
توزيع تخصصي  رايگانتیر ماه 1392  شماره 1  8 صفحه

اگر تالش امروز ما کم باشد، آنچه برای آینده بر جا می ماند بسیار اندک خواهد بود! " جیم ران"

داروسازي شركت  داخلي  ویژه نامه 
مبارکفرارسیدن

ش��رکت داروسازی آفاش��یمی در سال 1357 ثبت ش��ده و فعالیت خود را با تولید محصوالت آرایشی 
و بهداش��تی ش��روع کرده است. بدنبال آن در س��ال 1370 با تغییر نام به شرکت آفاشیمی تا سال 1381 
فعالیت خود را ادامه داده، مجدداً در س��ال 1381 با تغییر کاربری، مجوزهای الزم را برای پروژه س��اخت 
آنتی بیوتیکهای خوراکی و تزریقی اخذ کرده و در نیمه دوم س��ال 1386 کارخانه را تکمیل و از اس��فند 
1387 با مالکیت 100% ش��رکت تهران ش��یمی تولید خود را آغاز نموده است. شرکت آفاشیمی با داشتن 

ماشین آالت مدرن )غالباً خریداری شده از شرکت بوش آلمان( دارای سه بخش تولیدی می باشد:

الف( بخش پنی سیلین های خوراکی شامل یک خط تولید قرص و کپسول و دو خط تولید سوسپانسیون.
ب( بخش سفالوسپورین های خوراکی دارای یک خط قرص و کپسول و یک خط سوسپانسیون.

ج( بخش سوم شامل دو خط تولید سفالوسپورینها  و پنم  های تزریقی به شکل ویال.

      طراحی و س��اخت  و اس��تاندارد سازی ش��رکت مطابق آخرین یافته ها و استانداردهای داروسازی 
دنیا بوده و بخش های تولید دارای تائیدیه GMPوزارت بهداشت می باشد.

 ISO 14001 ,OHSAS  14001 عل��ی رغم جوان بودن، ش��رکت موفق به دریافت گواهینامه  ه��ای
18001 و ISO9001 ،گواهینامه اهتمام به کیفیت و گواهینامه صنعت سبز  نیز شده ا ست.

ابت��دای س��ال 1392  از   
اقدامات مربوط به برندس��ازی 
نام آفاش��یمی آغاز گردیده  و 
در این مس��یر بخ��ش روابط 
عموم��ی بازاریاب��ی اق��دام به 
انتش��ار نش��ریه داخلی نموده 
اس��ت. امید اس��ت این نشریه 
با انتق��ال توانمندی ش��رکت 
و هولدین��گ بتواند در عرصه 
داروس��ازی نقش خ��ود را ایفا 

نماید.

بدیهی است نشریه داخلی 
ی��ک اق��دام فرهنگی اس��ت 
ک��ه ب��ا هم��کاری و همیاری 
متخصصی��ن ش��رکت تهیه و 
از کم��ک و یاری ش��رکتهای 
معزز  مدی��ران  و  هولدین��گ 
برخوردار  داروس��ازی  صنایع 

خواهد بود.

 امید است با عنایت خداوند متعال قدمی هرچند کوچک در جهت ارتقاء فرهنگ سازمانی خود و سایر 
ش��رکتهای هولدینگ برداش��ته و با حمایت بزرگان و تشویق مخاطبین عزیز گامهای محکم و استواری را 

در راه اعتالی کیفی دارویی کشور برداریم.انشاا...

سالمی به بوی خوش مهربانی، زندگی، تالش و سازندگی

بازدید معاون دارویی سازمان غذا و دارو
ش��رکت داروس��ازي آفاشیمي، در پي اخذ گواهي نامه GMP وزارت بهداشت در تولید آنتي بیوتیک ها و آغاز به فعالیت سایت تزریقي خود، روز چهارشنبه 

92/3/29 مفتخر به حضور مدیران ارشد سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت گردید.
 گفت وگوي نزدیک با مدیران عالي رتبه س��ازمان غذا و دارو در مورد روز صنعت داروس��ازي و مسایل بازار دارو، به میزباني رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
آفاشیمی و مدیران عامل شرکت هاي بزرگترین هولدینگ شرکت های بخش خصوصی، با حضورآقایان: دکتر رضازاده )معاون داروي سازمان غذا و دارو(، دکتر 
کریمي )مدیر کل داروي سازمان غذا و دارو(، دکتر درودیان )مشاور محترم وزیر بهداشت( و خانم ها: دکتر نصر )رئیس اداره بررسي و ثبت داروي سازمان غذا 
و دارو( و دکتر کنعاني )سرپرس��ت معاونت بازرس��ی و فنی س��ازمان غذا و دارو( برگزارگردید. میهمانان ضمن بازدید از خطوط تولید بخش اس��تریل )ویال هاي 
تزریقي(، طي جلسه اي به دیدگاه ها و نظرات میزبانان گوش فرا داده و از انتقادها، پیشنهادها و راهکارهاي سازنده آنان استقبال نمودند. گزارش جامع و مصور 

این بازدید را در شماره آتي نشریه بخوانید.
مصطفی علمافر- مدیر فروش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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برای دوستت تمام محبت خود را ظاهر مکن چون با اندک تغییری تو را دشمن می دارد. " سقراط"

معرفی

تولید

واحد تولید ش��رکت داروسازي آفا شیمي از س��ال 1386 شروع به فعالیت  نموده است و داراي بخش 
هاي کلي خوراکي و تزریقي در س��ه واحد مجزاي پني س��یلین ها، سفالوس��پورین ها و ویال مي باش��د. 
ای��ن واح��د با دارا بودن 9 خط تولیدي، قادر به تولید آنتي بیوتیکها در اش��کال دارویي قرص، کپس��ول، 

سوسپانسیون و ویال مي باشد. 
بخش تزریقي،  از اردیبهشت ماه سال 1392  با تولید آنتي بیوتیک های گروههاي پنم و سفالوسپورین 

