
توزیع تخصصي  رایگاناردیبهشت 1394  شماره 21  8 صفحه

 ویژه نامه داخلي
 شركت داروسازي

رد، خوشبختی، تنها هب انديشه ي او بستگی دارد.  دیل کارنگی  هب ياد داشته باشيد هك خوشبختی انسان هب مقام يا دارايی او بستگی ندا

تجلی شکوه کیفیت در آستانه هفته سالمت :

 پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا و دارو 

جشن با شکوه روز کارگر 
در شرکت دارو سازي 

»آفاشیمي«

  صفحه3

بازديد وزارت بهداشت 
عراق ازشرکت 

داروسازي»آفاشیمي«

مراسم روز 
مهندس درشرکت 

داروسازي»آفاشیمي«

 Core برگزاري دوره
  leaderShip Program

درشرکت 
داروسازي»آفاشیمي«

  صفحه2

  صفحه2  صفحه2

     مراسم اختتامیه پنجمین دوره جايزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ايران به عنوان 
بزرگترين جايزه عرصه کیفیت کشور، روز 25 فروردين ماه94 در محل سالن آمفی تئاتر 
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

و معاونان وی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حدود900 نفر از مسووالن کشوری 
و مديران تشــکل ها و شرکت های غذايی، دارويی، بهداشتی و پزشکی، برگزار شد

   ادامه درصفحه3



2

w
w
w
.af

ac
he
m
i.c
om

Afa Chemi's Newsletterویژهنامهداخلیشرکتداروسازیآفاشیمی

اردیبهشت 1394 

 May. 2015

منتسکیو
انسان همچون رودخاهن است؛ ره هچ عمیق رت باشد ، آرام رت و متواضع رت است.  

  حرکت  در مسیر بازارهاي صادراتي 
بدنبال برگزاري نمايشــگاه اختصاصی ايران در شــهر بغداد و حضور فعال شــركت داروســازي آفاشــيمي در نمايشــگاه مذكور در بهمن ماه سال1393 در كنار شــركت هاي بزرگ داروئي 
و بررســي پتانســيل موجود براي ايجاد روابط في مابين دو كشــور در زمينه صادرات، وزارت بهداشــت عراق بر آن شــد تا شــركت هاي داروســازي ايران را از نزديك مورد بازديد قرار دهد.
با توجه به قوانين موجود در زمينه صادرات دارو به كشــور عراق كه مهم ترين آن كســب گواهينامه GMP  از وزارت بهداشــت عراق مي باشــد، تيمي متشــكل از مسئوالن وزارت بهداشت 
عراق جهت بررســي شــركتهاي داروســازي منتخب به ايران ســفر نمودند تا با بازديد و هماهنگي هاي الزمه جهت موارد ارسالي براي كســب گواهينامه GMP، اين مسير را هموار نمايند.
 ،GMP شــركت داروســازي آفاشــيمی به عنــوان الگوئی بی بديــل در توليــد آنتي بيوتيك هــاي خوراكــي و تزريقــي و توليــد دارو در باالترين حــد از اســتانداردها و مراعات اصــول
بــراي بازديــد وزارت بهداشــت عــراق انتخاب گرديــد؛ پــس از هماهنگي هاي الزمه در تاريخ يازدهم اســفند ماه 1393 شــركت داروســازي آفاشــيمي پذيــراي  آقايــان دكتر مظفر 
علــي عبــاس، دكتــر عدنان االســدي، دكتر ســامر ســمير النجــار و خانم هــا:  دكتر هال هــادي عبداهلل االكيــدي، دكتر ماجده حميد حســن از وزارت بهداشــت كشــور عــراق  بود.
مسئولين وزارت بهداشت عراق از امكانات موجود در زمينه توليد دارو و استانداردهاي رعايت شده در ايران شگفت زده شده بودند و تمايل خود را برای  ورود دارو هاي ايراني با كيفيت به بازار داروئي عراق اعالم نمودند.
بــدون شــك شــركت داروســازي آفاشــيمي همچون گذشــته همــواره در مســير ارتقــاء صنعــت داروســازي كشــور گام برداشــته و در اين مســير از تالش بــاز نخواهد ايســتاد.
 افسانه پاسبانی

دوره آموزشي )Core Leadership Program( روز سه شنبه 93/12/12 توسط آقاي Nagiee  Rajesh  به اتفاق آقاي پوريا منتصري با حضور مديريت عامل، معاونت 
پشتیباني و ساير مديران شرکت داروسازي آفاشیمي در سالن کنفرانس برگزار گرديد.

هدف از برگزاري اين دوره آموزشي ارتقاء سطح كيفي و كمي شركت بود، با توجه به كاركرد سيستمي جاري در شركت، ما بدنبال كشف مسير شكوفائي و ارائه راه حل هاي كليدي براي دستيابي به آن بوديم.
با پازل گونه وارد شدن در جزئيات و با دنبال كردن حلقه هاي زنجيره تشكيل دهنده شركت داروسازي آفاشيمي به ضعيفترين حلقه زنجيره رسيديم كه با همياري تمامي حلقه ها بر آن 
شديم، قدرت حلقه مذكور را افزايش دهيم تا خروجي شركت داروسازي آفاشيمي كه همانا خدمت رساني به جامعه پزشكي مي باشد را چنان كه شايسته نام ايران و ايراني است، ارتقاء دهيم.

 افسانه پاسبانی

مراسم گرامي داشت روز دانشمند بزرگ ايرانی )خواجه نصیرالدين طوسي( و روز 
مهندس،  با حضور مديريت محترم عامل و جناب آقاي محمود رضا سعیدي نژاد و 
مديران شرکت دارو سازي آفا شیمي جشني در خور شأن مهندسین، برگزار گرديد.

 مراســم فوق كه در فضايي بسيار دوستانه و صميمي آغاز گرديده بود طي سخنراني جناب 
آقاي دكتر منتصري ادامه پيدا كرد و ايشان ضمن تقدير از مهندسين شركت، تفكر مهندسي 
را براي بهبود سيستم و تعالي سازماني الزم دانسته و از مهندسين شركت درخواست نمودند 
در تمام لحظات، خالقيت و نوآوري را سر لوحه كار خويش قرار دهند. ايشان همچنين ارائه 
راه كارهاي مهندسي و مهندسي كردن كارها را مهم توصيف نمودند.جناب آقاي دكتر منتصري 
در ادامه صحبت هاي خويش ضمن اشــاره به جوان بودن واحد فني و مهندسي در شركت 
دارو سازي آفا شيمي از مهندسين جوان تقاضا نمودند پويايي و نشاط را در مجموعه حفظ نمايند.

