئیس 
حوزه  در  چالش  ترین  مهم  یزد  استان 
مساله  را  کشور  در  پزشکی  تجهیزات 
کرد  تعارض منافع عنوان  موقعیت های 
پیشنهادها  بهترین  از  افزود:»یکی  و 
تعارض  موقعیت  این  مدیریت  برای 
منافع و جلوگیری از تلف شدن حقوق 
سامانه  از  استفاده  عامه،  و  المال  بیت 
این  طریق  از  خریدها  تا  است  ستاد 
مطلوب  ایرانی  خرید  اولویت  با  سامانه 

توسط کارپردازان متعهد انجام شود.«
عضو هیات علمی دانشکده پزشکی 
را  دیگری  مقطعی  مشکل  ادامه  در  یزد 
مواد  و  ها  کیت  از  برخی  خصوص  در 
کرد  عنوان  آزمایشگاهی  معرف های  و 
متوقف  رسانی  خدمات  هیچگاه  که 
و  روزمره  های  آزمایش  تمامی  و  نشده 
کمبودها نیز  تخصصی انجام و نیازها و 
از طریق سامانه های مربوطه برای مراجع 

ذی صالح اطالع رسانی شده است.

برآیند ارایه خدمات مطلوب برای 
تمامی آزمایش ها

آزمایشگاه های  امور  اداره  رئیس 
استان یزد در پایان برآیند ارایه خدمات 
مطلوب  را  آزمایش ها  تمامی  برای 
کیدکرد: در شهرهای استان  دانست و تا
در  و  هستیم  مواجه  مشکلی  با  کمتر 
که با  خصوص روستاها نیز با دسترسی 
است.  مطلوب  وضعیت  دارند  شهرها 
ارایه  سابقه  به  هم  آسان  دسترسی  این 
مساله  به  هم  و  یزد  استان  در  خدمات 

یت درمان استان یزد بر می گردد. محور

یکی از نقاط قوت 
اداره امور آزمایشگاه های استان 
یزد برگزاری کارگاه های آموزشی 
استانداردسازی و همایش های 

آزمایشگاه و بالین است که با 
دعوت اساتید برجسته کشوری 

صورت می گیرد