به تولید خوراکي با 21 قلم آنتي بیوتیک از گروههاي پني سیلینها و سفالوسپورینها، افزوده شد.
واحد تولید با برخورداري از نیروهاي جوان، متخصص و آموزش دیده و با بهره مندي از دس��تگاههاي 
پیشرفته و به روز دنیا اقدام به تولید محصوالت با کیفیت مطلوب و مطابق با اصولGMP مي نماید.تالش 
کلیه پرس��نل تولید در جهت افزایش کیفیت ، بهبود مس��تمر ودر نتیجه افزایش رضایتمندي مش��تریان 

ادامه خواهد داشت.
مهندس مریم گوهرزاد- سرپرست تولید

آزمایشگاه ها          

آزمایش��گاه ه��اي ش��رکت داروس��ازي 
آفاش��یمي در سال 1386 همزمان با شروع 
به کار ش��رکت در زمینه تولید دارو فعالیت 
خ��ود را آغاز نم��وده و در حال حاضر با 24 
نفر پرس��نل در س��ه بخش مس��تقل تحت 
نظ��ارت یک مدیریت واحد مش��غول به کار 

است. 

- آزمایشگاه فیزیکوشیمي
- آزمایشگاه کنترل حین تولید

- آزمایشگاه میکروبیولوژي

اس��تقرار ISO 17025 و اخذ مجوز آزمایش��گاه آکرودیته از سوي وزارت بهداشت و درمان در دستور 
کار آزمایشگاه قرار دارد و زیر ساختهاي آن در آزمایشگاه فراهم شده است.

دکتر فریبا مهدوی زاده- مدیر آزمایشگاه

تحقیقات 

عمده وظایف این بخش ش��امل انتخاب،  توسعه و فرموالس��یون محصوالت جدید خوراکی و تزریقی، 
ART WORK انجام آزمایش های اولیه و آزمایش های پایداری بر روی محصوالت جدید و تهیه مطالب

ها مانند لیبل، جعبه و بروش��ور، SCALE UP محصوالت جدید، تهیه و جمع آوری مدارک مربوط به 
محصوالت جدید در فرمت CTD جهت ارسال به وزارتخانه و اخذ پروانه محصوالت جدید می باشد.

- محصوالت جدید تزریقی شامل:
Ceftriaxone dry powder for injection 500mg, 1g, 2g--Cefazolin dry powder 

for injection 250 mg, 500 mg, 1g--Meropenem dry powder for injection 
500mg, 1g--Imipenem/ cilastatin dry powder for injection --500/500 ,250/250 
Ceftazidim dry powder for injection 500mg, 1g, 2g.

- محصوالت جدید خوراکی شامل:
CLAVIMAX® 457 & 228mg suspension--Cefixime 200mg & 400mg capsule
Ampicillin 500mg capsule.

دکتر مژده احمدی-  تحقیق و توسعه

واحد تضمین کیفیت

واحد QA ش��رکت داروس��ازي آفاشیمي در مهرماه سال 1391 تأسیس گردید و شامل زیر بخشهاي 
»مس��تندات«، »آموزش«، »cGMP« و«Qualification & Validation« مي باش��د. اهم فعالیت 

هاي این واحد به شرح ذیل مي باشد:
واحد مس�تندات: هدف اصلي این واحد تهیه مس��تندات، کنترل، پایش و گزارش کلیه فعالیتهایي 
اس��ت که به طور مس��تقیم یا غیر مس��تقیم بر تمام جنبه هاي کیفیت محصوالت دارویي مؤثر هستند. 
کنترل مدارک و س��وابق در قالب مدارک چاپي و نرم افزاري به منظور اطمینان از صحت، یکپارچگي و 
قابلیت دسترسي صورت مي گیرد.اسناد موجود در این بخش تا کنون شامل300 سند در بخش استریل 
، 280 س��ند در بخش غیر اس��تریل و 518 س��ند به صورت عمومي مي باشد. واحد آموزش: به منظور 
ارتقاي س��طح علمي پرس��نل، برگزاري دوره هاي آموزشي درون س��ازماني و برون سازماني با همکاري 
اساتید داخل و خارج سازمان و بررسي اثر بخشي دوره ها در این بخش صورت گرفته است. تا کنون 62 
 :cGMP دوره آموزش��ي درون سازماني و 19 دوره آموزش��ي برون سازماني برگزار گردیده است. واحد
بازرسي به عنوان بخشي از برنامه کیفیت سازمان، راهي براي کنترل انطباق با الزامات GMP بوده و بر 
پایه سیستم، محصول، روش و ناحیه مورد بازرسي صورت مي گیرد. بدین منظور الزامات فني مربوط به 
بازرس��ي کننده ها و س��ازمان دهي بازرسي و بازرسین مورد توجه بوده و فعالیتهاي این بخش به صورت 
خود بازرسي در واحدهاي انبار، توزین ماده اولیه، تولید، فني و مهندسي و آزمایشگاه و همچنین بازرسي 
تأمین کنندگان صورت مي گیرد. واحد Qualification &Validation: به منظور هماهنگ شدن 
با مفهوم ذاتیGMP ، شرکت داروسازی آفاشیمي برنامه احرازکیفیت دستگاه ها و سیستم ها و فرایندها 
را شناس��ایی کرده واثبات نموده ک��ه  کلیه مراحل و نقاط بحرانی در فرآیندها تحت کنترل می باش��ند.