بعد از فرمايشات ايشان جناب آقاي مهندس مراديان، مديريت محترم فني و مهندسي ضمن 
تشكر از تمام مهندسين واحد فني و مهندسي اين روز را به مهندسين شركت داروسازي آفا شيمي 
تبريك گفتند و از تمام همكاران خواستند نگاه مهندسي را در زندگي و كار خود اعمال نمايند.

ســر كار خانــم حاجتي، معاونــت محترم مالي و پشــتيباني و جناب آقــاي نيك هوش، 
مديريــت محتــرم منابع انســاني نيز بــه نوبه خــود اين روز را به مهندســان شــركت 
دارو ســازي آفا شــيمي تبريــك گفتند و براي تمــام همــكاران آرزوي موفقيت نمودند.

بعــد از صحبــت هــاي مديريــت محتــرم عامــل و مديــران شــركت، پذيرايــي از 
مدعويــن بــه عمل آمــد و در پايان مراســم، لــوح تقديري به رســم يادبود بــه همراه 
هدايايــي بــه مهندســين شــركت از طــرف مديريــت محتــرم عامــل اهــدا گرديد.
 مهندس سجاد محمدي

Core Leadership ProgramCore Leadership Program

گرامي داشت
 روزمهندس
  درشرکت
 داروسازي
 آفاشیمي 
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انسان تنها زمانی حق دارد هب انسانی ديگر از باال هب پائین بنگرد هك انگزری است او را ياري رساند ات روي پاي خود بايستد. گاربیل گارسيا مارکز

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جايزه ملی کیفیت غذا، 
دارو و بهداشت ايران به عنوان بزرگترين جايزه عرصه 
کیفیت کشــور، روز 25 فروردين ماه94 در محل سالن 
آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشــکی دانشگاه تهران، با 
حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان 
وی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حدود900 نفر از 
مسووالن کشوری و مديران تشــکل ها و شرکت های 
غذايی، دارويی، بهداشــتی و پزشــکی، برگزار شد.

در اين مراسم دكتر علی ربيعی وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی طی 
سخنانی گفت: صنعت دارويی يكی از سه صنعت سودآور دنياست .

بنابراين می تــوان در حــوزه سياســت  گذاری دارو، هم زمان 
و هم چنيــن  دولــت  اجتماعــی  و  رفاهــی  سياســت های 
بخــش توليــد، اشــتغال و ارزش افــزوده را از دو ديــدگاه 

ســالمت عمومــی و توليــد ملــی مورد بررســی قــرار داد.
رييــس ســازمان غــذا و دارو ضمــن تشــريح ويژگی های 
جايــزه مديريــت كيفيــت بــر لــزوم افزايــش كيفيــت 
كــرد.  تاكيــد  صــادرات  افزايــش  بــرای  محصــوالت 
 دكتر رســول ديناروند رييس ســازمان غذا و دارو نيز در اين 
مراســم با شــكوه، با بيان اينكه محور همايش امروز كيفيت 
و ارزيابــی شــركت ها و يا صنايع دارويی، غذايی و بهداشــتی 
اســت، گفت: واقعيت اين اســت كه بدون تالش برای ارتقای 
كيفيت، مســير توســعه اين صنايع راهبردی هموار نمی شود. 
دكتر ســيد حســن هاشــمی نيــز در ايــن مراســم گفت: 
دســتيابی  در  المللــی  بيــن  هــای  عرصــه  در  حضــور 
اساســی دارد. نقــش  ارتقــای كيفيــت محصــوالت  بــه 
وی رقابــت ســالم را تنها عامل پيشــرفت و توســعه عنوان 

كــرد و گفــت: در انتخــاب افــراد و تدويــن برنامه هــا بايد 
بر اســاس شــاخص، انديشــه، خــردورزی و مديريت عمل 
كــرد و از ميــل و ســليقه های شــخصی اجتنــاب نمود . 
در اين مراسم همچنين دكتر عباس كبريايی زاده رييس هيات 
مديره ســازمان تاميــن اجتماعی، به تشــريح نقش و تعريف 
كيفيــت در صنايع دارويی با ذكر اين  نكته كه اساســاً دارو با 
كيفيت، دو موضوع جدا نشــدنی محسوب می شوند پرداختند.
رييس هيات مديره سنديكای صنايع دارويی ايران، با اشاره به 
كيفيت باالی داروهای ايرانی گفت: همان گونه كه اشــاره شد 
كيفيت محصوالت دارويی دامنه گسترده ايی دارد و در هريك از 
اين بخش ها نظارت های جدی براساس الزامات و استانداردهای 
داخلی و جهانی توسط كارخانه ها بايستی رعايت گردد و سازمان 
غذا و دارو نيز بر رعايت اين الزامات نظارت های مســتمر دارد.

 پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا و دارو برگزار شد 

  روز کارگر گرامی باد
روز جهاني كارگر يادمان شــورش كارگــران آمريكايي 
در اول ماه می 1886 در شــيكاگو اســت كه هر ســال 
در بسياري از كشــورهاي جهان جشن گرفته مي شود.
چندين سال است كه به اين مناسبت در كشور عزيزمان 
ايران نيز مراســمي تحت اين عنــوان برگزار مي گردد.
در شــركت دارو ســازي آفــا شــيمي نيز مراســمي 
تحــت عنــوان روز جهانــي كارگر با حضــور مديريت 
محتــرم عامل، مديــران و كاركنان آن برگــزار گرديد.
اين مراسم زيبا و با شكوه در فضاي بسيار گرم و صميمي 
با تالوت قرآن كريم و ســرود زيباي جمهوري اسالمي 
ايران رســمأ آغاز گرديد. و سپس با سخنراني سه تن از 
مديران شــركت ادامه داشت و پس از آن گروه موسيقي 
هنر نمايي نمودند. ســپس نوبت بــه اهداي جوايز ويژه 
كارگــران منتخب واحدهاي توليد و اداري رســيد و در 
خاتمه نيز مراســم پذيرايي از مدعويــن  برگزار گرديد.
 سحر دارايي
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صحه گذاري دستگاه اتوکالو و معتبرسازي فرآیند استریلیزاسیون

