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بدترين دوست،  کسی است که براي او به رنج و زحمت افتي.حضرت علی)ع(

داروسازي شركت  داخلي  ویژه نامه 
غدري مباركواعياد رقبان 

آفاشيمي ميزبان مسئوالن ارشد انجمن هاي دارويي
پذيراي  آفاشيمي  داروسازي  بزرگداشت محمدابن زكرياي رازي، شركت  روز  با  ماه سال جاري مصادف  پنجم شهريور  تاريخ  در 
اعضاي محترم انجمن داروسازان ايران بود. همچنين در روز دوم مهرماه جناب آقاي دكتر خوئي )رئيس محترم انجمن علمي 

داروسازان ايران و مدير عامل شركت داروسازي مداوا( و همكاران شان از شركت آفاشيمي بازديد نمودند.

شروع توليد ايمي 
پنم سيالستاتين 

درآفا شيمی

بازديد رياست محترم 
بانك سپه شعبه پدافند 
جناب آقاي آشوري و 
همچنين رئيس دايره 

ارزي جناب آقاي عينعلي

مصاحبه با دکترعلی مهرآميزی
عضو هیئت مدیره آفاشیمی

ابتدا  در  آمیزي،  مهر  دكتر  آقاي  *جناب 
ماهنامه  خوانندگان  براي  را  خودتان 

آفاشیمي معرفي كنید؟
فارغ التحصيل  تهران،  متولد  مهرآميزي،  علي   
داروسازي و  PhD داروسازي صنعتي از دانشگاه 
شدم  صنعت  وارد   1372 سال  از  هستم.  تهران 
وكارم را در ابتدا در يك شركت تحقيقاتي شروع 
هاي  مجموعه  در  هم  سال   13 حدود  و  كردم 
هولدينگ حضور دارم. شروع فعاليتم در مجموعه 
تهران شيمي  توسعه  و  تحقيق  واحد  مديريت  با 
و سپس مديريت عاملي شركت آفا شيمي بود و 
هم اكنون نيز در سمت مديرعاملي شركت تهران 

شيمي مشغول به فعاليت مي باشم.
*با توجه به مشغله زیادي كه دارید، الویت 
فعالیت  و  خصوصي  زندگي  بین  شما  بندي 

حرفه اي چگونه است؟ 
  با توجه به آموخته هاي اينجانب، احساس مي 
انسان  و خود  كار، خانواده  بين  مثلثي  كنم يك 
راس  سه  هر  براي  كنم  مي  سعي  و  دارد  وجود 
اين مثلث وقت كافي قائل شوم و تالش در جهت 
برقراري اعتدال دارم. عالوه بر تقسيم وقت، بين 
خانواده و كار، يك قسمت را نيز براي آموزش و 
فعاليت هاي شخصي قائل هستم و معتقدم انسان 

در هيچ زماني نبايد از يادگيري غافل شود.

*
*

بدین وسیله، زحمات جناب آقاي دكتر مهدي سلیمانجاهي، سرپرست سابق معاونت دارویي سازمان غذا و دارو را ارج مي نهیم.

انتصاب جناب آقاي دكتر مهدي پیرصالحي را به سمت معاونت دارویي سازمان غذا و دارو صمیمانه تبریك مي گوییم.
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نابود شد ، كسي كه ارزش خود را ندانست. حضرت علی)ع(

رويدادها

بزرگداشت محمدابن زكرياي رازي، شركت  روز  با  ماه سال جاري مصادف  پنجم شهريور  تاريخ  در 
داروسازي آفاشيمي پذيراي اعضاي محترم انجمن داروسازان ايران بود. انجمن داروسازان در سال 
با عنوان جامعه داروسازان شروع به كار كرد. اين انجمن در كنار پيگيري مطالبات صنفي   1323
تالش  داروخانه،  خدمات  ارتقاء  و  آموزش  با  مرتبط  كارگروه هاي  تشكيل    با  داروساز،  همكاران 
مي كند تا با ايجاد زير ساخت هاي الزم، زمينه افزايش كيفيت ارائه خدمات داروئي در جامعه را 
فراهم آورد. با توجه به راه اندازي واحد توليد ويال هاي تزريقي در سال 1392، منطبق با آخرين 

استانداردهاي توليد دارو در جهان كه در نوع خود يكي 
از بي نظيرترين خطوط توليد دارو در ايران و خاورميانه 
روز  در  آفاشيمي،  داروسازي  شركت  صميمانه،  ارتباطي  برقراري  راستاي  در  همچنين  و  باشد  مي 

داروساز ميزبان  اعضاي محترم انجمن بود.
گفت و گويی نزديك به ميزباني دكترعلي منتصري با حضور آقايان: دكتر بدلي، دكتر شهرياري، دكتر 
شهابي، دكتر سجادي، دكتر سعيدلو ، دكتر جنيدي 
دكتر حيدر و دكتر مصباحي برگزار گرديد. ميهمانان 
ضمن بازديد از خطوط توليد آنتي بيوتيك هاي تزريقي 

و همچنين آنتي بيوتيك هاي خوراكي و آگاهي از اجراي دقيق اصول GMP در توليد داروها، طي 
نشستي صميمانه  ديدگاه ها و پيشنهادات خود را مطرح نمودند. اين دعوت يك روزه، با تقدير و 
تشكر از مدعوين ارجمند و آرزوي موفقيت و توفيق روز افزون به پايان رسيد. باشد كه تالش های 
بی وقفه مديران و كاركنان كارآمد مجموعه آفاشيمی در عرصه توليد فرآورده های داروئی موجب 

اقتدار و خودكفائي صنعت داروسازي كشور عزيزمان ايران گردد.

