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آزمایشگاه هاي كنترل كيفيت
 شركت داروسازی آفاشيمی
جهت اخذ آكرودیته محصول

توزيع تخصصي  رايگان  مرداد 1393  شماره 13  8 صفحه

 ويژه نامه داخلي
 شركت داروسازي

جشن پنجاهمين سالگرد تاسيس 
شركت داروسازي ایران هورمون

جشــن پنجاهمين سال تأسيس داروســازي ايران هورمون در تاريخ 2 مرداد ماه سال 93 مصادف با ماه مبارك رمضان و 
ضيافت افطار در سالن همايش هاي هتل المپيك برگزار گرديد.

شرکت داروسازي ايران هورمون يکی از معتبرترين کارخانجات توليـدکننده داروهای هورمونی در گروه هولدينگ داروسازي 
تهران شيمي مي باشد که محصوالت متنوعي از قبيل کورتيـــــکوستروئيدها، داروهای موثر بر غده تيروئيد و هورمونهای 
جنسی، داروهای ضد سرطانی با منشا هورمونی، داروهای قلبی و عروقی، داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و همچنين 

ويتامين ها را توليد مي کند.
اين همايش با حضور آقايان سعيد سعيدي نژاد - مهندس شايقي  -  حاتمي - دکتر علي منتصري– دکترعلي مهرآميزي 
و دکتر عاصم عبداهلل پور تشکيل شد و در جوي سرشار از عشق و عالقه به شرکت برگزار گرديد.  حضور همکاران نشان از 
قدمت اين شرکت توليدکننده داروهاي اساسي داشت. سالن 700 نفره مملو از همکاران قديمي و مديران ايران هورمون بود 
که شرح بيشتر آن در اين مختصر نمي گنجد، در پايان ضمن تقدير آقاي مهندس شايقي از دست اندرکاران ادواري شرکت، 
جوايزي به پرسنل تاثير گذار تقديم و از آنها تقدير به عمل آمد.                                                                                                  
                                                                                                                                     آرزو فوالدي نژاد

دکتر مهرداد عليميان، متولد سال 1337، فارغ التحصيل دکتراي داروسازي در سال 1362 از مشهد و از سال 1386 تاکنون 
مديرعامل شرکت داروسازي حکيم مي باشد. سابقه فعاليت ايشان در داروسازي حکيم به سال هاي 74 تا 78 به عنوان مدير 
کنترل کيفيت و تحقيقات، و سال هاي 85 تا 86 به عنوان مدير کارخانه باز مي گردد. در خالل عدم حضورشان در حکيم، در 
سالهاي 78 تا 82 به عنوان مدير کنترل کيفيت و تحقيقات در شرکت داروسازي تهران شيمي و در سالهاي 82 تا 85 نيز 
به عنوان معاونت کنترل کيفيت و تحقيقات در کارخانجات داروپخش مشغول به فعاليت بوده است. از ديگر سوابق دارويي 
ايشان در سالهاي 66 تا 74، مي توان به فعاليت در مرکز تحقيقات دارويی داروپخش به عنوان کارشناس و سپس سرپرست 
فرموالسيون و کنترل، و در داروسازي جابربن حيان به عنوان مدير توليد اشاره نمود.                                                 
                                                                                                در صفحه 3 شرح اين گفتگو را می خوانيد...

 مشروح در صفحه2

دکتر علیمیان در گفتگو با ماهنامه آفاشیمی 
درستکاری را  نخستین ویژگی یک مدیر موفق دانست!

حضور داروسازي آفاشیمي در 

انسان باید از ره حیث هچ ظاره و هچ باطن، زیبا و آراسته باشد. )آنتوان چخوف(

روزپزشک و داروساز بر تالشگران 

نظام سالمت کشور مبارک
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مميزي مراقبتي سيستم مدیریت یكپارچه

بازرسی از آزمایشگاه هاي كنترل كيفيت شركت داروسازی آفاشيمی

طبــق برنامه ريزي صــورت گرفته از طرف شــرکت TUV NORD IRAN مميزي 
مراقبتي سيســتم مديريت يکپارچه در روزهاي شنبه و يکشنبه 11 و 12 مرداد سال 
1393 انجام گرفت. جلسه افتتاحيه با حضور مديران شرکت آفاشيمي در محل سالن 

کنفرانس، برگزار گرديد. 
پس از معارفه، تيم مميزي، فرآيند مميزي را آغاز نمودند و طبق برنامه زمان بندي به 
واحدهاي مختلف سازمان، مراجعه کرده و مستندات و شواهد موجود را مورد ارزيابي 

قرار دادند.

پس از دو روز کاري فشرده در جلسه اختتاميه که با حضور مديريت ارشد آقاي دکتر 
منتصري و مديران برگزار گرديد، نتيجه مميزي مثبت اعالم شــد.

مميزان تصريح کردند که تعهد به پياده ســازي اســتانداردها در شــرکت آفاشيمي 
مشــهود  است و اين مورد را از نقاط قوت بارز آفاشيمي عنوان کردند.

در پايان آقای دکترمنتصري از کليه افرادي که در فرآيند مميزي مشــارکت داشتند، 
تشــکر و قدرداني نمودند و تصريح کردند که تالش هاي الزم براي بهبود سيســتم در 

دستور کار مديران قرار گيرد.