رد زندگی مهم این  نیست هك هب ايده آل زندگی اتن ربسيد بلکه مهم این است هك رد مسیر رسيدن هب ايده آل زندگی اتن حرکت کنيد  الهی قمشه اي

در شماره هاي 16و17 درباره فرآيند استريليزاسيون به روش خشك صحبت شده و عنوان شد 
كه استريليزاســيون فرآيندی است كه ميكروارگانيســم ها و عوامل انتقال دهنده آنها از جمله 
قارچ، باكتری، اســپور باكتری و ويروس را از سطح اجسام از بين می برد. فرآيند استريل كردن 
بســته به جنس تجهيزات نيازمند به استريليزاسيون به روش فيزيكي يا شيميايي است. روش 
فيزيكي به 3 صورت حرارت خشــك، حرارت مرطوب و اشــعه انجام ميشــود. استريليزاسيون 
حرارت خشــك )Dry Heat(، با اســتفاده از دســتگاه تونل انجام ميشــود كه در شماره17، 
تونل اســتريل و صحه گذاري آن توضيح داده شــد. در اين شــماره به استريليزاسيون حرارت 
مرطوب )Moist Heat( كه با اســتفاده از دســتگاه اتوكالو انجام ميشــود پرداخته ميشــود:
دســتگاه اتــوكالو توســط ميكروبيولوژيســت فرانســوي بــه نــام چارلــز چمبرلــن در 
ســال 1879 اختــراع شــد. واژه اتــوكالو ازتركيــب دو واژه اتــو )در زبــان يونايــي( بــه 
معنــی خــودكار و كالويــس )در زبــان التيــن( بــه معنی كليد تشــكيل شــده اســت.

به طور كلي تمام مواد غير عفوني و عفوني آلوده شده با عوامل بيولوژيك، شامل بقاياي نمونه هاي 
محيط كشت تلقيح شده، پاتوژن هاي رشد كرده، سلول هاي انساني، حيواني و گياهي مي توانند 
اتوكالو شوند. مواد عفوني بايد در ظروف غير قابل نشت )Leak Proof( با برچسب مخصوص خطر 
بيولوژيكي جمع آوري شوند، سپس اتوكالو شده و دور ريخته شوند. مايعاتي كه احتماالً عفوني 
هستند را مي توان اتوكالو نموده و سپس در سيستم فاضالب ريخت يا به نسبت يك به ده با وايتكس 
يا تركيبات ضد عفوني كننده مناسب ديگر مخلوط كرد و سپس در سيستم فاضالب دفع نمود. 
موادي نظير داروهاي سرطان زا، راديوايزوتوپها، مواد شيميايي سمي، مواد شيميايي قابل تبخير يا 
هر ماده خطرناكي كه ممكن است در اثر حرارت تبخير شود و انتشار يابد را نمي توان اتوكالو كرد. 
به طور كلي مواد قابل اشتعال، واكنش پذير خورنده، سمي يا موادراديو اكتيو نبايد اتوكالو شوند.
اتوكالوها به ســه دســته تقســيم می شــوند، اين طبقه بنــدي به منظور صحــت عملكرد 
استريليزاســيون با توجه به نوع وســايلي كه در داخــل آنها قرار ميگيرد صــورت مي پذيرد: 

 :Nکالس
بــر اســاس اســتاندارد، ايــن اتــوكالو قــادر اســت ابــزار آالت جامــد بــدون پوشــش 
را اســتريل نمايــد. بديــن ترتيــب  تضمينــی بــراي اســتريل وســايل پوشــش دار و 
نيــز وســايل حفــره دار وجــود نــدارد، ايــن سيســتم فاقــد پمــپ وكيــوم می باشــد. 

 :S کالس
وســايلی كه در اين نوع اتوكالو می توان اســتريل نمود توســط كارخانه ســازنده مشــخص 
مــی شــود. اين اتــوكالو  مــی تواند ابــزارآالت بدون پوشــش يا پوشــش دار جامــد، مواد 
نســاجی مثل پارچــه، گاز تك اليــه و ســوراخ دار را اســتريل نمايد.  يك اتــوكالو كالس 
S می تواند با پمپ وكيوم يا بدون آن تجهيز شــود و قطعاً داراي ســيكل خشــك كن اســت. 

 :B کالس
اين اتوكالو می تواند تمام انواع وسايل براي مثال پوشش دار جامد، بدون پوشش و مواد نساجی را 
استريل نمايد. اين اتوكالو داراي پمپ وكيوم قدرتمندي است كه می تواند تا حدود 0/9- بارخالء ايجاد 
كند. دما و فشار در اتوكالو مطابق استانداردهاي بين المللی توسط كارخانه سازنده تنظيم می شود. 

ويژگي هاي دستگاه اتوکالو مناسب داروسازي: 
 دارا بودن برنامه استريل با تنوع زماني و دمايي

 داشــتن كنترلر با قابليت كاليبراســيون و دقت باال و دريافت دقيق نتايج استريليزاســيون
 پمپ خالء جهت جابجايي هوا با سرعت باال 

 پرينتر جهت تكميل مستندات سيكل ها 
 عــالئــم هـشــداردهـنــده در صــورت خـارج شدن از شرايط استريل و قطع سيكل استريل
 داشتن كنترلر دما و فشاركه در صورت افزايش دما ) باالتر از شرايط استريل( سيكل را قطع نمايد.

 محفظه، جداره و مولد با دوام باال
 افـزايــــش بــررســي و پــايـش نـتـايـــــج استريليزاسيون جهت تثبيت مستند سازي

اثر بخشي اتوکالو بستگي به زمان، دما و فشار مسیر تماس بخار با مواد عفوني دارد بنابراين 
براي استريل کردن کامل و موثر و همچنین جهت عملکرد صحیح اتوکالو پیشنهاد مي شود:

 بيشتر از سه چهارم كيسه اتوكالو پر نشود .
 مواد نوک تيز نبايد در داخل كيســه اتوكالو قرار داده شــوند بلكه بايد در ظروف مخصوص 
زبالــه هاي نــوک تيز جمع آوري شــده و بــه عنــوان زباله هاي تيــز و برنده دفــع گردد.
 كيســه ها, مواد و وســايل مورد نظر جهت اســتريل شــدن در اتوكالو بايد به صورت شل 
)Loose( و آزاد بســته بندي شــوند تا جريان بخار آب بتواند آزادانه در آن جريان داشته باشد.
برســد. آنهــا  نقــاط  تمامــي  بــه  بخــار  كــه  شــوند  داده  قــرار  طــوري  اقــالم   
 ظروف شيشه اي بايد روي كناره خود قرار داده شوند تا هوا بتواند جاي خود را با بخار عوض كند.