                                                                              

در مورخه دوم مهر ماه سال جاري شركت داروسازي آفاشيمي پذيراي جناب آقاي دكتر خوئي )رئيس محترم انجمن 
ايران و مدير عامل شركت داروسازي مداوا( و همكاران شان  بود. شركت داروسازي مداوا در سال  علمي داروسازان 
1352 با نام شركت داروسازي آوا به ثبت رسيد.  در سال 1366 نام شركت، به داروسازي مداوا تغيير و درسال 1369 
شروع به بهره برداري نموده است. اين شركت توليد كننده اشكال جامد دارويي شامل كپسول، قرص و پودر مي باشد. 
داروسازي  شركت  تزريقي  ويال هاي  توليد  واحد  به  و  گرديد  آغاز  خوراكي  آنتي بيوتيك هاي  توليد  با خطوط  بازديد 
آفاشيمي كه در سال جاري بر طبق آخرين استانداردهاي توليد دارو و اصول GMP به بهره برداري رسيده، منتهي 
شد. با توجه به حضور مديران كارخانه، تحقيقات، مهندسي و مسئول فني شركت مداوا در جمع مديران همترازشان، 

طي نشستي صميمانه، ضمن تاكيد بر استانداردهاي جاري در خطوط توليد آفاشيمي، ديدگاه ها و پيشنهادات خود را نيز مطرح نمودند. هدف شركت داروسازی 
آفاشيمی توليد داروهای موثر و با كيفيت باال در جهت تسكين دردهای بيماران و ارتقاء سالمت جامعه مي باشد.

                                                                                                                                                          افسانه پاسباني – رییس بازاریابي

پيرو دعوت شركت آفاشيمي از رياست محترم بانك سپه- شعبه پدافند، جناب آقاي آشوري و همچنين رئيس دايره 
ارزي جناب آقاي عينعلي، از خط توليد بخش ويال هاي تزريقي و بخش خوراكي بازديد به عمل آمد. 

الزم به ذكر است ظرف يك سال گذشته مسئولين محترم بانك سپه شعبه پدافند اعم از ريالي و ارزي مساعدت فراواني 
براي گشايش اعتبارات شركت آفاشيمي داشته اند و همكاري شاياني در اين زمينه با شركت نموده اند كه بدين وسيله 

از كليه مسئوالن تشكر و قدرداني مي گردد. 
                                                                                                             هدا كاویانی- مدیرمالی                                                                                                                                                      

با موفقيت در  ايمي پنم سيالستاتين  با شروع به كار خط توليد پنم بخش تزريقي، توليد محصول  هم زمان 
اين بخش انجام گرفت و خط توليد گروه پنم با توليد اين محصول به خطوط توليدي شركت داروسازي 
آفاشيمي اضافه گرديد. همچنين ويال ايمي پنم سيالستاتين نيز به سبد داروهاي آنتي بيوتيك شركت افزوده 
شد.                                                                                      مریم گوهرزاد- سرپرست تولید

بازديد اعضاي محترم انجمن داروسازان ايران

گزارش بازديد جناب آقاي دکتر خوئي    

بازديد بانک سپه

توليد ايمي پنم سيالستاتين
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مهر ماه 1392

هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن، با خدا تجارت كنيد.حضرت علی)ع(

مصاحبه  

ادامه از صفحه1
*از نظر شما یك مدیر موفق باید چه ویژگي هایي 

داشته باشد؟
من در سابقه 19 ساله خود با مديران موفق زيادي 
معتقدم يك  و  داشته ام  در سطوح مختلف همكاري 
مدير موفق نمي تواند تمام ويژگي هاي ثبت شده در 
كتب مختلف را داشته باشد. هنر يك مدير ارشد اين 
است كه از توانايي هاي هر مديري در فضاي مورد نياز 
استفاده كند. يك صنعت موفق و پيشرو به يك بنگاه 
ارزش  ايجاد  و  شود  مي  اطالق  سودآور  و  اقتصادي 
يك  در   ارشد  مدير  هر  وظيفه  سودآوري  و  افزوده 
سازمان مي باشد، ولي 2 جنبه اساسي و مهم ديگر در 
انجام يك كار رعايت اصول و الزامات فني و تخصصي 
باشد.  داروسازي و رعايت اصول اخالقي در كار مي 
مديري موفق است كه عالوه بر حصول سوددهي به 
اصول تخصصي كارش در باالترين حد احترام گذاشته 
و الزامات مورد نياز را ايجاد و رعايت نمايد و اخالق 
حرفه اي را نيز در همه مراحل كار مدنظر قرار دهد.