برنامه احرازکیفیت دس��تگاه ها و معتبرس��ازی روش ها در سازمان مس��تقر و آغاز گشته و با ارائه دالیل و 
ش��واهد مستند و کتبی ثابت ش��ده احرازکیفیت طراحی )DQ(، احرازکیفیت نصب)IQ(، احرازکیفیت 
کارکردن)OQ( و معتبرس��ازی یا احرازکیفی��ت کارایی)PQ( برقرار مي باش��ند.کلیه فعالیتهاي فوق با 

همکاري واحدهاي فني و مهندسي، آزمایشگاه و تولید صورت مي گیرد.
دکتر عاصم عبداهلل پور- مدیرتضمین کیفیت 

فني و مهندسي

واحد فني و مهندسي شرکت آفاشیمي با بهره گیري از مجرب ترین کارشناسان فني در چهار بخش 
فعالیت می نمایدکه ش��امل : واحد مکانیک ، واحد برق و الکترونیک ، واحد PM و کالیبراسیون و واحد 

تاسیسات مي باشد . 
از وظایف مدیر فني و مهندسي بررسي و تعیین خط مشي برنامه هاي کلي به منظور تهیه طرحهاي 
فن��ي و اجرای��ي با توجه به احتیاجات فعلي و آتي س��ازمان و نظارت و کنترل ب��ر امور واحدهاي فني و 
رس��یدگي به درخواستهاي فني تمام سازمان و همچنین نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران و ... مي 
باشد .  مهمترین امور صورت گرفته توسط واحد فني و مهندسي در سال گذشته: راه اندازي بخش آنتي 

بیوتیک هاي تزریقي – راه اندازي و نصب تجهیزات 
سیستم تولید آب خالص ؛ تزریقي و بخار تمیز – راه 
اندازي واحد و آزمایشگاه کالیبراسیون – راه اندازي 
برنامه نگهداري و تعمیرات ماشین آالت و تجهیزات 
بص��ورت مکانیزه ، نص��ب و راه اندازي دو دس��تگاه 
چیلر جذبي ، اصالح مسیرهاي پرسنل و مواد بخش 
آنتي بیوتیک ه��اي خوراکي – اصالح رختکن هاي 
پرس��نل و آزمایشگاه – نصب و راه اندازي کمپرسور 
 Qualification هواي فشرده – انجام تست هاي
تجهیزات نصب شده ، نصب و راه اندازي دو دستگاه 
اتوکالو که تمامي امور انجام ش��ده در راستاي تولید 
بهین��ه محص��والت ص��ورت گرفته و منج��ر به اخذ 

گواهینامه GMP در شرکت گردیده است 
 .

مهندس رضا مرادیان- مدیر فنی مهندسی

برنامه ریزي و انبارها 

واحد برنامه ریزي و انبارهاي شرکت داروسازي آفا شیمي در سال 1386 همزمان با تاسیس شرکت، 
راه اندازي شده است. این واحد شامل کلیه انبارهاي سازمان و واحدمهندسي صنایع مي باشد که در حال 
حاضر شامل 15 پرسنل در بخش انبارها و 4 پرسنل در واحد مهندسي صنایع مي باشد.عمده فعالیتهاي 
این واحد شامل کنترل و نظارت بر کلیه انبارها)مواد اولیه- اقالم بسته بندي- محصول- قطعات یدکي- 
مواد ش��یمیایي و ملزومات مصرفي(، تدوین بودجه تولید و برنامه تولید، برنامه ریزي کالن جهت مصرف 
مواد اولیه و اقالم بسته بندي، ظرفیت سنجي و کارسنجي خطوط تولید و برنامه ریزي منابع انساني مورد 
نیاز، تهیه گزارش��ات و ش��اخصهاي آماري و تجزیه و تحلیل شاخص ها، برنامه ریزي PM ماشین آالت 

تولید، برنامه ریزي و کنترل پروژه هاي شرکت، کنترل تولید و کنترل موجودي می باشد.   
             

آفاشیمی در یک نگاه
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تیر ماه 1392

زندگی یک هدیه است که باید ازش لذت برد، نه مشکلی که باید حلش کرد. 

معاونت پشتیباني

این معاونت بر فعالیت های مالي ، اداري، بازرگاني، فروش و IT نظارت می نماید.

امور مالی

امور مالي مس��ئولیت تهیه، تدارک و تخصیص منابع را عهده دار بوده و بر اس��اس بودجه س��االنه، دریافت و پرداخت را کنترل و متناسب با نیاز واحدهاي مختلف برنامه ریزي می نماید. همچنین کنترل هزینه ها 
و مقایسه آن با بودجه نیز توسط این واحد صورت می گیرد و تمامي وظایف و مسئولیت ها با توجه به قوانین حاکم بر عملکرد مالي تنظیم می گردد. 

این واحد کاماًل مکانیزه بوده و کلیه امور در واحدهای مالي، انبارها، برنامه ریزي، تولید و آزمایشگاه و فني و مهندسي به صورت لینک و همزمان تحت سیستم همکاران انجام میگردد.

بازرگاني

واحد بازرگاني شرکت داروسازي آفاشیمي از نیمه دوم سال 86 شکل گرفته و از ابتداي فعالیت با توجه به اینکه شرکت در سال 86 با همکاري و مساعدت و مدیریت شرکت تهران شیمي اداره میگردید، بخش 
بازرگاني داخلي فعال بوده و بازرگاني خارجي در مجموعه تهران شیمي فعالیت داشته و به صورت خرید خدمتي کار انجام میگردیده است. از ابتداي سال 90 بازرگاني خارجي هم در مجموعه آفاشیمي فعال شده و 
انجام فعالیت مینماید و همواره این واحد تمام تالش خود را بر آن دارد با شناخت کامل بازار و اطمینان از منابع معتبر و تایید شده وزارت بهداشت تهیه مواد و ملزومات مورد نیاز کلیه بخشهاي شرکت و تولید را 
تدارک و تحویل نماید. سعي در خرید مطلوب و بهینه با هزینه قابل قبول و حساب شده جزء اهداف این واحد میباشد و با پایش تامین کنندگان مواد و ملزومات سعي در اجراي عملکرد مستمر را دنبال مینماید. 

تمامي تامین کنندگان داراي امتیاز عملکرد بوده و مورد ارزیابي قرار میگیرند.

بازاریابی و فروش

واحد بازاریابي و فروش ش��رکت داروس��ازي آفاشیمي، متش��کل از سه بخش 
مرتبط بازاریابي، فروش و صادرات است.