 بخار نمي تواند در چربي ها نفوذ كند بدين ترتيب وسايل آلوده به چربي بايد از طرق 
ديگري استريل شوند.

 ظــروف حــاوي مايــع را نبايــد پر كــرد بلكــه بايد يــك دوم تا يــك ســوم آن خالي 
باشــد ايــن كار مانــع از خــارج شــدن مايــع از ظــرف هنــگام جــوش آمدن مي شــود.
 بهتر اســت جهت جلوگيري از تشكيل رسوب در دستگاه اتوكالو از آب مقطر استفاده گردد.

 سطح آب درون دستگاه نبايد از انتهاي پائين ديگ باالتر رود. 
 پيــچ هــاي درب را بايد محكم بســت براي ايــن منظور بايــد پيچ ها روبروي هم بســته 
شــوند تا درب دســتگاه بــه طــور يكنواخت محكم شــده و بخــار آب از آن خارج نشــود.

شرح عملیات استريلیزاسیون:
 )Boiler(بخار الزم، يا از تبخير آب در داخل خود دســتگاه ايجاد ميشــود و يا توسط يك بويلر
بخاراشــباع وارد دستگاه ميشــود. بايد توجه داشــت كه در هنگام استريليزاسيون بين مواد و 
وســايل داخل اتوكالو فاصله باشــد تا بخارآب اشــباع به تمام نقاط نفوذ كند و هواي خشــك 
در داخــل اتوكالو باقــي نماند چرا كه مقدار انرژي موجود در بخارآب اشــباع بيشــتر از بخار 
خشــك اســت، در دماي 121 درجه ســانتي گراد با فشــار 15پوند معادل20 دقيقه است و 
تا به اين دما نرســيم نبايد زمان را محاســبه كنيم و همچنين بايد دقت داشــت كه اين دما 
ميبايســت به داخلي ترين قســمت هاي موجود در اتوكالو برســد و بعد زمان را محاسبه كرد. 
كار  پايــان  تــا   Start دادن دكمــه  از فشــار  اتــوكالو  كار دســتگاه  زمــان  مــدت  كل 
زمــان   ،)Heating Time( اوليــه  زمــان  زمـــان،  ســـه  مـجـمـــوع  سـيـسـتـــم، 
استريليزاســيون )Sterilization Time( و زمان خشــك شــدن )Drying Time( اســت.

کنترل استريل شدن کافي به طريق زير انجام مي شود:
1- نــوار چســب هــاي مخصــوص اتــوكالو: نــوار چســب هــا داراي معــرف رنگــي 
مــي باشــد كــه در حــرارت بــاالي 121 درجــه ســانتي گــراد تغييــر رنگ مــي دهد.
: )Bacillusstearothermophilus( 2- آمپول هاي حاوي اسپور باسيلوس استئار ترموفيلوس

 ايــن اســپورازخانواده باسيلوســها مي باشــد. آمپول مذكوربــه همراه ديگر مــواد دراتوكالو 
قرارداده ميشــود واتوكالو ميگردد. ســپس آمپول مذكور راشكســته و برروي محيط كشــت 
تلقيح داده ميشــود. رشــد ميكروب مزبور نشــانه عملكرد نامناســب، حرارت و زمان ناكافي 
اتوكالوكردن ميباشــد. اگر اتوكالو درســت عمل كند هيچگونه رشــدي مشاهده نخواهد شد.
3- كشت از محيطهاي كشت تلقيح شده : محيط هاي كشت معمولي كه باكتريها روي آن كشت داده 
شده و رشد كرده اند،  همراه ساير مواد در اتوكالو قرار داده شده و اتوكالو مي شوند. سپس از محيط هاي 
مزبور كشت مجدد انجام مي شود و هرگونه رشد ميكروب نشانه عملكرد نامناسب اتوكالو مي باشد.
ايــن كنتــرل هــا بايد پــس از هر بــار اتوكالو كــردن يــا در فواصــل مرتب انجام شــود.

صحه گذاري  اتوکالو ) معتبرسازي فرآيند استريلیزاسیون(
كنترل اتوكالو از نظر استريل كردن كافي مواد و وسايل، قسمتي از برنامه تضمين كيفيت و ايمني آزمايشگاه
 مــي باشــد. چيدمــان و بســته بنــدي مناســب مــواد و وســايل در اتــوكالو اهميــت 
زيــادي داشــته و در اســتريل شــدن مناســب آنهــا نقــش دارد. )الزم بــه ذكــر اســت 
تســت هايي كــه در فازهــاي  PQو OQ گفته ميشــود براي اتــوكالو جامدات ميباشــد.(

:)Installation Qualification( احراز کیفیت نصب
اولين قدم براي معتبرســازي اتوكالو احراز كيفيت نصب)IQ( دســتگاه است. كه تمام اجزاي 
دســتگاه مطابق با URS شــركت پس از نصب، چك ميشــوند كه تمامي قطعات به درستي 
نصب شــده باشــند و از لحاظ فيزيكي كاماًل ســالم و عاري از هرگونه ضرب ديدگي، تورفتگي 
و شكســتگي باشــد. در هر اتــوكالو در مرحله IQ قســمت هاي اصلي زير چك مي شــود:
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مهم این نیست هك گنشق باشی ، گنشق این است هك مهم باشی! حتی رباي يک نفرـ؛  نلسون ماندال

)Valves( 1. سوپاپ ها
)Sterile Chamber( 2. چمبر

)Traps(  3. دريچه ها
)Doors( 4. درب ها
 )Filters( 5. فيلترها

)Vacuum Pump( 6. وكيوم پمپ
)Pressure Gages( 7. گيج هاي فشار

)Sensors( 8. سنسورها
) Control، Electrical & Alarm System( 9. سيستم كنترل، برق و آالرم