نخبه پروري  و  اختیار  تفویض  با  رابطه  *در 
چگونه مي اندیشید؟   

بحث منابع انساني يكي از اساسی ترين مواردي است 
كه هر مدير ارشد هر روز با آن روبه روست. در عين 
اينكه مي بايست به تجربه، دانش و سوابق همكاران 
قديمي احترام بگذاريم ولي بايد از نيروهاي جوان و 
دارای دانش روز نيز استفاده كنيم. در انتخاب مدير، 
معموال از تركيب تجربه و جواني استفاده مي كنم كه 
به  توجه  با  و  نيست  ثابت  قانون  و  قاعده  يك  البته 
مكان، زمان و شرايط متفاوت است. در آفاشيمي در 
ابتدا، ما به دانش و تخصص در كنار شجاعت و نيروي 
جواني نياز داشتيم و در عين حال سعي ما معرفي و 
پرورش نيروهاي نخبه و كارآمد در آفاشيمي بود كه 
به كمك خداوند در اين زمينه توانستيم  به توفيقاتي 
نائل شويم و بسياري از رؤسا و مديران موفق و كارآمد 
آفاشيمي حاصل اعتماد و تالش دوسويه همكاران و 
با توجه به عمل گرا بودن هيئت  سازمان مي باشند. 
اختيار  تفويض  جهت  آفاشيمي  مديريت  و  مديره 
فضاي مناسب جهت اجراي برنامه هاي راهبردي يك 

سازمان به همكاران جوان داده مي شود.
یكي  كاركنان  جمعي  خاطر  تعلق  *احساس 
در  است،  موفق  سازمان هاي  شاخصه هاي  از 
شرایط كنوني كشور چگونه مي توان مشاركت 
ایجاد  را  انساني  نیروهاي  انگیزش  و  حداكثري 

كرد؟
مشخص  و  صريح  طور  به  اهداف  كردن  مشخص  با 
كردن راه رسيدن به اين اهداف تا حدودي مي توان 
حائز  بسيار  همدلي  ايجاد  يافت.  دست  مهم  اين  به 
با  ارتباط  با عالقه و عشق در  تا كسي  اهميت است 
ايجاد  را  مناسبي  نتيجه  نمي تواند  نكند  فكر  كارش 
كند. تمام تالش و كوشش اينجانب در جهت مرتفع 
كردن مشكالت نيروهاي انساني مي باشد تا نيروهايي 
همدل را در سازمان ايجاد كرده و در جهت اهداف 

سازمان همراه كنم.
آفاشیمي،  شركت  مدیریت  سابقه  به  *باتوجه 

چگونه  را  دوران  آن 
ارزیابي مي كنید؟

به  من  نگاه  و  ارزيابی 
از  متفاوت  آفاشيمی 
هايی  مجموعه  ديگر 
است كه در آن خدمت 
تمام  در  چون  كرده ام. 
راه  و  ساخت  مراحل 

همچون  را  مجموعه  اين  داشتم  حضور  آن  اندازي 
فرزندم مي دانم و نمي توانم آن را بسيار ساده ارزيابي 
كنم، ولي به عنوان يكي از ده ها يا صدها نفري كه در 
اين مجموعه زحمت كشيده اند تا آفاشيمي به مرحله 
فعلي برسد، از عملكرد خود و همكارانم رضايت كامل 
دارم و از  ديدگاه ذينفعان، آفاشيمي را شركتي موفق، 
سرمايه  يك  سهامداران،  ديد  از  و  روز  به  و  كارآمد 
ارزشمند،  بينم. همكاران  مي  پايدار  و  موفق  گذاري 
مجموعه  اين  در  را  ما  زيادي  مديران  و  متخصص 
ياري رساندند كه شايد هم اكنون در آفاشيمي حضور 
ولي  باشند  كرده  ترك  را  مجموعه  يا  باشند  داشته 
آفاشيمي دخيل  موفقيت  در  را  آن ها  تالش تك تك 
توسعه  با  مرتبط  همكاران  به خصوص  دانم،  مي 
واحد  مانند   )Product Development(محصول
 1383 سال  از  كه  شيمي  تهران  توسعه  و  تحقيق 
تاكنون در كليه مراحل فرموالسيون، آناليز و ساخت 
و  اند  داشته  حضور  آفاشيمي  در  جديد  محصوالت 
من نيز در همه اين سال ها نقش هماهنگ كننده در 
تدوين و تكوين محصوالت و  ساختار فعلي آفاشيمي 

را داشته ام.
حال  مدیره،  هئیت  اعضاي  از  یكي  عنوان  *به 
روبه رو  چالش هایي  چه  با  را  آفاشیمي  آینده  و 

مي بینید؟
زماني كه آفاشيمي پايه گذاري شد، قرار به ساخت 
بعدها  و  بود  مجموعه  اين  در  هورموني  داروهاي 
و  خوراكي  آنتي بيوتيك  داروهاي  ساخت  به  تصميم 
تزريقي گرفته شد و هم اكنون آفاشيمي به عنوان يك 
محسوب  كشور  در  سازي  آنتي بيوتيك  بزرگ  قطب 
مي  نام  به  كمپاني هاي  با  رقابت  قابل  كه  شود  مي 
باشد. با توجه به كارآمدي و چابكي آفاشيمي در كنار 
مديريت جناب آقای دكتر منتصري، ما اميدواريم اين 
مجموعه بتواند با ساخت و احداث پروژه هاي جديد، 
محصوالت  سبد  آن  تبع  به  و  خود  محصوالت  سبد 

هولدينگ را تكميل كند.
 ،MBA با توجه به تحصیل جنابعالي در زمینه*

جایگاه ماركتینگ را چگونه ارزیابي مي كنید؟
ماركتينگ در يك طرح كسب و كار، مهم ترين حلقه 
برخوردار است كه  ويژه اي  از جايگاه  بازاريابي  است. 
طلبد  مي  را  خاصي  بازاريابي  دارو،  زمينه  در  البته 
در  اينجانب  گرفت.  نظر  در  را  مختلف  ابعاد  بايد  و 
صنعت، سعي به توليد داروي كيفي دارم تا بتواند برند 