بازرسی از آزمايشگاه های شرکت داروسازی آفاشيمی 
بــه منظور اخذ پروانه آکروديته بــرای آناليز محصول در 
تاريخ يك شــنبه 1393/04/22 صــورت گرفت. در اين 
بازرســی ســرکار خانم ها؛ دکتر اديب، دکتر خيراللهی و 
دکتر جديديان حضور داشــتند. جلسه افتتاحيه در دفتر 
مديرعامل برگزار گرديد. بعد از مراسم، بازرسی رسماً آغاز 

شــد و عملکرد آزمايشــگاه مورد ارزيابی قرار گرفت. در 
پايان طی مراسمی جلسه اختتاميه برگزار گرديد و مقرر 
شــد بعد از تشکيل کميســيون نتايج ارزيابی به صورت 

مکتوب ارسال گردد.
در اينجا الزم اســت مراتب قدردانی و تشــکر خود از 
مديريت محترم عامل که همواره نيروی محرکه در جهت 

ارتقا و بهبود سازمان هستند را اعالم نمايم. از واحدهای 
تضمين کيفيت، فنی- مهندســی و پرسنل سخت کوش 
آزمايشگاه نيز کمال سپاســگزاری را دارم که با زحمات 
بی وقفه خود زمينه ارتقای شــرکت داروسازی آفاشيمی 

را فراهم نمودند.
                                                                               

با توجه به ظرفيت باالي دســتگاه هاي بخش ويال شرکت داروســازي آفاشيمي، بعد از توليد انبوه محصوالت تزريقي سفترياکسون، سفازولين، سفتازيديم و 
سفتي زوکسيم، در ارديبهشت ماه سال جاري توليد محصول جديد ويال سفوتاکسيم )500mg و 1gr( نيز با موفقيت در خط توليد سفالوسپورين بخش تزريقي 

انجام گرفت و اين محصول تزريقي جديد به سبد دارويي آنتي بيوتيك شرکت داروسازي آفاشيمي اضافه گرديد. 

   دکتر فریبا مهدوی زاده                                   

 مریم گوهرزاد

 الهه پاغنده

 قطعًا خاک و کود الزم است ات گل سرخ ربوید. اما گل سرخ هن خاک است و هن کود )پونگ(

جهت اخذ آكرودیته محصول

توليد ویال سفوتاكسيم
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گفت وگو با   آقاي دكتر مهرداد عليميان
با توجه به ســرعت و وســعت تحوالت اخير در 
صنايع امروزی، صنعت داروســازی را در ميان 
ســاير صنايع چگونه ارزيابی می کنيد؟ صنعت 
داروســازی يکی از صنايع مهم و اســتراتژيك 
در ايــران و دنيا می باشــد و نقــش کليدی و 
انکارناپذيری در سالمت، امنيت و اقتصاد جامعه 
ايفا می کند و در طول زمان همواره مورد توجه 

اقتصاددانان و سياستگذاران بوده است.
 به نظر جنابعالی امروز یک دکتر داروساز، 
فــارغ از فعالیت دارویی یــا درمانی، چه 

دغدغه هایی باید داشته باشد؟
 کاًل امنيــت شــغلی و دغدغه هــای اقتصادی 
و معيشــتی و توجه و اهميت بــه آن از طرف 
مســؤوالن و قانونگذاران و انجمن های صنفی 
مربوطه بايــد مورد رصد، توجــه و بازنگری به 
روز قــرار بگيــرد. ضمن اينکــه قوانين و آيين 
نامــه های مربوط به تأســيس داروخانه بايد به 
شــيوه ای بازنگــری گردد که همــکاران جوان 
هم قبل از رســيدن به ســن کهولت بتوانند از 
تأســيس داروخانه و امتياز شغلی خود در اين 
رابطه بهره مند گردند. لــذا اتخاد تدابير جديد 
و بازنگــری در قوانين و آيين نامه ها بايد مدنظر 

قراربگيرد.
 یک مدیر صنعت داروسازی به جز دانش 
تجربه  و  و مهارت  دانش  به چه  داروسازی 

هایی نیاز دارد؟
درســتکاری در واقع نخستين ويژگی و زيربنای 
مهــارت و توانايــی مدير موفق اســت و بدون 
درســتکاری اعتماد پديد نمی آيد. ضمناً مهارت 
درك اطالعــات، مهارت و دانش گروه ســازی، 
گويــش قاطع بــا قضاوتی مــوزون و تمرکزی 
راهبردی و آينده نگر در برنامه های بلند مدت 
از مهارتهای اصلــی و زيربنايی برای يك مدير 

موفق می باشد. 
 آقای دکتــر از چه زمانی و با چه رویکرد 
ادامه  برای  را  هولدینگ  این  نگرشــی،  و 

فعالیت انتخاب نموده اید؟
 فعاليت اين جانب در شــرکت حکيم از ســال 
1374 تا ســال 1378 بود و ســپس تا ســال 
1382 در شرکت تهران شيمی و مجدد از سال 
1385 تا کنون در شــرکت حکيم بوده اســت. 