:)Operational Qualification( احراز کیفیت عملکرد
در طول احراز كيفيت عملكرد )OQ(دستگاه اتوكالو، تجهيزات بايد مورد آزمايش قرار گيرند)در حالت 
چمبر خالي( كه نشان دهد تمامي اجزا به درستي كارميكنند. تستهاي مربوطه به شرح زير ميباشد:

تست Integrity فیلتر هوا: 
در مراحل پايانی ســيكل اتوكالو و پس از اينكه سيكل استريليزاسيون پايان يافت اتوكالو وارد 
ســيكل خشك كن ميگردد. در اين مرحله، پمپ وكيوم روشن شده و فشار داخل چمبر به زير 
صفر كاهش می يابد. تحت خال ايجاد شــده در چمبر، باقيمانده های آب و بخار كندانس شده 
تبخير شــده، از فضای چمبر خارج ميگردد. در پايان اين ســيكل، به دليل ايجاد خال در چمبر، 
امكان باز نمودن درب اتوكالو نمی باشد لذا می بايست با ورود هوای استريل به داخل چمبر، خال 
ايجاد شــده از بين برود. بنابراين با تزريق هوای محيط به داخل چمبر خال ايجاد شده شكسته 
شــود. جهت جلوگيری از آلودگی مجدد وسايل داخل چمبر، هوای وارد شده از يك فيلتر 0/2 
ميكرونی اســترياليزر گذشته و هوای اســتريل وارد چمبر ميگردد. اين فيلتر با توجه به اينكه 
هوای محيط را به داخل چمبر تزريق ميكند می بايســت از نظر Integrity مورد تائيد باشــد.

 
:Leak Test تست نشتی

تســت نشــتی يا Leak Test جهت بررســی وجود نشــتی در اتوكالو می باشــد. در آخرين 
مرحلــه از ســيكل اتوكالو كه ســيكل خشــك كنی می باشــد فشــار چمبر تحــت وكيوم 
كاهــش می يابــد و در اين مرحلــه چنانچه نشــتی يا امكان نفــوذ هوای بيــرون به داخل 
چمبر وجود داشــته باشــد امكان آلودگی وســايل داخــل چمبر نيز بوجود مي آيــد، لذا اين 
تســت نقش اساســی در تضمين اســتريليتی وسايل پس از ســيكل استريليزاســيون دارد. 

طبق استاندارد ميزان حد مجاز براي تست نشتي نبايد بيشتر از 1/5 بار باشد.

تست Heat Distribution چمبر:
به منظــور ثبت دمای چمبر در نقاط مختلف و بررســی يكنواختی يا عــدم يكنواختی دمای 
چمبر، در طول ســيكل استريليزاسيون، با اســتفاده از ترموكوپل، دمای چمبر ثبت مي گردد. 
طــي چرخه استريليزاســيون نبايد درجه حرارتهاي اندازه گيري شــده توســط ترموكوپل ها  
بيشــتر از 1درجه ســانتي گراد نوسان داشته باشــند و درجه حرارت ثبت شده يك ترموكوپل 
نســبت به ترموكوپل ديگر نبايد  بيشــتر از 2 درجه ســانتيگراد از هم، تفاوت داشــته باشند.

:)Performance Qualification( احراز کیفیت کارايي
در طول احراز كيفيت كارايي)PQ(، فرآيند استريليزاسيون اتوكالو در حالتي كه چمبر پر يا 

Load است، چك ميگردد.

:Heat Penetration تست  نفوذ دما
بــه منظور بررســی نفوذ يكنواخت دما به داخل اجســام، تســت نفوذ دما انجــام ميگيرد. كه 
اين تســت يكي از مهمترين تســتهاي صحه گذاري دســتگاه اتوكالو محســوب ميشود. اين 
تســت اثبــات ميكند تمامي اجســام داخل اتوكالو)لباس، كيســه و..( در سراســر دســتگاه 
بــه صــورت يكنواخت اســتريل و ضدعفوني خواهند شــد. در اين تســت از 12 تــا ترمومتر 
اســتفاده ميشــود كــه در جايگاههــاي كه در شــكل زير مشــخص اســت قــرار ميگيرند.
تغييــرات دمابايد كمتر از 1 ± درجه ســانتيگراد از ميانگين دماي چمبر باشــد. انحراف دماي 
بيش از 2/5 ± درجه ســانتيگراد از ميانگين دماي چمبر ممكن اســت نشــان دهنده خرابي و 
يا نقص در قطعات دســتگاه باشــد كه اين نكته بسيار حائز اهميت است و سريع بايد رفع شود.

:Steam Penetration تست  نفوذ بخار
به منظور بررســي نفوذ بخار اشــباع به داخل اجسام تســت Bowie & Dick انجام ميشود.

نوارهــای انديكاتــور شــيميائی و ســيلندر جهــت ايــن تســت مــورد اســتفاده قــرار 
ميگيــرد. ســياه شــدن تمــام قســمت هــاي نــوار بــه منزلــه نفــوذ بخــار ميباشــد.

:Microbial Challengeتست زمان مرگ میکروبی
در ايــن آزمايش زمان مرگ حرارتی تعداد مشــخصی از ســويه ميكروبی بررســی ميشــود. 
بدين منظور ويال حاوی ســويه ميكروبی باســيلوس اســتئاروترموفيلوس حــاوی 105×3/4 
اســپور ميكروارگانيــزم و محيــط كشــت اســتفاده شــد. D Value در دمــای 121 درجه 
بــرای ايــن ميكروارگانيــزم 2/2 دقيقــه و Z Value برابر با 15 درجه ســانتی گــراد بود در 
نتيجــه زمان مرگ حرارتــی اين ويالهــای ميكروبی می بايســت كمتر از 16 دقيقه باشــد. 
الزم به ذكر است هر يك از تستها با سه بار تكرار انجام ميشود و نتايج مي بايست تكرارپذيري 

الزم را داشته باشد.
در صورتيكه در هر مرحله از آزمايش نتايج تست با استانداردهاي مربوطه مغايرت داشته باشد، 
ميبايســت كليه عوامل تاثير گذار بررســي و نســبت به رفع عيب آن اقدام الزم صورت گيرد.