محصوالت را به حد اعالي خود برساند .
*چشم انداز هولدینگ را در بازار دارویي كشور 

چگونه مي بینید؟

 

خصوصي  بخش  هولدينگ  بزرگ ترين  نظر  زير 
شيمي( شركت هاي  تهران  هولدينگ  به  )معروف 
ايران  دارو،  تهران  آفاشيمي،  شيمي،  تهران  توليدي 
هجرت،  توزيعي  شركت هاي  و  حكيم  هورمون، 
فردوس، داروگستر نخبگان  و توليد مواد اوليه تهران 
به  تهران شيمي  قرار گرفته است. هولدينگ  شيمي 
توسعه متوازن معروف است و اهداف توسعه اي خود  
را به صورت جدي و همه جانبه مد نظر داشته است. 
سال  در  دارو  تهران  داروسازی  شركت  سهام  خريد 
موفق،  سرمايه گذاري های  و  سهام  تكميل   ،1381
سرمايه گذاري  شيمي،  آفا  داروسازی   توسعه  طرح 
هاي  سرمايه گذاري  از  شيمي،  تهران  اوليه  مواد  در 
به  هولدينگ  اين  مي باشد.  هولدينگ  اين  مناسب 
ظرفيت هاي  همه  از  و  مي كند  نگاه  دور  افق های 
سازمان هاي خود استفاده مي كند و توسعه همه جانبه 
و متوازن را مد نظر دارد. در هولدينگ تهران شيمي 
به كسب وكار سود آور و نظام مند اهميت داده شده 
يافته  حضور  بازار  در  هوشمندانه  كامال  به صورت  و 
استفاده  با  را  و محصوالت خود  نمايد  و حركت مي 
عرضه  و  توليد  بازار  در  رقبا،  قوت  و  ضعف  نقاط  از 
با حركت توسعه  مي نمايد. هولدينگ تهران شيمي 
محور و  سود آور خود ابزار مالي مورد نياز توسعه و 
متوازن  توسعه  به صورت  را  سرمايه گذاري هاي  خود 
تهيه و استفاده می نمايد. اميدواريم كليه شركت های 
دارويی كشور بتوانند صنعت دارويي ايران  را در بين 
توليدكنندگان  و  داده  قرار  كشور  اصلی  صنعت    5
محصوالت دارويي به بزرگترين صنعت دارويی منطقه 
خاور ميانه تبديل شود و همچنين تهران شيمي به 
برترين شركت دارويی در ايران از ابعاد كمی و كيفی 
در  دارويي  رشد صنعت  به  دقيق  نگاه  گردد.  تبديل 
ايران و مسير  توسعه ی  هولدينگ تهران شيمي نشان 
می دهد كه بايد از  منابع  انساني متخصص و توانمند 
انتخاب  با  و  نمود  استفاده   High Tech حوزه در 
صحيح محصوالت و استفاده از نرم افزار و سخت افزار 
دريك  رسيد.  سازمان  استراتژيك  اهداف  به  مناسب 

كلمه تاكيد بر تحقيق و توسعه مسير پيش روست.
*در خاتمه بحث نقطه نظرات خود را در ارتباط 

با ماهنامه آفاشیمي مطرح نمایید؟
اولويت هاي  جزء  تواند  مي  ماهنامه  يك  داشتن 
تبليغاتي يك سازمان باشد و به عنوان يك رسانه از 
آن استفاده شود. ماهنامه آفاشيمي، با يك تيم قوي 
شروع به كار كرده و اميدوارم، در آينده پربارتر شود.

            
            افسانه پاسباني – مهندس رضا مرادیان

     گپ و گفت با...

  دکتر علی مهرآميزي                       

 يكي از اعضاي هيئت مديره 

 شرکت داروسازي آفاشيمي
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هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند، دانش را از او دور سازد. حضرت علی)ع(

ش تصويري
      گزار

واحد توليد ويال هاي تزريقي شركت داروسازي آفاشيمي ، از دو قسمت تشكيل مي گردد: 
1- بخش توليد ويال هاي تزريقي سفالسپورين ها

2- بخش توليد ويال هاي تزريقي پنم ها
بخش ها به صورت مجزا بوده و امكان توليد گروه  هاي مختلف دارويي به صورت همزمان وجود دارد .

تجهيزات و ماشين آالت از بهترين و معتبرترين كمپاني هاي اروپايي از جمله Bosch آلمان Fedegari ايتاليا و   Bram-cor ايتاليا 
خريداري و نصب گرديده است .

جهت تامين كالس هاي تميزي اتاق ها و فضاها از هواسازهاي هايژنيك و سيستم هاي كنترلي شركت زيمنس آلمان استفاده شده 
است با توجه به معتبرسازي )Validation( كليه ي فرآيندهاي توليد و همچنين كيفي سازي )Qualification( تمامي تجهيزات و 
ماشين آالت اين مجموعه مفتخر به دريافت گواهينامه GMP از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي گرديد. اين واحد توانايي 

توليد روزانه 100 هزار واحد ويال به صورت يك شيفت جهت تامين نيازهاي داروئي كشور را دارا مي باشد 

                                                                                                           مهندس رضا مرادیان – مدیر فني و مهندسي 

راه اندازي واحد توليد ويال هاي تزريقي
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سخت ترين گناهان، گناهي است كه گناهكار آن را سبك شمارد.حضرت علی)ع( 

  گزارش تصويري
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قلب، كتاب چشم است. )آنچه چشم بنگرد در قلب نشيند(.حضرت علی)ع(

       دارويي

تجاري  نام  با   Merck كمپاني  توسط  بار  اولین  براي   Imipenem/Cilastatin داروي 
®Primaxin وارد بازار دارویي گردید.