رويکرد اوليه مــن، تجربه بخش خصوصی پس 
از ســاليانی کار کردن در بخش غير خصوصی 

بوده است.
به نظر شما چه همکاری هايی موجب هم افزايی 
و موفقيت هر چه بيشــتر هولدينگ می گردد؟ 
مهم ترين اصل، نگاه کالن به مجموعه و استفاده 
مناسب از پتانســيل های هر واحد و اجتناب از 

نگاه جزيره ای و انحصارگرايانه است.
 با توجه به رقابت شــدید تولیدکنندگان 
بازار، شــاه کلید موفقیت همراه  دارو در 
با رعایت اصــول حرفه ای و اخالقی را چه 

می دانید؟ 
توجه به ســالمت جامعه و مشــتری مداری در 
کنــار ارتقاي کيفيت، نوآوری هــای به روز و به 
موقع و همگام بــا تحوالت جهانی و... از عوامل 
رقابت سازنده در اين عرصه می باشد. بخشی از 
آن چه که در حال حاضر در بين توليدکنندگان 
به عنوان رقابت در حال انجام اســت نادرســت 
بوده و موجب تخريب شــخصيت و جايگاه اين 

صنعت می شود.
 برنامــه های بلند مدت شــما در بخش 
تحقیق و توســعه در داروســازی حکیم 

چیست؟ 
با توجــه به اينکه ســرمايه گــذاری در واحد  
R&Dبه عنــوان يك مزيت رقابتی به شــمار 
می آيد و امروزه کشــورهايی مــی توانند وارد 
عرصه رقابت در ســطح بين الملل بشــوند که 
همــواره در پی اســتفاده از فناوری های جديد 
و مناسب باشند. لذا شــرکت داروسازی حکيم 
با بيش از نيم قرن تجربه در صنعت داروســازی 
همواره از بدو تاســيس تا بــه حال به اين مهم 
توجه داشته اســت و برنامه های طوالنی مدت 
با اختصاص بودجه صعودی و تشــويق و تدابير 
خاص برای بخــش تحقيقات و فرموالســيون 
همواره مورد توجه هيأت مديره و مديران ارشد 

بوده است.
 سیاست های اتخاذ شده وزارت بهداشت 
و درمان ) به ویژه سازمان غذا و دارو ( در 
یک سال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
سياســت های اتخاذ شــده وزارت بهداشــت و 
درمان به ويژه ســازمان غذا دارو به طور اعم در 

واقع ساماندهی به امور دارويی کشور در زمينه 
های مختلف اعم از بيمــاران، توليد کنندگان، 
واردکنندگان و... بوده که همگام با اهداف سند 
چشم انداز 20 ساله ايران در بخش دارويی می 
باشد. اما نکته مهم در نحوه اجرای اين اهداف و 
برنامه ها می باشد که بايد مورد توجه قرار گيرد 
تا تالش و گام هــای رو به جلو با تعويض دولت 
و نهايتاً مســؤوالن مربوطه دستخوش عقبگرد و 

در جازدن نشود.
 با توجه به شرایط اعالمی وزارت بهداشت، 
چه تدبیری جهت انتقال کارخانه به خارج 

از شهر اندیشیده اید؟
 موضوع انتقال شرکت به خارج از تهران قطعی 
شده اســت و فرآيند انتقال به شهرك صنعتی 
بهارستان در دست پيگيری است. البته با توجه 
اقتصادی اخير، پيچيدگی های اين  به شــرايط 

فرآيند بيش از پيش شده است.
 توان حضــور داروهای تولید داخل را در 
آمریکا  و  اروپا  ویــژه  به  بازارهای جهانی 

چگونه ارزیابی می نمایید؟
 صنعت دارويی کشــور به دليــل وجود برخی 
شــرايط ويژه از قبيل نيروی کار نسبتاً ارزان، و 
فراوان و متخصص و شرايط جغرافيايی به ويژه 
در زمينــه توليد داروهــای گياهی می تواند در 

بازار های جهانی )اعم از 
اروپا، آمريــکا، آســيا و...( در زمــره بهترينها 
و برترينها باشــد که اين هدف، نيــاز به برنامه 
ريزی هــای ســنجيده و باثبات، و نــوآوری و 
حمايتهای ويژه دولت دارد. در ســاير زمينه ها 
نيز نياز است که نوسازی اين صنعت مورد توجه 
خاص مسؤوالن قرارگرفته و حمايت شود تا در 

عرصه بين الملل توان الزم را داشته باشد.
در ماهنامه آفاشيمی پرداختن به چه محتوايی 
و چگونه پرداختن به آن ما را در مسير موفقيت 
در شناســاندن کيفيت برتر مدد می رســاند؟ 
ضمن تشــکر از مســؤوالن و تحريريه محترم 
ماهنامه آفاشيمی، به نظر من توجه به محتوای 
تخصصی و اختصاص سايت اينترنتی به ماهنامه 
و نهايتــاً تبديل ماهنامه به هفتــه نامه و... می 

تواند در اين رابطه مثمر ثمر باشد.

تصحيح نکردن خود اشتباه دیگريست. )کنفوسيوس(
اشتباه را 

  مصطفي علمافر
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شیرینی یکبار پیروزی هب تلخی صد بار شکست می ارزد. )سقراط(

»آفاشيمي« مصمم به تطابق فعاليت هاي خود  با استانداردهاي معتبر داخلي و بين المللي

 داروسازي آفا شيمي يکي از شرکت هاي جوان، 

معتبر و پيشرو در صنعت داروسازي کشور است 

که همواره در تالش اســت تا بــا بهره گيري از 

فناوري هاي نوين و بر اســاس استاندارد هاي 

معتبر در جهت افزايش ســطح سالمت جامعه 

فعاليت نمايد. مهمترين هدف شرکت داروسازي 

آفا شيمي توليد و عرضه آنتي بيوتيك با کيفيت 

قابــل قبول و قابل رقابــت در بازارهاي مختلف 

و افزايــش رضايتمنــدي مشــتريان و مصرف 

کننــدگان مي باشــد. در راســتاي بــاال بردن 

کيفيــت محصــوالت توليدي، برخــورداري از 

دانش روز داروسازي بســيار حائز اهميت است 

ايجاد زمينه مناسب و مطلوب براي اين مهم، از 

اهداف شــاخص اين واحد توليدي محسوب مي 

گردد. يکي از افتخارات اين شــرکت، دارا بودن 

گواهينامه GMP از وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکي براي بخش توليد آنتي بيوتيك 