بخش بازاریابي که از بخش هاي نوپاي ش��رکت آفاش��یمي مي باش��د وظیفه 
مطالعه بازار، جایگاه یابي در بازار، بازاریابي مستقیم و همچنین تبلیغات هوشمند 
را با هدف برندینگ ش��رکت و محصوالت، و نهایتاً زمینه سازي ارتقاي سهم بازار 
به عهده دارد. بخش فروش، عهده دار تقویت و گس��ترش ش��بکه توزیع، مدیریت 
ارتباط با مشتریان )CRM(، و تحقق ارتقاي سهم بازار با رعایت سودآوري مورد 
انتظار س��هامداران مي باش��د. طبق آمارنامه رس��مي وزارت بهداشت، در نه ماهه 
ابتدایي سال 1391، سهم محقق شدة فروش شرکت آفاشیمي در بازار محصوالت 
مش��ابه، 23درصد و جایگاه این ش��رکت در رتبه دوم مي باشد. همچنین شرکت 
آفاش��یمي در دوره مورد نظر، با تنها ش��انزده قلم محصول، موفق به کس��ب رتبه 
س��یزدهم از میان بیش از صد تولیدکننده دارو در مجموع فروش دارویي گش��ته 

است.
 بخش صادرات نیز با هدف گسترش توزیع در خارج از مرزهاي ایران و ورود به 
بازارهاي خارجي فعالیت مي نماید. صادرات محصوالت شرکت آفاشیمي تا کنون 
به کش��ورهاي همسایه و آس��یاي میانه انجام پذیرفته و در آینده اي نزدیک، این 

محصوالت به بازار کشورهاي آسیاي شرقي و آفریقایي وارد خواهد شد.

مصطفی علمافر- مدیر فروش

ICT

در حال حاضر تعداد 73 سیستم کامپیوتری 28 دستگاه پرینتر و  5 دستگاه اسکنر در شرکت دارو سازی آفا شیمی موجود می باشد. این واحد در حال راه اندازی وب سایت )www.afachemi.com ( شرکت 
بوده و  کلیه امور مربوط به دستگاه ها از تهیه تا تعمیر و نگهداری  در زمینه سخت افزار، نرم افزار، شبکه و مخابرات را به عهده دارد.

ICT -مهندس مژگان شفیع آبادی

منابع انسانی

این واحد در حال حاضر  شامل قسمت های زیر است:

کارگزینی که امور مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز واحد ها، تشکیل پرونده پرسنلی، قراردادها و احکام پرسنلی، تعیین حقوق و دستمزد، محاسبه ساعات کار و اضافه کار کارکنان، امور رفاهی 
کارکنان از جمله بیمه عمر، حادثه، تکمیلی درمان و امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی را بر عهده دارد. واحد بهداش�ت و ایمنی که یک نفر پزش��ک طب کار – یک نفر کارش��ناس بهداش��ت و ایمنی و یک نفر 
کارشناس حفاظت را در اختیار دارد و کلیه مسائل مربوط به پایش وضعیت شرایط محیط کار کارکنان اعم از سنجش آالینده های محیط کار، نور، صدا، ارتعاشات ، مسائل ارگونومی- آزمایشات دوره ای- معاینات 

ادواری- لوازم حفاظت فردی- تهیه مستندات مربوط به IMS، جی ام پی و تهیه MSDS مواد برای آشنایی پرسنل از نحوه کارکرد آنها و پایش های زیست محیطی را عهده دار است. 
خدم�ات و انتظام�ات ک��ه نظ��ارت بر ورود و خروج پرس��نل و کاال، ماش��ین آالت، ابزار و غیره، حراس��ت فیزیکی از ش��رکت ب��ا نیروی انتظامات روز و ش��ب -  نظافت مجموعه - س��رو صبحان��ه کارکنان –                             

خدمات آبدارخانه ها - نامه رسانی و شستشوی لباس کارکنان را بر عهده دارد.

محمدعلی نیک هوش-  مدیر منابع انسانی
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آرزومند آن مباش که چیزي غیر از آنچه هستي باشي، بکوش که کمال آنچه هستي باشي . "دي سلز"

تصویریگزارش 

 )PS(   و بخار تمیز )WFI( آب تزریقي – )PW( نام پروژه: طراحی، ساخت، نصب – راه اندازي پروژه تولید آب خالص

شروع: 91/07/10 – 91/11/10 
مدیر پروژه: مهندس رضا مرادیان 

مدت زمان اجرا: 90 روز کاري
 

توان تولید:  

مشخصات پروژه: برترین پروژه تولید PS , WFI –PW استاندارد و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  

ه ژ و رپ مه  سنا شنا
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مردم آدم هاي بردبار را با ادب مي دانند حال آنکه بردباري سنجشي درست نیست ! باید ادب آدم ها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوت ها … "ارد بزرگ"
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تقریبآ همه مردم بخشي از عمرشان را ، در تالش براي نشان دادن ویژگي هایي که ندارند ، تلف مي کنند . "سامول جانسون"

مقاله

سفتریاکسون
R&D -دکتر مژده احمدی

سفالوس��پورین ها یکی از قدیمی ترین و پرتعدادترین آنتی بیوتیک ها هستند که بر بسیاری از عوامل 
بیماری زا مًوثرند و در اش��کال دارویی گوناگون مانند کپسول،سوسپانس��یون و ویال تزریقی و غیره تولید 

می شوند. این داروها مانند پنی سیلین ها از گروه بتاالکتام ها هستند.
سفتریاکسون یک آنتی بیوتیک از نسل سوم سفالوسپورین ها می باشد. 