 FDA اخذ  به  موفق   Acs Dobfar و   Hospira هاي  كمپاني   Merck كمپاني  از  بعد 
Approval براي این دارو شدند.

تاريخچه :
ايمی پنم سيالستاتين

      دسته دارويي :
 Carbapenem زير مجموعه  و  بوده   Penem بيوتيكهاي  آنتي  از دسته   Imipenem/Cilastatin

هاست.

      موارد مصرف:
 اين دارو در درمان عفونت هاي هوازي و بي هوازي ناشــي از باكتري هاي گرم مثبت و منفي حســاس 
به آن شــامل عفونت هاي داخل شكم، اســتخوان ومفاصل، پوست و بافت نرم، مجاري ادراري و صفراوي 
پنوموني به دنبال بســتري شدن در بيمارســتان و سپتي سمي در بيماران مبتال به ضعف سيستم ايمني 

مصرف مي شود.

      مكانيسم اثر:
 اين دارو يك بتاالكتام كارباپنم است كه تفاوت آنها با پني سيلين ها در وجود كربن اشباع به جاي گوگرد در حلقه 5 ضلعي مولكول است. مكانيسم اثر اين دارو شبيه 

پني سيلين هاست و طيف اثر آن وسيع مي باشد.

ايمی پنم مانع سنتز ديوارۀ سلولی باكتری  می شود. طيف فعاليت ضد ميكروبی اين 
دارو شامل اغلب باكتری های گرم مثبت،گرم منفی و بی هوازی شامل استافيلوكوك 
استرپتوكوك، ايشرشياكولی، كلبسيال، پروتئوس، انتروباكتر پسودوموناس آئروژينوزا 
و گونۀ باكتريوئيدها، كلستريديوم ديفيسيل و سايرگونه های پسودوموناس است.

ايمی پنم  شدن  غيرفعال  باعث  )كه  دی پپتيداز  آنزيم  فعاليت  مانع  سيالستاتين 
 می شود( می گردد.

       فارماکوکينتيک:
آنزيم  توسط  ها  كليه  در  دارو  از  بخشي  است.  كليوي  عمدتاً  دارو  اين  دفع   
دهيدروپپتيداز I به متابوليت هاي غير فعال و نفروتوكسيك تبديل مي شود. از 
اين رو، اين دارو همواره با سيالستاتين كه مهار كننده آنزيم هيدروپپتيداز I است 
مصرف مي شود كه اين موجب افزايش غلظت دارو در كليه و ادرار مي گردد اما 
تاثيري بر غلظت پالسمايي دارو ندارد. نيمه عمر هر دو تركيب حدود يك ساعت 

است. فراهمي زيستي دارو پس از تزريق عضالني حدود 75 درصد است.

       موارد منع مصرف: 
در صورت وجود سابقه حساسيت مفرط به ساير آنتي بيوتيك هاي بتاالكتام اين 

دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها:
 ايمي پنم در بيماران مبتال به عيب كار كليه بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي:
 از آنجا كه ايمي پنم همواره با سيالستاتين مصرف مي شود، عوارض جانبي گزارش شده مربوط 
به مخلوط دو تركيب مي باشــد. عوارض گزارش شده براي ايمي پنم مشابه عوارض ساير آنتي 
بيوتيك هاي بتاالكتام اســت كه شامل واكنش هاي حساسيت مفرط، عوارض گوارشي، عفونت 
هاي ناشي از ارگانيســم هاي مقاوم )از جمله كوليت پسودوممبران(، عوارض عصبي و عوارض 

پوستي  مي باشند.

       تداخل هاي دارويي:
در صورت مصرف همزمان گانسيكلووير با تركيب ايمي پنم- سيالستاتين احتمال 

بروز تشنج وجود دارد.
     

       نكات قابل توصيه:
تغيير رنگ ادرار به قرمز، بويژه در كودكان پس از مصرف اين دارو گزارش شده 

است. قرمزي، درد و ترومبوفلبيت در محل تزريق ممكن است بروز كند.

       مقدار مصرف:
بزرگساالن:

 از راه تزريق عميق عضالني 700-500 ميلي گرم هر 12 ساعت، از راه انفوزيون 

وريدي g/day 2-1 در 4-3 دوز منقسم، كه اين مقدار براي عفونت هاي ناشي 
از باكتري هاي كمتر حساس mg/kg/day 50 تا حداكثر g/day 4 در 3-4 
دوز منقسم افزايش مي يابد و براي پيشگيري از عفونت هاي پس از عمل جراحي 
ابتدا 1 گرم در شروع عمل كه 3 ساعت بعد تكرار مي شود و در جراحي هاي پر 
مخاطره )مانند جراحي كولوركتال( مقدار 500 ميلي گرم 8 و 16 ساعت پس از 

شروع عمل بصورت انفوزيون وريدي مصرف مي شود.

كودكان: 
 mg/kg/day در كودكان با سن 3ماه و بيشتر بصورت انفوزيون وريدي مقدار
60 )تا حداكثر g/day 2( در چهار دوز منقسم مصرف مي شود. مقدار مصرف در 

كودكان با وزن بيش از 40 كيلوگرم مشابه بزرگساالن است.
       