هاي خوراکــي و آنتي بيوتيك هاي تزريقي مي 

باشــد اين شــرکت يکي از معدود شرکت هاي 

دارنــده گواهينامــه  GMP  براي بخش توليد 

آنتي بيوتيك هاي تزريقي مي باشد.

داروســازي آفا شــيمي با وجود اينکــه تنها 7 

سال از تاســيس آن مي گذرد به موفقيت هاي 

زيادي در زمينه اخــذ گواهينامه هاي مختلف 

 ،)GMP( مانند گواهينامه اصــول بهينه توليد

 IMS   گواهينامه سيســتم مديريت يکپارچه

 ISO 9001/2008 اســتانداردهاي  شــامل 

 OHSAS 18001/2007 وISO14001/2004

گواهينامــه سيســتم مديريــت فرايند آموزش 

ISO 10015 ، گواهينامــه  تائيــد صالحيت 

آزمايشــگاه  ISO17025 و همچنيــن پروانه 

بهره برداري آزمايشــگاه مجاز توليدي از طرف 

ســازمان غذا و دارو ، گواهينامه صنعت سبز از 

سازمان محيط زيست گرديده است.

پرسنل شــرکت داروسازي آفا شــيمي همواره 

خود را بر نــوآوري و به روز بــودن در صنعت 

داروسازي متعهد مي کنند و با افتخار به تالش 

صادقانه خود براي ارتقا ســطح سالمت کشور، 

ادامه مي دهند.

  مریم گوهرزاد

G
M 
P



5

w
w
w
.af

ac
he
m
i.c
om

ویژه نامه داخلی شرکت داروسازی   آفاشیمی Afa Chemi's Newsletter Afa Chemi's Newsletter

مرداد  1393
 

 Aug.2014

كسی هك دارای زعمی راسخ است، جهان را مطابق میل خويش عوض می كند. )گوهت(

»آفاشيمي« مصمم به تطابق فعاليت هاي خود  با استانداردهاي معتبر داخلي و بين المللي
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 دکتر اشکان خرمي 

مکانیسم اثر:
اين دارو با اتصال به پروتئين متصل شــونده به پنی سيلين )PBP( باعث مهار ترانس 
پپتيدازها می شــود و موجب ممانعت از ســاخت پپتيدوگليکان های ديواره ســلولی 
باکتری و در نتيجه، تخريب ديواره ســلولی باکتريايی می شــود. آموکسی ســيلين به 
بتاالکتاماز حســاس اســت. باکتری های توليدکننده بتاالکتاماز در برابر آن مقاومند.

موارد مصرف:
ايــن دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت های گوش ميانی، ســينوزيت، 
برونشيت مزمن، سالمونلوز مهاجم، مننژيت متگوکوکی، ريشه کنی هليکوباکترپيلوری، 
اين دارو در درمــان عفونت های مجاری ادرار، عفونت های گوش ميانی، ســينوزيت، 
برونشيت مزمن، سالمونلوز مهاجم، مننژيت متگوکوکی، ريشه کنی هليکوباکترپيلوری، 
پيشــگيری از آندوکارديت و به عنوان داروی کمکی در درمان مننژيت ليســتريايی و 
سوزاك مصرف می شود. به عالوه، اين دارو در درمان تب تيفوئيدی و نيز در پيشگيری 

از عفونت دندانی مصرف می شود.

فارماکوکینتیک:
90 75- درصد از دارو از راه خوراکی جذب می شــود و پس از 1-2 ســاعت غلظت 
ســرمی دارو به اوج می رســد. نيمه عمر دارو 1-1/5 ساعت است که در صورت عيب 
کار کليه ممکن است تا 12 ساعت افزايش يابد. 65-70 در صد دارو به صورت تغيير 

نيافته از راه کليه دفع می شود.

موارد منع مصرف:
در صورت وجود سابقه آلرژيك به پنی سيلين ها نبايد مصرف شود.

هشدارها:
در بيماران دارای ســابقه حساسيت، مبتال به عيب کار کليه، در بيماران مبتال به تب 
گالندوالر و لوســمی لنفاتيك مزمن و ســابقه بيماری های گوارشــی به ويژه کوليت 

وابسته به آنتی بيوتيك بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

عوارض جانبي:
واکنش های حساسيتی شــامل کهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيالکتيك 
در بيمارانی که دچار حساسيت مفرط می شوند، با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان آموکسی سيلين با داروهای خوراکی جلوگيری کننده از بارداری حاوی 

استروژن ممکن است اثر اين داروها را کاهش دهد و منجر به بارداری ناخواسته شود. 
مصرف همزمان پنی سيلين ها با متوترکسات منجر به کاهش کليرانس متوترکسات و 

در نتيجه مسموميت با اين دارو می شود.

نکات قابل توصیه:
1. آموکسی سيلين را می توان با معده خالی يا پر مصرف کرد.