دستگاه اتوکالو مورد استفاده در شرکت داروسازي آفا شیمي مدل FOF 3/9 کمپاني
FEDEGARI میباشد. تمام مراحل معتبرسازي براي اين دستگاه با موفقیت انجام

شده است و نتايج، مورد تايید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي واقع شده است

 مهسا حمیدي/حامد محمدي
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راتن ،کرداراتن و گفتاراتن نيک باشد. زرتشت                            زندگی شما وقتی زيبا و شیرین خواهد شد هك پندا

درد يك احساس ناراحتي است كه در واقع واكنشي است كه بدن انسان به آسيب ديدن بافتها 
نشان مي دهد. احساس درد يك امر حياتي براي بدن به حساب مي آيد، بطوريكه نبودن آن 

باعث مي شود كه در جريان حوادثي كه براي بدن اتفاق مي افتد لطمات جبران ناپذير و تهديد 
كننده حيات براي بدن بوجود آيد.

دردهــا را بطــور كلــي بــه دو دســته Nociceptive و Neuropathic تقســيم مي كنند:   
Nociceptive يعني دردهايي كه در پاســخ به محركهايي نظير ســرما، گرمــا، ضربه ها و ....  
بوجــود مي آيند و در اين نوع درد بايد گيرنده درد توســط يك عامل محيطي تحريك شــود 
مثل ســرما، گرماو... سپس اين تحريك به مغز مخابره مي شود. Neuropathic يعني به دنبال 
آســيبي كه به يك عصب و گيرنده عصبي مي رســد )يا به هر دليلي مشــكلي براي آن عصب 
بوجــود مي آيد(، محركي كه در حالت عــادي قابليت ايجاد درد را نداشــته عصب را تحريك 
مي كند به طوريكه سيگنالهايي به مغز مي فرستد كه منجر به احساس درد، گز گز و .... مي شود.
انــواع مختلفي از دردهــاي نوروپاتيك وجــود دارد كه به علل گوناگوني ايجاد مي شــوند كه 
اين علل را به انواع 1- نامشــخص 2- ارثي )دردهاي مشــابه در افــراد يك فاميل وجود دارد( 
3-  ناشــي از يك اختالل ســاختماني و .... طبقه بندي مي كند. بنا بر آنچه در باال توضيح داده 
شــد، دردهاي Nociceptive دردهاي مفيدي هستند كه با يك محرک خاص ايجاد مي شوند 
با مصرف مسكن قابل تسكين هستند و به درمان با مسكنها پاسخ خوبي مي دهند و اگر وجود 
نداشته باشند با حيات منافات دارند. ولي دردهاي نوروپاتيك مكانيسم غير طبيعي دارند محرک 
مشــخصي براي آنها وجود ندارد و به درمان با مســكن ها به خوبي پاسخ نمي دهند و چون يك 
فرآيند غير طبيعي هستند مكانيسم دفاعي نيز به حساب نمي آيند پس براي بدن نفعي ندارند.

ميزان شــيوعي كه براي دردهاي نوروپاتيك تخمين زده شــده چيــزي در حدود %10-2 از 
جمعيت نرمال است. ميزان شيوع دردهاي نوروپاتيك در ميان ديابتي ها چيزي در حدود %60 
مي باشد. شايع ترين محل براي دردهاي نوروپاتيك در پاها و اندام تحتاني است و در برخي موارد 
نظير نورالژي تري ژمينال )نورالژي عصب ســه قلو( درد در صورت و گردن احســاس مي شود. 
علل دردهاي نوروپاتیك: اغلب اوقات علل مشخص و واقعي براي اين قبيل دردها وجود ندارد 

ولي برخي علل شناخته شده عبارتند از:
1( آسيب به عصب يا پايانه عصبي كه به دنبال جراحي ايجاد مي شود.

2( شيمي درماني
3( درد به دنبال قطع يك عضو 

4( ديابت
5( ويروس تب خال

6( برخي از مشكالت عصبي مثل نورالژي تري ژمينال
 HIV 7( عفونت

 MS )8
9( مصرف بيش از حد الكل

10( سندروم تونل كارپ
11( سكته مغزي

مهمترين عالمت نوروپاتي درد است:
درد ممكن اســت به صورت يك درد بسيار شــديد و ناگهاني يا يك درد عميق و مبهم باشد. 
درد فرد ممكن اســت بدون هيچ محركي شروع شــود و يا با محركي كه در حالت عادي درد 
ايجاد نمي كند ايجاد شــود. عالوه بر درد احساس گزگز و مورمور، كاهش عكس العمل ها، ضعف 
يــا اختالل در درک حداكثر و حداقل دماها، مشــكالت در اندامها كه مي تواند باعث اختالالت 
حركتي شود. گاهي نوروپاتي باعث اختالل در خواب شبانه مي شودو باعث افسردگي مي گردد.

تشخیص نوروپاتي ها:
غالباً توســط پزشــك با اخذ يك شــرح حال دقيق از بيمار در مورد حــوزه درد، ماهيت درد و 
شــدت آن، چگونگي شــروع و خاتمه درد و عوامل محركي كه احتماالً مي توانستند موجب بروز 
درد شــود و ســپس معاينه فيزيكال دقيق و انجام اقدامات پاراكلينيــك الزم صورت مي گيرد.

برخي از عوامل خطر مستعد كننده به نوروپاتي شامل:
1( ديابت كه بزرگترين ريسك فاكتور همراه با نوروپاتي هاست. بيش از 50% از مردم ديابتي 

در طول مدت بيماري خود به نوروپاتي دچار مي شوند.
2( كمبودهاي ويتاميني مثل كمبود ويتامين هاي B12 و .... و ساير كمبودهاي ويتاميني

3( برخي بيماريهاي ارثي مثل شاركوت ماري توث
4( سوء مصرف الكل كه منجر به كمبود ويتاميني شده باشد.

5( استرس و فشار زياد كه غالباً به دنبال اختالالت گردش خون ايجاد مي شود.
6( برخي از داروهايي كه براي درمان برخي بيماريها استفاده مي شوند مثاًل درمان سرطان 

)شيمي درماني(
7( تزريق بوتاكس

8( آسيب به عصب به دنبال حوادث و يا بيماري هاي عفوني
9( سندرم تونل كارپ و سندرم گيلن باره

10( نارسايي مزمن كليوي
11( نارسايي مزمن كبدي

12( اختالالت شديد تيروئيد
13( اختالالت خونرساني كه مي تواند منجر به كاهش اكسيژن رساني به عصب شود.