       اشكال دارويي:
Powder For Injection: Imipenem )as Monohydrate) 250mg + 
Cilastatin )as Sodium) 250mg
Powder For Injection: Imipenem )as Monohydrate) 500mg + 
Cilastatin )as Sodium) 500mg
Powder For Injection: Imipenem )as Monohydrate) 750mg + 
Cilastatin )as Sodium) 750mg

 Imipenem/Cilastatin آفاشيمي در مرداد ماه 1392 داروي شركت داروسازي 
را با دو دوز 250 و 500 ميلي گرم روي خط توليد برد. ماده اوليه اين دارو از 
كمپاني .J.W كره تامين گرديد كه يكي از بهترين توليد كنندگان اين ماده اوليه 
است. با ارائه كليه مدارك مربوط به ساخت و آناليز اين محصول به سازمان غذا و 
دارو، پروانه ساخت و مجوز توزيع آن صادر گرديد. اين محصول صرفا بيمارستاني 
است و در داروخانه هاي عمومي توزيع نمي گردد. اميد است عرضه اين دارو به 

بازار دارويي كشور گامي در جهت بهبود سالمت جامعه باشد.

دكتر فریبا مهدوی زاده- مدیر آزمایشگاه كنترل كیفیت
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رودخانه  و  جاده  جنوبی  درجانب  عظيم،  و  دائمی  پرآب،  آبشار  اين 
خودنمائی  وصف ناپذير  شكوهی  با  كه  دارد  هراز(قرار  جاده  هراز)دركيلومتر96 
می كند و از كنار قلعه شاهاندشت بر روی يك كوه هرمی شكل مشرف به روستای 
از  پس   92/06/15 جمعه  روز  صبح   6 ساعت  می ريزد.  پايين  به  شاهان دشت 

كه  عزيز  همكاران  و  دوستان  حضور 
خانواده  اتفاق  به  آن ها  از  تعدادي 
از  بودند  كرده  شركت  اردو  اين  در 
كرديم  حركت  شركت  درب  جلوي 
و  اردوي يك روزه آبشار شاهاندشت 
آغاز گرديد. پس از خروج از تهران در 
مقصد  به  رسيدن  از  قبل  هراز  جاده 
براي  زيبا  بسيار  اي  در كنار درياچه 
صرف صبحانه توقف نموديم. پس از 

رسيدن به ورودي روستا براي رفتن به كنار اين آبشار مي بايست ابتدا شيب 
تند روستاي شاهاندشت را طي كرد كه مسيري چهار كيلومتري است و از كنار 
رودخانه و كوه مي گذرد. در ابتداي روستا براي پارك اتومبيل مكان مناسبي 
اهالي روستا  و خانه هاي  ها  باغ  ميان كوچه  از  را  ادامه مسير  و  وجود داشت 
قديمي  مسجد  و  قبرستان  يك  كنار  از  مسير  اين  مي پيموديم.  پياده  بايستي 
گذشته و تابلوهاي كوچكي ما را به سمت آبشار راهنمايي مي كردند. از دو مسير 
مي توان جهت ادامه راه استفاده كرد يكي مسير شمالي از باالي روستا كه ما را 
مستقيما به باالي آبشار و منظره روبروي آن مي رساند. اين مسير كمي ناهموار 
بوده و وجود تخته سنگ هاي بزرگ و شيب تند جايي براي اطراق باقي نگذاشته 
بود. مسير جنوبي روستا مسير بهتري بود كه در انتها به پايين آبشار برمي خورد 
و مكان اطراق و حتي چادر زدن نيز وجود داشت. البته طول اين مسير بيشتر 
است. در هر دو حالت زيبايي و شكوه آبشار به خوبي نمايان است. شدت ريزش 
شالق گونه آب از اين آبشار پنجاه متري به حدي است كه قطرات آب تمامي 
فضاي پايين آبشار را فراگرفته و وجود ابري متراكم از آب مانع از حركت انسان 
از كنار آبشار مي شود. البته همين امر باعث ايجاد شور و هيجان در دوستان 
گرديد به طوري كه تعدادي از آن ها وارد آب شدند و در زير آبشار قرار گرفتند. 
آبشار شاهاندشت به صورت دوپله اي است و گياهان آبزي و خزه ها در ميان 

ديواره هاي آن ديده مي شدند. 

 سيدرضا حسينی محمد اسدزاده 

موسی عليمحمدی  حسن شهرودی رحيم استقامت كنزق

گلتان“ رها و  همكار عزيز، خانم مهندس رضوان نیك خلق، تولد دوقلوهای 
رهام ”را به شما و خانواده محترم تبريك می گوييم.

همكاران گرامی، آقایان سعید رحمانی و وحید جهانی، آغاز زندگی مشترك 
را به شما و خانواده محترم تبريك می گوييم.
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)) ورودشان را به خانواده آفاشیمی تبریك می گوییم ((