مکانیسم اثر:

اثر ضد باکتری: سفتریاکس��ون عمدتاً باکتریوسید است. با این وجود، ممکن است باکتریوستاتیک نیز 
باش��د. فعالیت آن به ارگانیس��م، نفوذ بافتی، مقدار دارو و میزان تکثیر ارگانیسم بستگی دارد. این دارو با 
پیوند به پروتئین های پیوند یابنده به پنی سیلین و مهار ساخت دیواره سلولی اثر خود را اعمال می کند.

سفتریاکس��ون بر بعضی از ارگانیس��م های گرم مثبت و بسیاری از باس��یل های گرم منفی روده ای و 
نیز اس��ترپتوکوکها  موءثر است. اکثر سوش های لیس��تریا، سودوموناس و آسینتوباکتر به این دارو مقاوم 

هستند. به طور کلی ، فعالیت سفتریاکسون بسیار شبیه به سفوتاکسیم و سفتی زوکسیم است.

فارماکوکینتیک:

جذب: به صورت عضالنی و وریدی تجویز می شود.

پخش: به طور گس��ترده در اکثر بافتها و مایعات بدن، مانند کیس��ه صفرا، کبد، کلیه، استخوان، خلط، 
صفرا و مایع سینوویال انتشار می یابد. برخالف بیشتر سفالوسپورین ها، سفتریاکسون درCSF   به خوبی 
نفوذ می کند و از جفت عبور می کند. پیوند پروتئنی آن به مقدار مصرف بستگی دارد و با افزایش غلظت 

سرمی کاهش می یابد. حدود 96-84 درصد به پروتئین پیوند می یابد.

متابولیسم: به طور نسبی متابولیزه می شود.

دفع: عمدتاً از راه ادرار دفع می ش��ود. مقداری از دارو توس��ط مکانیسم های صفراوی در صفرا دفع و 
مقادیر کمی هم در شیر ترشح می شود. نیمه عمر حذفی  دارو 11-5/5 ساعت در بزرگساالن دارای کلیه 

سالم است. بیماری شدید کلیوی نیمه عمر دارو را فقط تا میزان متوسطی طوالنی می کند. 

موارد مصرف:

سفتریاکس��ون در درمان عفونتهای  ناش��ی  از باکتری های  گرم  مثبت  و گرم  منفی  حس��اس  به  دارو از 
جمله  عفونت اس��تخوان  و مفاصل ، پنومونی و پنومونی باکتریایی ، عفونتهای  پوستی  و بافتهای  نرم ، اوتیت 
مدیا و عفونت های  مجاری  ادرار مصرف  می ش��ود. سفتریاکسون برای درمان تجربی مننژیت باکتریایی نیز 
مورد استفاده قرار می گیرد زیرا موثرترین عامل ضد استرپتوکوک پنومونیه است. همچنین سفتریاکسون 

انتخاب بسیار خوبی در درمان سوزاک و سالمونال است.

موارد منع مصرف:
حساس��یت به سفالوس��پورینها یا هریک از مواد همراه فرموالس��یون دارو، نوزادان با سطح بیلی روبین 

باال و نوزادان نارس
 )سفتریاکسون موجب آزاد شدن بیلی روبین از آلبومین سرم میشود(.

عوارض جانبي:

هر دارو به موازات اثر درماني مطلوب ممکن اس��ت باعث بروز برخي از عوارض ناخواس��ته گردد. باید 
توجه داشت تمام این عوارض در یک فرد دیده نمي شود.

همانند پنی س��یلین ها واکنشهای ازدیاد حساسیتی ش��ایعترین عوارض جانبی سفالوسپورین ها می 
باش��ند از جمله:  راش جلدی، خارش، ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی، تب، واکنشهای شبه بیماری سرم  و 

واکنش آنافیالکسی که ممکن است حتی بیشتر از پنی سیلین ها رخ دهد.

عوارض خوني نظیر ائوزینوفیلي، ترومبوس��یتوپني، لوکوپني، کم خوني همولیتیک و آگرانولوس��یتوز، 
واکنشهاي حساسیتي نظیر تب، خارش و بثورات جلدي، ترومبوفلبیت شامل درد، سفتي و ورم در محل 
تزریق، عوارض گوارشي نظیر کولیت پسودوممبران، اسهال، تهوع، استفراغ و ایجاد سنگ کاذب صفراوي 

از جمله دیگر عوارض جانبی سفتریاکسون می باشد.

تداخالت دارویی:

آنتی بیوتیک های وسیع الطیف از جمله سفالوسپورین ها می توانند اثر داروهای ضد انعقاد کومارینی 
همانند وارفارین و دی کومارول را تشدید کنند.  ترکیبات دافع اسید اوریک همانند پروبنسید و سولفین 
پرازون ممکن اس��ت ترشح سفالوسپورینها را کاهش داده و در صورت مصرف همزمان سطوح سرمی دارو 

باید بررسی شود.
از مخلوط کردن سفتریاکس��ون و آمینوگلیکوزیدها نظیر جنتامایس��ین ب��ه منظور تزریق وریدي باید 

جلوگیری گردد. در صورت نیاز به تجویز همزمان، این داروها باید در دو نقطه جداگانه تزریق شوند.
مخلوط کردن سفتریاکسون با ونکومایسین و فلوکونازول باعث بروز تداخالت فیزیکي می گردد. 

سفتریاکس��ون با حاللهای حاوی کلسیم مانند محلول رینگر ناسازگاري دارد، لذا از مصرف آنها جهت 
رقیق سازی باید خودداری گردد.

از مصرف محلولها یا فرآورده هاي حاوي کلس��یم بصورت همزمان و حتي تا 48 ساعت پس از آخرین 
دوز سفتریاکسون باید خودداري گردد. 