14( مواجهه با برخي عوامل شيميايي مضر در محل كار
15( فشار وارد كردن يك تومور بر روي عصب

HIV)16، آميلوئيدوز، آرتريت روماتوئيد، لوپوس و....

درمان:
 نوروپاتي هــا را نمي تــوان صرفــاً بــا بعضي داروهــاي كاهنــده درد درمان كــرد و معموالً 
درمــان چنــد دارويي و چنــد جانبه بــراي اين افراد در نظــر گرفته مي شــود. همين باعث 
مي شــود كه مشــكالت زيادي بــراي درمان اين افــراد وجود داشــته باشــد بطوريكه تنها 
%60-50 افــرادي كــه از يك نوروپاتــي رنج مي برند احســاس خالصــي از درد را به دنبال 
مصــرف برنامه دارويي تجربه مي كنند. درمان چند جانبه اين افراد شــامل مراحل زير اســت:

1( درمان علت ايجاد كننده در صورت امكان
2( داروهايي كه درد را كاهش مي دهند

3( روشهاي درماني فيزيكال
4( حمايتهاي روانپزشكي

5( و نهايتاً اگر با 4 قدم باال به درمان و خالصي از درد نرسيم بايد روشهاي جراحي را در نظر بگيريم.

• استفاده از داروهاي OTC )داروهايي كه بدون نسخه پزشك قابل تهيه هستند ( در درمان درد اين 
افراد خيلي موثر نخواهد بود و اين يكي از وجوه افتراق اين دردها از دردهاي Nociceptive مي باشد.
• داروهايــي كــه بــراي درمــان اين افــراد اســتفاده مي شــود شــامل مجموعــه اي از :
NSAID )1 ها داروهاي غير استروئيدي ضد التهاب نظير بروفن، ديكلوفناک، پيروكسيكام و ....

2( داروهاي ضد افسردگي مثل سه حلقه اي ها و
 SNRIS)selective serotonin- norepinephrine reuptake inhibitors( 

3( داروهاي ضد صرع و ضد تشنج
)Opioid( و نهايتاً مسكن هاي اوپيوئيد )4

5( درمان موضعي با ليدوكائين )بي حسي موضعي(
6( تزريق داخل پوستي بوتاكس

7( وسايل الكتريكي قابل كاشت زير پوست براي فرستادن ايمپالسهاي الكتريكي به عصب مربوطه
درمان هاي فيزيكي براي تخفيف درد بسته به آن كه طبيعت درد به چه صورت است و عامل 

مسبب آن چه مي باشددر نظر گرفته مي شود. برخي از درمانهاي فيزيكال شامل:
1( فيزيوتراپي

2( محركهاي طناب نخاعي كه در اين روش الكترودهايي را بر روي محل عبور طناب نخاعي 
 در خارج از بدن و بر روي سطح پوست قرار مي دهند.

3( استفاده از بي حسي موضعي براي بلوک عصبي عصب مسبب درد
4( محركهاي عصبي از وراي پوست

5( طب سوزني
درروش هــاي درمــان جراحــي الكترودهايــي را در نواحــي از مغز و يا طنــاب نخاعي كار 
مي گذارنــد )بدون آنكه وارد پرده مننژ شــود( كــه در واقع پيام هاي عصبــي كه نا به جا به 
مغز و يا نخاع مي رســد و باعث احســاس درد مي شــود را بلوک مي كنند. عالوه بر درمانهاي 
باال، از آنجا كه نوروپاتي ها خيلي با اســترس، افســردگي و مشــكالت رواني عصبي مرتبط 
هســتند درمان هاي ســايكولوژيك و رواني دركنترل آن ها نقش بســزايي دارند. درمان هاي 
دارويي، مشــاوره هاي روان شناختي و شــركت در كارگاههاي روان درماني و روان شناختي 
.... مديتيشــن )Meditation( ، يــوگا ، ماســاژ نيز موثر بوده اند. مكمل هــاي دارويي مثل 
آلفاليپوئيــك اســيد بخصوص در افــراد مبتال به نوروپاتــي ديابتي موثر بوده انــد. ويتامين 
درمانــي بنفوتيامين benfotiamin  نيــز در افراد مبتال به نوروپاتــي ديابتي موثر بوده اند.
  دکتر ندا کاوياني

درد چیست؟
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کار زبرگ عبارت است، از انجام کار كوچک با عشق زياد. مارد رتزا

شركت داروسازي آفا شيمي براي سايت جديد خود سه دستگاه هواساز خريداري، كه در دو نوبت 
وارد شركت گرديد . هواسازهاي مربوطه كه شامل 7 قسمت بودند توسط تيم پروژه كه از نفرات 
فني و مهندسي متشكل از مهندس سجاد محمدي و آقايان مسعود اصغري ، يحيي كاظمي ، بهادر 
كفايتي و حميد خيرگو تشكيل شده بود كه آقاي علي خمسه در زمان حمل هواساز ها به تيم 
فوق كمك مي نمودند و در چند مرحله كه در ادامه گزارش اشاره خواهد شد وارد سايت گرديد 
و با استفاده از نيروهاي ذكر شده در محل هاي مورد نظر طبق نقشه تصويب شده قرار گرفت.
مراحــل كاري با هماهنگي و راهنمايــي مدير محترم فني و مهندســي و مدير پروژه جناب 
آقــاي مهندس مراديــان تدوين و در اختيار تيــم پروژه قرار گرفت و مصــوب گرديد نفرات 
پروژه همزمان با كار روزانه واحد فني و مهندســي، حمل هواســازها را نيــز بر عهده گيرند.
مرحلــه اول كار حمــل و انتقــال هواســاز ها بــه محل پروژه بــود كه با توجه به حســاس 
و هايژنيــك بــودن هواســازها و جهــت جلوگيــري از خــارج شــدن باالنس پــالک فن 
هــاي هواســاز با دقــت و ظرافت خاص و بــا بهترين روشــهاي مهندســي در جهت حمل 
دســتگاه هاي مذكــور اين اقدام صــورت پذيرفت و بدون هيچ گونه آســيبي دســتگاه هاي 
فــوق در فضاي پيش بيني شــده قرار گرفت و بصورت موقت در ســايت پــروژه دپو گرديد.
مرحله بعد ،  نصب هواساز ها در محل هاي مورد نظر بود كه  بعد از حمل كليه هواسازها ، نصب 
هواساز ها در دستور كار قرار گرفت . در ابتدا تير هاي فرعي موجود در سقف جمع آوري گرديد و 
هواسازها با استفاده از جرثقيل هاي سقفي ليفت گرديد و در طبقه تكنيكال قرار گرفت و قبل از نصب 
هواسازها، شاسي ساخته شده در زير هواسازها قرار گرفت و هواساز ها بر روي شاسي نصب گرديد.
مرحله بعد از نصب هواسازها ، مونتاژ و يكپارچه كردن هواسازها بود كه بعد از مستقر شدن و 
محكم شــدن شاسي هواسازها، اين كار نيز با هماهنگي شركت سازنده توسط تيم پروژه انجام 
شــد و هوابندي هواســازها  و فيكس كردن بر روي شاسي نيز در همين مرحله انجام گرديد.
  ،CFM 11000 شايان ذكر است سه دستگاه هواساز شامل  دو دستگاه هواساز به ظرفيت هاي
CFM 6300 و يك دستگاه هواساز به همراه رطوبت گير به ظرفيت CFM 3850 مي باشد.
    مهندس سجاد محمدي