با همكاران

 همكاران

بزرگ ترين عيب آنكه چيزي را در خود داري، بر ديگران عيب بشماري ! حضرت علی)ع(

اردوي آبشار  شاهاندشت

هر چندكه ما عموما خواب را يك عامل مزاحم برای پيشرفت می دانيم ولی 
كه  بدانيد  بهتراست  است  مهم  كارهای  انجام  برای  زمان طالئي  يك  واقع  در 
اند  از فعاليت های مهم خود را در زماني كه چشمان ما بسته  بدن ما بسياری 
انجام می دهد و اين فعاليت ها در واقع همان چيزی است كه از ان به عنوان 
می  ياد  ذهنی  و  فيزيكی  شرايط  بهترين  حفظ  برای  حياتی  بيولوژيك  اعمال 
زندكی  طول  در  متفاوت  زمانی  های  دوره  در  ما  از  بسياری  شود. متأسفانه 
و...  اقتصادی  كار، شرايط خاص  بيماری،  نظير  استرسورهای مختلف  دليل  به 
بی  از  شده  ريزی  برنامه  حالت  يك  شويم.خواب  می  خواب  در  اختالل  دچار 
فعاليتی وانفصال از محيط اطراف است كه بدن را قادر می سازد تا انرژی خود 
را. در طول خواب، تقسيم سلولی  بازيابی كند همچنانكه سلول ها وبافت ها  را 
وسنتز كالژن افزايش می يابد تا ميزان تر ميم بافتی به حد اكثر برسد. همچنين 
را  روزانه  های  آموخته  تا  میيابد  فرصت  ذهن  ان  در  كه  است  زمانی  خواب 
به حافظه درازمدت منتقل كند، اطالعات به دردنخور را دور بريزد واطالعات 
مفيد را نگه دارد. در ضمن حس و درك ما از وقايع روزانه مواد اوليه مغز ما 
برای بافتن روياها و كابوس های شبانه است. خواب سالم باعث می شود شما 
بتوانيد از احساسات خود مراقبت كنيد. كم خوابيدن باعث احساس فقدان انرژی 
برای انجام كارهای روزانهكاهش قدرت تمركز وكاهش قدرت تطابق با محيط 

وكاهش دقت در انجام كارهای دقيق مثل رانندگی و... می شود. از طرفی كم 
بيماري های  ديابت،  نظير  های جسمی  بيماري  احتمال  افزايش  باعث  خوابی 
اختالالت  از  برخی  شود.  می  سرطان ها  از  برخی  و  شناختی  اختالالت  قلبی 
هورمونی شامل افزايش ترشح كورتيزول )كاهش توليد كالژن، كم آبي، ضعف 
ايمنی، پوكی استخوان(، كاهش ترشح هورمون رشد )اختالل در ترميم سلول ها 
اختالل در تحمل گلوكز و افزايش استعداد ابتال به چاقی و ديابت( می  باشد.

عالوه بر مقدار خواب كيفيت آن و زمان آن نقش مهمی را در موثر و مفيد 
ساير  از  بيش  دارند  كار شيفتی  كه  افرادی  رو  اين  از  كند  می  ايفا  آن  بودن 
طرفی  از  می شوند.  شد  اشاره  آن ها  به  باال  در  كه  بيماري هايی  دچار  افراد 
محيطی كه در آن می خوابيم هم در تنظيم ريتم سيركادين )ساعت درونی( 
نقش دارد وخوابيدن در محيط پر نور باعث اختالل در ريتم سيركادين بدن 
وتغيير الگوی ترشح هورمون های مالتونين،  انسولين وتستوسترون می شود. 

برای داشتن يك خواب خوب چه بايد كرد؟
اگر شما از ان دسته از افراد هستيد كه برای به خواب رفتن ويا تداوم ان دچار 

مشكل هستيد، می توانيد از دستورالعمل های زير استفاده كنيد:
1- استفاده از مكمل های حاوی مالتونين 

2- داشتن يك برنامه منظم برای زمان خواب
3- اجتناب از مصرف كافئين

4- خوردن شام حداقل 4 ساعت قبل از زمان خواب
5- اجتناب از ورزش حداقل تا دو ساعت قبل از خواب

6- خوابيدن در يك اتاق تاريك، خنك وغير مرطوب                                                                                 
                            

                                             صحت دارد / ندارد ؟
 از اين شماره با مسابقه اي تحت عنوان " صحت دارد / ندارد " مي خواهيم به 
كشف درستي يا نادرستي برخي مسايل شايع روز با رويكردي علمي بپردازيم. 
شما مي توانيد پاسخ خود را به خانم نصرتی)حداكثر تا پانزدهم هر ماه( ارائه 

كرده و پاسخ صحيح هر پرسش را در شماره آتي نشريه دنبال كنيد.
مسابقه این شماره:  گفت و گو به وسیله گوشي تلفن همراه در حال 

شارژ،  باعث انفجار می شود. )صحت دارد / ندارد ؟(
                                                                                                                     پاسخ مسابقه شماره گذشته:
1…..Cf3+!
2. Rg2 )2.e*F3                 D*f1+
3.R*f1    Fh3+4Rg1          Te1+ mute)
2.D*f1+!
آقای اسماعيل طالب زاده، كارشناس واحد IPQC برنده شماره پيش می باشند.                                                                                                     
                                                                                     مصطفي علمافر

خستگی فقط زمانی روی می دهد كه شوق رفتن را از دست می دهيم
 كافيست فقط دوست را به ياد بياوريم ...

توصيه های پزشكی

جناب آقای دكترعلی منتصری- مدير عامل محترم ، تولد نوه عزیزتان 
را به  جنابعالی و خانواده گرامی صميمانه تبريك می گوييم. 

تبريک

تسليت
همكار گرامی، آقای توحید مقدمی، فوت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده 

محترم تسليت گفته و برای ايشان طلب مغفرت می نماييم.