2. در بيماران مبتال به عيب کار کليه به کاهش مقدار مصرف دارو نيازی نيست، مگر 
اين که عيب کار کليه شديد باشد.

3. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشك از مصرف هرگونه داروی ضد اسهال 
خودداری کرد.

4. در هنگام مصرف آموکسی ســيلين از ساير روش های جلوگيری از بارداری نيز بايد 
استفاده نمود.

5. در صورتی که يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به ياد آوردن آن نوبت 
بايد مصرف شــود، ولی اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسيده باشد، از مصرف 

آن نوبت خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی نيز نبايد دو برابر گردد.

مقدار مصرف:
 بزرگساالن : مقدارمصرف اين دارو 250 ميلی گرم هر8 ساعت می باشد که درعفونت های  
شديد اين مقدار دو برابر می شود. در درمان عفونت های چرکزای شديد يا عود کننده 
تنفســی، اين دارو به مقدار 3 گرم هر 12 ساعت مصرف می شود. در درمان های کوتاه 
مدت برای آبســه دندان 3 گرم مصرف می شود که در صورت نياز 8 ساعت بعد تکرار 
می شــود. برای درمان عفونت های مجاری ادرار، مقدار مصرف آموکسی سيلين 3 گرم 
اســت که در صورت نياز 12-10 ســاعت بعد تکرار می شود. در درمان سوزاك مقدار 
مصرف اين دارو 3 گرم در يك نوبت همراه با يك گرم پروبنسيد می باشد.کودکان : مقدار 
مصرف اين دارو در کودکان با سن تا 10 سال 125 ميلی گرم هر 8 ساعت می باشد که 
در عفونت های شديد دو برابر افزايش می يابد. اين دارو در درمان عفونت گوش ميانی 
در کودکان با سن 3-10 سال به مقدار 750 ميلی گرم دو بار در روز مصرف می شود.

مصرف در دوران بارداري و شیردهي:
 مشــتقات پنی سيلين )آموکسی سيلين و آمپی سيلين ( در دوران بارداری بی خطر 
هســتند و جزو گروه B مي باشند. مصرف پنی سيلين ها در دوران شيردهی مشکلی 

ايجاد نمی کند و با هماهنگي پزشك معالج تجويز مي گردند.

شرایط نگهداری
از مصرف داروي تاريخ گذشــته خودداري نماييد. دارو را دور از دســترس اطفال قرار 
دهيد.پودر خشك جهت سوسپانسيون را در دماي زير 30 درجه سانتي گراد و دور از 
رطوبت نگهداري نماييد.سوسپانســيون آماده شده تا 7 روز در دماي اتاق و يا 14 روز 
در يخچال قابل نگهداري اســت پس از اين مدت باقي مانده را دور بريزيد.کپسول ها 

را در دماي زير  30درجه سانتي گراد نگهداري نماييد.

اشکال دارویی:
کپسول آموکسي سيلين 500mg و250mg بصورت آموکسي سيلين تري هيدرات

پودر براي تهيه سوسپانسيون آموکسي سيلين 250mg و 125mg بصورت آموکسي 
ســيلين تري هيدرات.محصوالت آموکســي ســيلين در دوزهاي مختلف در شرکت 
داروســازي آفاشــيمي با رعايت قوانين GMP و اســتفاده از تکنولوژي دستگاه هاي 

پيشرفته بوش آلمان توليد مي گردند.

انسان هيچوقت رتشيب ازآن موقع خود را گول نمی زند هك خيال می كند دیگران را فریب داده است. )الرشفوکو(

آموكسی سيلين

Amoxicillin
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خاتمه قراردادکار
قسمت دوم

ماده 22: در پايان کار، کليه مطالباتي که ناشي از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر 
در موارد  فوق است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره:  تا تعيين تکليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان 
تأمين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين 
حقوق دريافتي به طور علي الحساب و به مدت 3 ماه به عائله تحت تکفل وي اقدام نمايد.

مــاده 23: کارگــر از لحــاظ دريافــت حقــوق يــا مســتمري هاي ناشــي از فــوت، 
بيمــاري، بازنشســتگي، بيــکاري، تعليــق، ازکارافتادگي کلــي و جزئي و يــا مقررات 
حمايتــي و شــرايط مربــوط بــه آنهــا تابــع قانــون تأميــن اجتماعي خواهــد بود.

مــاده 24: در خاتمــه قــرارداد کار، کار معيــن يــا مــدت موقــت، کارفرمــا مکلف 
اســت براي هر ســال ســابقه، اعــم از متوالي يــا متناوب بر اســاس آخريــن حقوق 
مبلغــي معادل يك مــاه حقوق به عنــوان مزاياي پايــان کار به وي پرداخــت نمايد.
ماده 25: هر گاه قرارداد کار براي مدت موقت يا براي انجام کار معين منعقد شده باشد 

هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند.

 ماسال، بهشتي دست نخورده در طبیعت

پاسخ مسابقه شماره12

سوال مسابقه شماره13

به منظور جلوگیري از آلودگي متقابل که یکي از مهمترین انواع آلودگي 
در صنعت داروسازي مي باشــد، بخش هاي خود محتوا در نظر گرفته 
مي شــود که در کلیه جنبه هاي عملیاتي و تولیدي از جمله گردش 
پرسنل متفاوت هستند. به همین منظور پرسنل ملزم به رعایت الزامات 

پوششي واحدي هستند که قصد ورود به آن را دارند.