انتقال و نصب هواسازهاي سایت جدید تولید پني سیلین هاي تزریقي در شرکت داروسازي آفاشیمي

هنرمند،هنرمند است
آقاي بیت اله اسدي متولد 1349، در شــرکت آفاشیمي به عنوان نقاش ساختمان 
مشغول بکار مي باشند. ايشان از فروردين 1392  فعالیت خود را در شرکت آغاز نمودند.

    آقاي اسدي هنر نقاشي ساختمان چگونه حرفه شما شد؟
از آنجا كه پدرم نقاش بود بعد از مدرسه در تعطيالت تابستاني به عنوان كمك نقاش در كنار 
پدرم فعاليت مي كردم. بنا به داليل شخصي كه نتوانستم تحصيالت خود را ادامه دهم بعد از 

دوره راهنمايي همراه پدرم مشغول نقاشي ساختمان شدم.
حدوداً مدت 25 سال در اين حرفه مشغول بكار مي باشم. مسلماً هر حرفه اي تخصص و ذوق 
و شوق خودش را دارد كه من هم در كنار پدر شاگردي كردم و با ذوق و عالقه اي كه به رنگ 
و نقاشي داشتم اين حرفه را ادامه دادم و در حال حاضر قادر به رنگ آميزي رنگ هاي صنعتي، 
ساختماني و فوري هستم و گواهينامه هاي آموزشي از آموزشگاه فني و حرفه اي دريافت نموده ام.
     شما عالوه بر هنر نقاشي،داراي هنرهاي ديگري مانند نوازندگي هم هستید لطفًا 

در مورد ساز تخصصي خود توضیح دهید؟
اين يك ساز سنتي است كه بيش از 5000 هزار سال در بين مردم آذربايجان قدمت دارد. 
من از همان دوران بچگي عالقه بسيار زيادي به ساز و موسيقي آذربايجان داشتم و آن را 

دنبال نمودم و ياد گرفتم. از 10 سالگي با اين ساز كه اسمش قوپوز مي باشد آشنا شدم و تا 
امروز هم در تنهايي خود با سازم خلوت مي كنم.

     شما در مراسم مختلفي که در شرکت برگزار مي شود با شعف خاصي نوازندگي 
مي کنید، چه چیز اين شور و شعف را در شما به وجود مي آورد؟

آذربايجان بخشي از خاک وطنم ايران است و اين ساز سنتي هم جزئي از تاريخ و فرهنگ 
وطنم مي باشد. هر زمان كه مي نوازم به بزرگان، شعرا، تاريخ، فرهنگ و هنر كشورم عشق 

مي ورزم  و با اين ساز از همه آنها الهام مي گيرم.

    به عنوان مرد رنگ و موسیقي چه عاملي را در پیشرفت خود موثر مي دانید؟
تالش و پشتكار خودم و راهنمايي خانواده و دوستان

    در پايان  اگر مطلبي براي گفتن داريد و دوست داريد در اين شماره ماهنامه، 
نگاشته شود بیان فرمايید:

از مســئولين ماهنامه آفاشــيمي و همچنين از مدير عامل محترم آفاشيمي جناب آقاي دكتر 
منتصري و آقاي نيك هوش و مديريت محترم فني و مهندسي جناب آقاي مهندس مراديان و 
كليه عوامل شركت كه اينجانب را در اين شركت ياري مي دهند تقدير و تشكر مي كنم و از اينكه 
به هنر موسيقي ارزش مي دهند و بنده را در مراسم مختلف شركت دعوت مي نمايند سپاسگزارم .

اميدوارم بتوانم آنچه در توان دارم از لحاظ كاري و موسيقي در خدمت شركت باشم. 
   مريم گوهرزاد

همکاران محترم؛

آقايان؛ سیدرضا حسینی 
)برنامه ريزی و انبار(، 

مرتضی حسن زاده و يوسف 
صفرزاده )تولید(، ازدواجتان 

را تبريك می گويیم.

  همکار محترم؛
آقای محمدعلی  جلیلی 

)تولید( 
تولد فرزند عزيزتان

)مديسا( 
را تبريك می گويیم.

خیرمقدم

همکاران محترم؛
خانم ها؛ طاهره حاجتی 

)معاونت پشتیبانی( و افسانه 
پاسبانی )مديربازاريابی(آقايان؛ 

رضا مراديان )مدير فنی ومهندسی(، 
مصطفی علمافر )مديرفروش(

و کريم اردشیری 
)کارشناس سفارشات خارجی( 

زيارت کربالی معلی موجبات تعالی 
روزگارتان باد.

تبریک تسلیتتبریک

 همکار محترم؛

آقای حمید اسالمی 
)برنامه ريزی و انبار( 

 درگذشت پدر گرامی تان
 را تسلیت می گويیم.
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ر نشود،و اگر غمگین بودي آرام گرهي كن ات شادي اناميد نشود.  چارلی چاپلین اگر شاد بودي آهسته بخند ات غم بيدا
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