چند توصیه برای کاستن احتمال بروز عوارض خطرناک ناشی از مصرف سفتریاکسون:

1. از تجویز دارو در مواردی مانند س��رماخوردگی و مواردی که از جمله موارد مصرف تایید ش��ده این 
فرآورده نیس��ت اکیداً خودداری شود. همچنین از جایگزین نمودن فرم تزریقی آنتی بیوتیکها در مواردی 

که اشکال خوراکی موثر و قابل تجویز هستند جداً پرهیز شود.
2. توصیه می شود قبل از تزریق سفتریاکسون سابقه حساسیت فرد به سفالوسپورینها و پنی سیلینها 
بررس��ی ش��ود. مصرف دارو در افراد حساس به سایر سفالوس��پورین ها ممنوع بوده و در افراد حساس به 
پنی سیلین نیز تنها در صورت ضرورت و عدم امکان استفاده از سایر داروها تزریق باید با احتیاط فراوان 

صورت پذیرد.
3. ب��ا توجه به یافته های جدید س��ازمان غ��ذا و دارو امریکاFDA  و گزارش مرگ ناش��ی از مصرف 
همزمان سفتریاکسون با فرآورده های حاوی کلسیم، مصرف همزمان سفتریاکسون با محلولها  یا فرآورده 
های حاوی کلس��یم حتی بصورت تزریق از رگهای متفاوت ممنوع بوده و مصرف محلولها و فرآورده های 
حاوی کلسیم تا 48 ساعت پس از آخرین دوز سفتریاکسون نیز در تمام گروههای سنی ممنوع می باشد.

4. استفاده از رقیق کننده های حاوی کلسیم مانند محلول رینگر به منظور آماده سازی سفتریاکسون 
جهت تزریق ممنوع می باشد.

5. با توجه به تاثیر س��رعت تزریق سفتریاکس��ون بر میزان وقوع و کنترل عوارض آن توصیه میشود از 
تزریق س��ریع وریدی جلوگیری بعمل آمده و تزریق سفتریاکس��ون در محلول مناسب حداقل 15 الی 30 

دقیقه به طول انجامد.
6.  تزریق دارو باید صرفاً توسط افراد مجرب و در مراکز مجهز به سیستم احیا انجام گیرد.

7. با توجه به توانایی سفتریاکس��ون در جابجایی بیلی روبین از محل اتصال آن به آلبومین پالس��ما و 
احتمال بروز انس��فالوپاتی ناش��ی از افزایش س��طح بیلی روبین، مصرف سفتریاکسون در نوزادان مبتال به 

هایپربیلی روبینمیا )بویژه نوزادان نارس( ممنوع می باشد.
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 هر ماه در مسابقه ما شرکت کنید و جايزه بگیريد.          
پاسخ های خود را حداکثر تا تاریخ پانزدهم هر ماه به دبیر 

نشریه، سرکار خانم نصرتی تحویل دهید.

مسابقه شماره 1

سیاه شروع مي کند...
یک حرکت کافي است ؟

از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادري را بپرس . "ارد بزرگ"

با همکاران

اردوی شهرستانک
همیشه مي خواهیم زود به مقصد برسیم ولي باید بدانیم تمام زیبایي ها،شادیها و پیشرفت ها وقتي 

رخ مي دهد که از مسیر لذت ببریم.
شهرس��تانک روستایي کوهس��تاني و بسیار زیبا است که در شمال کوه توچال قراردارد. ساعت 7:45 
روز جمعه پس از حضور پرس��نل در ش��رکت حرکت به س��وي کرج آغاز گردید. تعدادي از عزیزان به 
همراه خانواده در این اردو شرکت کرده بودند که باعث به وجود آمدن فضایي بسیار صمیمي و دوستانه 
در خارج از محیط کار گردید به ابتداي جاده زیبا و توریس��تي چالوس رس��یدیم پس از گذشتن از سد 
زیباي امیر کبیر به خروجي شهرس��تانک نزدیک ش��دیم در ابتداي جاده ورودي شهرس��تانک  پس از 
صرف صبحانه کم کم وارد جاده فرعي روستا شدیم. جاده ای بسیار زیبا با باغ هاي پر از درختان غرق 
ش��کوفه در رنگهاي مختلف که مناظر بسیار چش��م نوازي را پدید آورده بودند. پس از گذشتن از جاده 
اي باریک و س��خت مخصوصا براي میني بوس ها، دوس��تان پیاده شدند و پیاده روي در کوچه باغ هاي 
بهاري شهرستانک به مدت یک ساعت آغاز گردید. کاخ ناصري با همه زیبایي هایش و شکوفه هاي بهاري 
در کنار رودخانه اي پرآب انتهاي مسیر بود. پس از تاخیري اندک آقاي نیک هوش به همراه آقاي دکتر 
خرمي، آقاي دکتر عبداله پور و آقاي مهندس مرادیان نیز به ما پیوس��تند و پس از درنگي کوتاه مس��یر 
کوه پیمایي را ادامه دادند .چند س��اعتي در کنار دوس��تان و همکاران با فضایي صمیمي و پر از انرژي و 

نشاط خاطره اي خوش و به یاد ماندني را به وجود آورد.
مسئول ورزش مهندس یحیی هاشمی

هم تلخ و هم لذیذ

دارو، آن چن��ان ک��ه در نگاه ما آدمیان گاه تلخ و گزنده مي نماید، در حقیقت یاري اس��ت نازنین که 
به اذن ش��فادهنده مهربان، درد از جان ها مي کاهد و آرام و س��الم به آنها مي بخش��د. چنین است که 
بر آن ش��دم تا ش��مایان را به وادي نظمي رهنمون سازم که آهنگ آن را ساز پیوند جدیدي میان دل و 
این نازنین یار، مي نوازد. در این راه از نظم حافظ ش��یرازي و محتش��م کاشاني مدد جسته ام و نیز  خود 

ابیاتي سروده ام.