برندگان شــماره 12: ظفر پــور رحيم واحــد توليد، مجتبــي ميرزايي 
توليــد. واحــد  خجســته  ميــالد  توليــد،  واحــد 

همکاران گرامی؛ قدم نورسیده ی عزیزتان را به شماتبریک می گوییم.

                               خانم مرضیه نائبی، " رادین "

آقایان:یحیی کاظمی بیباک،" حلما " / مسعود گل احمدی، " آذین"
محمد یعقوبی، "طاها "                    /  وحید محمدویسی،" سهیل "

       تبریک 

              آشنایی با همکاران جدید

آلودگي متقابل چیست و راههاي جلوگیري از آن را نام ببرید؟

  با قوانین کار و تأمین اجتماعي بیشتر آشنا شویم   

شهرستان ماسال درگذشته بخشی از شهرستان وسيع تالش بود که در سال 1376به 
شهرستان ماسال تبديل شد شهرستان ماسال دو بخش مرکزي و شاندرمن دارد که 
هر دو آنها بهشــتي دست نخورده در طبيعت به شمار مي آيند.در شهرستان ماسال 
بيش از 17 غار بزرگ و کوچك وجود دارد که بزرگترين آنها غار ” آويشو” است که 
بين مناطقي همچون ” تائي بنه”، “انده چو” و” خماسون ” در بستر دره اي کم آب 
قرار دارد.اين غار شــگفت انگيز که در حوزه جغرافيايي بخش “شاندرمن” شهرستان 
ماســال واقع شــده از بزرگترين غارهاي گيالن و در نوع خود يکي از کم نظيرترين 
غارها در سطح کشور اســت مردم ماسال به ميهمان نوازی مشهور هستند، به زبان 
تالشــی تکلم می کنند و پيرو مذهب شيعه هســتند. طبيعت مناسب ماسال سبب 

رونق کشاورزی و دامداری در اين منطقه شده است. 
در ماســال مي توانيد عالوه بر ديدن غار آويشــوي، ســري هم بــه منطقه جنگلي 
طاســکوه ، سورکوم، آری دول، شالماء، چسلی، ييالق تالرگاه، ييالق خنديله پشت، 
ييالق بيلگاه دول، ييالق مورجونه، ييالق اســپی دشــت، ييالق رشته پشت، ييالق 
مولومه بند، ييالق شــنبه راه، ييالق اولسبلنگاه، ييالق واشيار، ييالق سی فی، ييالق 
نمنه پشــت و ييالق سوچاله از مناطق طبيعی و گردشگری اين منطقه است. جاذبه 
های گردشــگری و تاريخی ماسال نيز شــامل منطقه جنگلی طاسکوه و آری دول ، 
منطقه باستانی اسبه ريسه با غارها و صخره های بلند، گردشگاه جنگلی ريزه مندان، 
ييالق شالماء، چسلی، بيلگاه دون، اسپی دشت، دشت النزه و ويرگاه، خنديله پشت، 
مارجونه، رشته پشت و شنه راه، واشيار، اولسه بلنگاه، صی فی، نم نمه پشت، خشکه 
دريا، تالرگاه ملومه بند، غارآويشــو، مناطق باستانی درخانه، گيله سرا، وردم، منطقه 
يادمانی مشــهد ميرزا ) محل شــهادت ميرزا کوچك خان جنگلی (، مناطق ييالقی 

تاريخی سنگ بست، دره خون، خنديله پشت است.  
همچنيــن بقعه متبرکه "ســبز قبا" از نوادگان امام موســی بن جعفــر )ع(، بقعه                 
" امامزاده ميرزا" از نوادگان امام موسی کاظم )ع(، بقاع متبرکه " پير جلودار" و آقا 
ســرای فومن، بقعه "عون بن علی" فرزند محمد حنيفه از فرزندان امام علی )ع( از 

جمله مناطق زيارتگاهی و اماکن مذهبی شهرستان ماسال است. 

  خانم  مریم صفری در واحــد بازاریابی و فروش،  به تازگی 
به جمع ما پیوســته اند. ورودتان را به شرکت تبریک گفته و 

برایتان آرزوی کامیابی داریم.

کار خويش است فردا همان خواهد شد هك امروز می انديشيده است . موريس مترلينگ آدمی ساخته ی اف

به نام آنکه جان را فکرت آموخت                          
             چراغ دل به نور جان برافروخت

پس از اتمام دوره کارشناســي در رشــته مهندســي 
صنايع گرايش توليد صنعتي در دانشگاه بوعلي سينا، 
تحصيالت تکميلي خود را در دانشــگاه الزهرا)س( در 
رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع به پايان رساندم. 
اولين تجربه کاري خود را در شرکت فني و مهندسي 
ايمن اقليم در اوايل سال 89 شروع کرده و از سال 90 
افتخار پيوستن به شرکت داروسازي آفا شيمي در واحد 
مهندسي صنايع)برنامه ريزي( را دارم. در بدو ورود به 
شرکت به عنوان کارشناس برنامه ريزي حرفه خود را 
شــروع کرده و بعد از حدود 2 ســال با اعتماد و لطف 
و عنايتــي که خانم مهندس نيك خلق و کل مجموعه 
به اينجانب داشتند تحت سمت رئيس واحد مهندسي 

صنايع به فعاليت خود ادامه داده ام. 
از ارتباطات خود با ساير واحدهاي سازمان بگوييد:

واحد مهندسي صنايع از آنجا که با واحدهاي زيادي از 
جمله واحد توليد، واحد آزمايشگاه و واحد فروش ارتباط 
تنگاتنگ دارد از حجم کاري باال و پرفشاري برخوردار 
است که از جمله مهمترين وظايف اينجانب تهيه برنامه 
توليد بخش خوراکي و تزريقي، کنترل و پايش فرايند 
توليد، برنامه ريزي و کنترل پروژه هاي شرکت، بررسي 

و تحليل ماهانه شاخص هايي همچون درصد توقفات 
فنــي و غيرفني، درصد انحراف از نفرـ ســاعت برنامه 
ريزي شده، درصد تحقق تعدادي و ريالي برنامه توليد، 
و... مي باشــد که خوشبختانه از آنجا که اين فعاليت ها 
بصورت تخصصي مربوط به رشته تحصيلي ام هستند 
و عالقه زيادي به رشته مهندسي صنايع و کاربردهاي 
آن در صنعت دارم. هميشــه خســتگي را از من دور 
کــرده و انرژي و انگيزه زيادي را در من ايجاد مي کند.

یک رویداد خوشایند و فراموش نشدني:
به لطف خدا اتفاقات خــوش و جذابي که تاکنون در 
شرکت برايم اتفاق افتاده زياد است ولي خوشايندترين 
 HSE آن ها آشنايي با مهندس رســولي )که در واحد
شرکت مشغول به کار بودند( و ازدواج ما با يکديگر بود.

 سخن پایاني:
به اعتقاد من دنيا مانند پژواك اعمال و خواســت های 
ماست. اگر به جهان بگويی: "سهم من را بده..."  دنيا 
مانند پژواکی که از کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: 
"سهم من را بده" و تو در کشمکش با دنيا دچار جنگ 
اعصاب می شوی. اما اگر به دنيا بگويی: "چه خدمتی 
برايتان انجام دهم؟..."دنيا هم به  تو خواهد گفت: "چه 

خدمتی برايتان انجام دهم؟...

واحد: برنامه ریزياین شماره خانم: الهه پاغنده               گفت و گو با همکاران

  آرزو فوالدي نژاد
  

 محمد علي نیک هوش

 مریم گوهرزاد
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ریزش مو
يکي از مشــکالت شــايعي که در طول عمر از نظر زيبايي 
بــراي افــراد اتفاق مي افتــد و بعضاً فرد را دچــار نگراني 
شــديد مي کند ريزش مو مي باشــد که غالبــاً و به جز در 
موارد خاص دليلــي براي نگراني وجود نــدارد و با تغيير 
نحــوه زندگــي و تغذيه به راحتي مي توان اين مشــکل را 
بر طــرف نمود. به هميــن منظور جهــت افزايش آگاهي 
همــکاران عزيــز و کاهــش دغدغه هاي روحــي افراد به 
مبحــث ريزش مو، انــواع و علــل آن و چگونگي برطرف 
کــردن علــل قابل رفــع در ذيل پرداخته شــده اســت.

:ريــزش   )Alopesia Areata )AA(آرئاتــا آلوپســي 
منطقــه اي مو را مي گوينــد که غالباً شــامل يك منطقه 
دايــره وار بــا حــدود کاماًل مشــخص اســت کــه دچار 
ريــزش موي ســريع و بــدون پيــش عالمت مي شــود

 اطــراف ضايعه هيــچ التهاب و زخمي وجــود ندارد. اين 
اتفــاق معموالً در موي ســر مي افتد ولي گاهــاً در ناحيه 
ابــرو و ريش هم اتفاق مي افتد. ايــن بيماري يك بيماري 
مزمن و عودکننده اســت که غالباً در بچگي يا در ســنين 
جوانــي بروز مي کنــد و در 10 تا 20 درصــد افراد مبتال 
يك ســابقه مثبت خانوادگي از اين ضايعه ديده مي شــود.

 افرادي که دچار اين ضايعه مي شــوند غالباً افرادي کاماًل 
ســالم از نظر جسمي مي باشــند و هيچ بيماري زمينه اي 
در آن هــا يافت نمي شــود. هر چند کــه در گروه کوچکي 
از ايــن افــراد همراهي ايــن ضايعه بــا بيماري هاي خود 
ايمنــي نظير تيروئيديــت هاشــيموتو، بيماري هاي بافت 
همبند، مياســتني گراو، کاتاراکت و ويتيليگو وجود دارد.

 ايــن ضايعه مراحــل متغيــري دارد و معمــوالً مناطق 
جديد همزمــان با بهبود مناطق قبلي بــه وجود مي آيند.

 درماني که غالباً در اين موارد اتخاذ مي شود شامل تزريق 
داخل موضعي کورتيکواســتروئيدها مي باشــد، 32% افراد 
مبتال تا يك سال رويش موي جديد را تجربه خواهند کرد 
و احتمــال رويش کامل مجدد در بچه هــا و نوجواناني که 
تازه به سن بلوغ رسيده اند بيشتر از افراد مسن تر، بخصوص 
آنهايي کــه ريزش موي کامل ســر را هم دارند مي باشــد.