- هنگامي که خواستي قطره اي در دیدگانت بریزي بگو:
رواق منظر چشم من آشیانه توست                                          کرم نما و فرود آ که خانه، خانه توست
                                                                                                        حافظ شیرازي

- آنگاه که مي خواهي شربتي بنوشي بگو:
اي شربت جفاي تو،  هم تلخ و هم لذیذ                               خصمانه حرف هاي تو، هم تلخ و هم لذیذ
                                                                                                      محتشم کاشاني

-  و اگر خواستي کپسولي تناول کني بگو:
گشا آن لعل زیبا را که تا کام از تو برگیرم                            حیاتي زان لب لیالي تو با عشق سرگیرم

-  هنگامي که مي خواهي از کرمي یا پمادي بهره گیري، آنگاه که بر پوست خویش نوازشش میکني 
بگو:

ضماد این دل مجنون و ساز درمان باش                                     چو مرهمي به سراي تنم تو سامان باش            

- و اگر اراده کردي قرصي میل کني بگو:
دواي درد دلم قرص روي توست که من                                 به عشق مي نگرم تا شفاي جان دهدم

   
- هنگامي که خواستند بر تو آمپولي ساز کنند بگو:

با من عجین کن عشق را، با خون در رگ هاي من            درد از روانم باز گیر اي نازنین سوداي من

- آنگاه که خواستي قرص جوشان نوش جان کني بگو:
چون قمریان خوش سخن، مي خواني اندر جان من   آهنگ گرم خویشتن، مي جوشي اندر قلب من

- به هنگام گسیل نمودن قطره اي به دهان بگو:
مي ریز ناب عشق به کام عطش زده                                              سیراب کن وجود مرا بعد التهاب

- آنگاه که خواستند بر تو سرم بیامیزند بگو:
حیات خویش را ز  اشک هاي تو دانم                            چو گریه مي کني از دل، من عاشقت خوانم      

)تمامی ابیات به جز دو بیت نخست متعلق به نویسنده مطلب میباشد( 
                                                                                      مصطفی علمافر-  مدیر فروش

همکاران جدید

مهدي ترکاشوند

مجتبي نوري آرش آجرلو علي اصغر جدید اسالمي

مهدي یوسفي منوچهرسپاز حمیدقائم پناه بهنام موالئي

برنامه ریزي و انبارها
محمدصادق شاهسون

 آزمایشگاه

فني مهندسي
بیت اله اسدي

تبریک
آقایان: رضاصالح شادهي و هومن گرشاسبي و خانم ها: مریم قرباني، مهساحمیدي

با آرزوی بهترین ها آغاز زندگی مشترک را به شما و همسر محترم تبریک می گوییم. 

آقایان: مهدي فرهادي پور و خسرومعصومي تولد فرزند گل تان را صمیمانه تبریک می گوییم. 

تسلیت
در س��وگ فق��دان عزیزان صبری الهی باید تا آرامش��ی زاید. خانم رویانصرت��ي فوت پدر ، را به 

جنابعالی و خانواده محترم تان تسلیت گفته و همگی برای ایشان دعای رحمت می خوانیم.

واحد تولید
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مریم گوهرزاد-  
سرپرست تولید

آنتی بیوتیک ها )یا در اصطالح عموم چرک خشک کن ها( در بین 
داروهای امروزی، بیش��ترین داروهای تجویزی هس��تند. آنتی بیوتیک 
دارویی است که باکتری ها و س��ایر موجودات میکروسکوپی بیماریزا 
را از بین می برد.عصر اس��تفاده از آنتی بیوتیک از حدود س��ال 1928 
میالدی با کش��ف نوعی پنی س��یلین توسط الکس��اندر فلمینگ آغاز 
ش��د.امروزه متج��اوز از 100 آنت��ی بیوتیک مختلف وج��ود دارد که 
پزشک برای درمان ناراحتی های کوچک تا عفونت های تهدیدکننده 
حی��ات از آنها اس��تفاده میکند.برخی از این داروه��ا فقط  گونه های 
خاص��ی از موجودات ذره بینی را از بی��ن می برند، در حالی که برخی 

دیگر طیف وسیعی از انواع مختلف باکتری ها را نابود می کنند
.برخی از محققین معتقدند که آنتی بیوتیک ها از رسیدن اکسیژن 
ب��ه میکروب های بیماریزا جلوگیری می کنند و برخی دیگر می گویند 
آنتی بیوتیک ه��ا مان��ع تغذیه میکروب ه��ا از بدن می ش��وند؛ به این 
ترتی��ب میکروب ها در نتیجه فقدان مواد غذایی می میرند. به هر حال 
آنتی بیوتیک ه��ا ب��ه هر صورت که عمل  کنن��د، موجب از بین رفتن 

عوامل بیماریزا می شوند.
موارد مصرف آنتي بیوتیک ها

هرچن��د برخی آنت��ی بیوتیکها علیه انواع گس��ترده ای از عفونتها 
مؤثر هستند ولی مهم است که بدانیم هر آنتی بیوتیکی تمام عفونتها 
را نم��ي تواند درم��ان کند و نیز آنه��ا فقط علی��ه عفونتهایی به کار 
مي روند که توس��ط باکتریها، ق��ارچ ها و انگل های بیماریزا به وجود 
آمده باشند و علیه بیماریهای ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفوالنزا 

تاثیری ندارند.  استفاده از آنتي بیوتیک ها در بیماري هاي ویروسي، 
نه عفونت را درمان میکند،نه مانع از س��رایت بیماری میشودونه حال 
بیمار را بهتر میکند. عالوه بر آن ممکن است عوارض جانبی خطرناک 
داش��ته باش��د و یا باعث گس��ترش مقاومت آنتی بیوتیکی شود.تنها 
پزش��ک اس��ت که میتواند از بین انواع مختلف آنت��ی بیوتیکها، آنتی 

بیوتیک مؤثر بر بیماری شما را تشخیص دهد.
مقاومت در برابر آنتي بیوتیک ها

آنتی بیوتیکها از طریق مقابله با عوامل بیماریزا باعث بقای زندگی 
میش��وند، اما بعضی باکتریها آنقدر قوی میش��وند که میتوانند مقابل 
این داروها مقاومت کنند و در نتیجه داروها به خوبی عمل نمی کنند، 