 : Androgenic Alopecia  ريــزش مــوي هورمونــي
ريزش موي هورموني غالباً بدون عالمت اســت ولي وقتي  

پيشــرفت مي کند غالباً يك استرس رواني قابل توجهي را 
براي فرد ايجاد مي کند. ريزش مو تدريجي است و تغييرات 
سطحي مشــخصي را در کف ســر ايجاد نمي کند، منطقه 
خاص اين ريزش در مردان غالباً شــامل منطقه پيشــاني، 
گيجگاه ها و راس ســر مي باشــد و ممکن است تمام سر را 
فرا گيرد ولي در غالب موارد قبل از آن که فرد متوجه شود 
15% توده موي ســر ريزش کرده است. در شروع اين روند 
موها کوتاه تر و نازك تر مي شــوند و دفعتاً ريزش مي کنند.

 زنان هم ممکن اســت دچار ريزش موي آندروژنيك شوند 
و بر خالف مردان الگوي ريزش مو در زنان منتشــر اســت 
و نمايي شــبيه درخت کريسمس را تقليد مي کند که راس 
آن به ســمت راس ســر و قاعده آن به ســمت پيشاني و 
شاخه هاي آن قسمت جلوي ســر را فرا مي گيرد. در زنان 
ريزش کامل موهاي ســر خيلي به نــدرت اتفاق مي افتد. 
برخــي داروها نيــز باعث ريــزش موي عمومــي و کلي 
مي شوند که شــامل داروهاي جلوگيري کننده از بارداري، 
هپاريــن، کوماريــن، پروپرانولول و ويتامين A مي باشــد.

درمــان: درمان ايــن ضايعه در مــردان غالباً بــا محلول 
ماينوکسيديل روزي 2 بار، در 80% موارد مشاهده شده که 
حداقل باعث کاهش ريزش مو شده است و 60% افراد هم 
يك ريزش مــوي ضعيف را پس از 12 ماه تجربه کرده اند. 
درمان با فيناسترايد خوراکي هم طبق مطالعات انجام شده 
نتيجه اي مشابه را پس از 2 سال درمان به دنبال داشته است.

 در زنــان هم درمان ماينوکســيديل نتايج مشــابه درمان 
در مردان به دنبال داشــته فيناســترايد به دليل عوارض 
جانبي از نظر ايجاد ناهنجاري هاي جنيني ممنوع اســت. 
ايــن  بــه  زدن  دســت  حتــي  بــاردار  زنــان  در 
کنــد. ايجــاد  جنينــي  عــوارض  مي توانــد  قــرص 

ريزش موي تلوژني غير واضــح: ريزش موي تلوژني کاماًل 
بي عالمت است و به همين دليل به آن ريزش تلوژني غبار 
مانند يا مه آلود گفته مي شــود. طرح اين ريزش سر کاماًل 
پراکنده در تمام ســر مي باشد. در اين ضايعه حدود 30 تا 
50 درصد موي سر درگير است و به همين دليل بيماران در 
تمام طول مدت اين نوع ريزش مو، هر چند هم که شــديد 
باشــد، الگوي طبيعي از مو بر روي ســر دارند. در اين نوع 

ريزش مو هم مثل موارد توضيح داده شــده در باال پوسته 
ريزي ندارند. در اين ضايعه افراد حدود 30 تا 50 درصد از 
موهاي خود را در مدت بين 3 تا 6 ماه از دســت مي دهند 
که اين اتفاق معموالً به دنبال يك اســترس نظير بارداري 
يا يك بيماري سيســتميك مثل ســرطان اتفاق مي افتد.

 ريــزش مو در ايــن بيماري به دليل هم دوره شــدن غير 
طبيعي ســيکل رويش بخش قابل توجهي از موهاي ســر 
اتفــاق مي افتد و اين باعث مي شــود که تعــداد زيادي از 
موهــا به طور هم زمــان در فاز تلوژن يعنــي فاز ريزش و 
پيري قرار گيرند و اين در حالي اســت که در افراد ســالم 
و نرمــال تقريبــاً در هر زمان 5 تــا 10%  از موها در اين 
فاز قرار دارند. از ديگــر علل اين نوع از ريزش مو مي توان 
به رژيم هاي غذايي ســخت و طاقت فرســا که در آن بدن 
دچار ســوء تغذيه مي شود اشاره کرد. همان طور که در باال 
توضيح داده شــده در اين نــوع از ريزش مو پس از درمان 
و يــا گذر از بحران ايجــاد کننده ظرف مدت چند ماه اين 
ريزش مو به تدريج جبران مي شــود. نوع ديگري از ريزش 
مــوي تلوژني به نام ريزش مــوي تلوژني مزمن غبار مانند 
مشاهده شــده که به طور TYPIC در خانم هاي بين 30 
تا 60 ســال اتفاق مي افتد، به طوري که بيمار دچار ريزش 
مويي شــبيه به آن چه در باال گفته شد مي شود ولي بدون 
آن که علت مشخصي براي آن وجود داشته باشد. بر خالف 
 tellogen effريزش تلوژني غبار مانند، اين نوع ريزش مو
Luvium ممکن اســت براي سال ها باقي بماند ولي در هر 
صورت کاماًل بي مو و کچل نمي شــوند چون توليد و رويش 
مــوي جديد همچنان ادامه مي يابد. در ريزش موي تلوژني 
درمــان خاصي الزم نيســت و بدون هيــچ درمان خاصي 
مطمئناً افراد از اين مرحله گذر خواهند کرد و تقريباً توده 
موي از دســت رفتــه را به طور کامل بــاز خواهند يافت.                                

         
دکتر ندا کاويانی
در شماره بعد خواهيد خواند: براي داشتن موهاي سالم 
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