این یعنی مقاومت آنتی بیوتیکی.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، روند ایجاد مقاومت 
در براب��ر آنتی بیوتیک ها در طول 60 س��ال گذش��ته به رغم اعمال 

قوانین دقیق در مورد استفاده از این داروها، ادامه داشته است
.به دلیل اهمیت این موضوع، ش��عار س��ازمان بهداشت جهاني در  

س��ال 2011 ، مقاومت به داروهاي 
ض��د میکروبي ی��ک تهدید جهاني، 

قرار داده شد. 
زمان��ی که آنت��ی بیوتیک نتواند 
تاثیر کند، نتیجه این خواهد بود که 
بیماری طوالنی تر و پیچیده تر مي 
ش��ود و مراجعه متعدد به پزشک و 
نیاز به داروهای گرانتر و س��می تر 
را به دنبال خواهد داشت و چه بسا 

عفون��ت های مقاوم منج��ر به مرگ ایجاد ش��ود.باکتریهای مقاوم به 
سرعت بین اعضای خانواده، همکالسی ها و همکاران گسترش خواهد 
یافت و سالمت افراد جامعه با گونه بیماریزای جدیدی که به سختی 

و با هزینه زیاد درمان میشود، تهدید خواهد شد.
نکاتي که باید درمورد آنتي بیوتبک ها رعایت کنیم:

1- در صورت داش��تن بیماری ویروس��ی از پزشک تقاضای آنتی 
بیوتیک نکنید و دوره درمان را حتی در صورت بهبودی کامل کنید، 
در غیر اینصورت باکتری ها به طور کامل از بین نمیروند و باکتریهای 
باقیمانده باعث عفونت مجدد میش��وند که ممکن است این بار مقاوم 

شده و دیگر به آنتی بیوتیکها جواب ندهند. 
  2-داروه��ای باقیمان��ده را دور بریزید و ب��رای روز مبادا ذخیره 
نکنید، زیرا آنتی بیوتیک تجویزی روی همان عفونت به خصوص مؤثر 

بوده و صرفاً برای  شما در آن ایام تجویز شده است. 

  3-دارو را در ساعات معین شده توسط پزشک یا داروساز مصرف 
کنید ودر مورد نحوه صحیح آنتی بیوتیکها با پزش��ک مشاوره کنید . 
آنتی بیوتیک زمانی مؤثر خواهد بود که به طور منظم مصرف شود. 

4-آنت��ی بیوتیکهای خود را به دیگران پیش��نهاد نکنید حتی اگر 
عالیم ش��ما یکسان باشد، زیرا ممکن است برای بیماری آنها مناسب 

نباشد. 
 متاس��فانه سرعت توس��عه داروهای جدیدتر کاهش قابل توجهی 
یافته است. لذا الزم اس��ت درآینده از تجویز غیر ضروری این داروها 

توسط پزشکان پرهیز شود. 
بهترین رژیم غذایی در زمان مصرف آنتی بیوتیک چیست؟

-  از مولت��ی ویتامین ه��ا یا میوه ها و س��بزی های تازه اس��تفاده 
کنید چون آنتی بیوتیک ها، میکروب های مفید بدن را که در س��اخت 

ویتامین های B و K نقش دارند را نیز از بین می برند.
- در صورت تجویز آنتی بیوتیک مراقب آهن و کلسیم باشید چون 
این دو ماده جذب برخی از آنتی بیوتیک ها را دچار اختالل می کنند. 

- خوردن سوپ به همراه آنتی بیوتیک بهترین گزینه غذایی است. 
از مصرف نوشابه های گازدار، شکالت و سس باید خودداری شود.

- در زم��ان مص��رف آنتی بیوتیک، به جز ماس��ت از دادن س��ایر 
فرآورده های لبنی به کودک خودداری کنید.

 در موقع دریافت آنتی بیوتیک باید بدانید که : 
چه عوارضی دارد؟ بهترین زمان مصرف دارو چیس��ت؟ پس از غذا 
یا با معده خالي؟ و آیا آنتی بیوتیک مورد نظر با داروی دیگر مصرفی 

ما مثل داروی جلوگیری از بارداری تداخل دارد؟
آنت��ی بیوتیک ها دارو های ش��گفت انگیزی هس��تند که بیش از 
ص��د ها عفونت را بهبود می بخش��ند.از هنگامی که آنتی بیوتیک ها 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اند، دیگ��ر بیماری های عفونی نمی توانند 
تندرس��تی انس��ان را تهدید کنند. از جهتي امروزه یکی از مهمترین 
معض��الت بهداش��تي جامعه مص��رف خودس��رانه دارو و مقاومت به 

داروهای آنتی بیوتیک است.
 این مساله سالمت افرادي را که دچار عفونت ساده اي هستند به 
طور جدی تهدید می کند چرا که با مصرف خودس��رانه و نا به جاي 

آنتي بیوتیک در گذشته، باعث بي تاثیر شدن این داروها شده اند. 
در ایران از 10 قلم دارو که بیش��ترین مصرف را در کش��ور دارد 4 
قلم آن آنتی بیوتیکها هستند و در 49 درصد از نسخه های پزشکان 
کش��ور حتما یک قلم آنتی بیوتیک وجود دارد. همچنین 40 درصد از 
مردم ایران، دارو را بدون نسخه و تجویز پزشک به صورت خودسرانه 
مص��رف می کنند که این مصرف خودس��رانه نه تنه��ا موجب درمان 

بیماری نمی شود بلکه عوارض دیگری نیز برای بیمار به دنبال دارد.
پ��س بیایید با مصرف درس��ت و به جاي آنت��ي بیوتیک ها که از 
مفیدترین دس��تاوردهاي دانش بشري اس��ت از مزایاي سودمند آن 
بهره مند شویم  و دچار عوارض ناگوار مصرف خودسرانه دارو نگردیم.

ادب و محبت خرجی ندارد ولی همه چیز را خریداری می کند. "متاجیو"

همه چیز درمورد 
آنتی بیوتیک ها
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