          دكتر ندا كاویاني پزشك كارخانه 
                                       خوب بخوابید تا كامروا شوید!
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شركت داروسازي آفاشیمی
تهران- کیلومتر 5 جاده قدیم کرج- خیابان نورد- شرکت داروسازی آفاشیمی

تلفن:64059 ، فكس: 66780781
ويژه نامه داخلي شرکت داروسازي آفاشيمی

صاحب امتیاز: شركت داروسازي آفاشیمی
سردبیر: لیال مختارزاده

هیأت تحریریه: 
دكتــر مــژده احمدی- افســانه پاســبانی-  دكتر اشــکان خرمــی - مهنــدس مژگان 
شــفیع آبــادی- دكترعاصــم عبــداهلل پــور- مصطفــی علمافــر- مریم گوهــرزاد- 
ســمیه المعــی رامنــدي -  مهنــدس رضامرادیــان - دكتــر فریبــا مهــدوی زاده  
مهنــدس رویــا نصرتــی -  مهنــدس رضوان نیــک خلــق  - محمدعلــی نیک هوش

هدا كاویاني- مهندس  افشین میرزایي
عكس: مهندس مژگان شفیع آبادی- مهندس رویا نصرتی

زمینه فعالیت: علمی و آموزشي
تیراژ: 500 نسخه

magazine@afachemi.com  : پست الكترونیک

صفحه آرایي و هماهنگي چاپ:
دفتر اجرایي نشریه كیفیت و مدیریت

 صفحه آرایی: محبوبه فتوحی
تلفن: 44269087 نمابر: 44269387

موفقيت آزمايشگاه هاي کنترل کيفيت شرکت داروسازي آفاشيمي 

     PT چیست؟
است.  تخصصي  كفايت  آزمون  همان  يا   Proficiency Testing مخفف   PT
ISO/IEC 17025 شركت در آزمون هاي بين  الزامات اخذ گواهينامه  از  يكي 

المللي PT است. 
    هدف از شركت در آزمون هاي كفایت تخصصي )PT( چیست؟ 
هدف از شركت در آزمون هاي كفايت تخصصي كمك به آزمايشگاه ها به منظور 
شناسايي و رفع هر نوع مغايرت و گرايش غير قابل قبول در نتايج گزارش شده 
مي باشد و از سوي ديگر موفقيت در آزمون كفايت تخصصي، اطمينان الزم را در 
خصوص صحت نتايج براي آزمايشگاه و مشتريان آن، فراهم مي نمايد. PT نشان 
مي دهد كه آزمون هاي آزمايشگاه در استاندارد هاي بااليي انجام شده و زماني 
كه به صورت منظم در اين برنامه ها مشاركت شود، ابزاري براي نشان دادن موارد 

زير مي باشد:
- نشان دادن صحت نتايج آزمايشگاه

- بررسي كارايي برنامه هاي كنترل كيفيت
- انتخاب بهترين روش آناليز

- نگهداري و حفظ كيفيت آزمون
- مقايسه نتايج با ساير آزمايشگاه ها

     فرآیند شركت در آزمون كفایت تخصصي )PT) چگونه است؟
آزمايشگاهي كه مايل به شركت در آزمون كفايت تخصصي مي باشد بايد به سايت 
مراجع بين المللي PT Provider  مراجعه نمايد و متناسب با زمينه كاري خود 
)Scope( آزمون مورد نظر را انتخاب نموده و براي شركت در آزمون ثبت نام كند. 
نمونه ها ي مجهول به همراه فرم هاي ثبت نتايج توسط PT Provider براي 
آزمايشگاه ها ارسال مي شود. آزمايشگاه، آزمون هاي مورد نياز را بر روي نمونه ها 
انجام داده و نتايج را در فرم هاي مربوطه، ثبت مي نمايد. PT Provider نتايج 
را تجزيه و تحليل نموده و نزديكي ميان نتايج، با مقدار قابل قبول را بعد از انجام 

محاسبات آماري در قالب Z-Score گزارش مي نمايد.
     مزایاي شركت در آزمون هاي كفایت تخصصي )PT) چیست؟

گرچه مشاركت در برنامه هاي آزمون كفايت تخصصي، براي آزمايشگاه ها، ابزاري 

 )Accreditation Body( اعتباردهي  مراجع  الزامات  كردن  برآورده  جهت 
است، ساير مزاياي مشاركت در يك برنامه PT با طراحي و سازماندهي مناسب 

شامل موارد زير مي باشد:
- تاييد عملكرد آزمايشگاه

- شناسايي مشكالت آزمون ها و اندازه گيري ها
- مقايسه روش ها
- آموزش پرسنل
- بهبود عملكرد

- ايجاد اعتماد در كاركنان، مديريت و مشتريان آزمايشگاه
- تعيين دقت و صحت روش ها

- برآورده كردن الزامات مراجع قانوني و مراجع تاييد صالحيت
با توجه به مزاياي ذكر شده آزمايشگاه هاي شركت داروسازي آفاشيمي در ماه 
ژوئن سال 2013 اقدام به شركت در آزمون كفايت تخصصي نمود. برگزار كننده 
اين آزمون شركت بين المللي EDQM بود. با توجه به Scope كاري آزمايشگاه 
انتخاب   EP فارماكوپه روش  به     Water Semi Determination آزمون
گرديد. هزينه شركت در اين آزمون EUR 330 برآورد گرديد و بعد از پرداخت 
هزينه نمونه ها ارسال شدند. آزمونهاي الزم برروي نمونه ها انجام شدند و نتايج 
در فرم مربوطه ثبت و براي شركت EDQM ارسال گرديد.طبق گزارش شركت 
EDQM  كه در آگوست 2013 ارسال گرديد، تعداد شركت كنندگان در اين 
نتيجه  اخذ  به  موفق  آزمايشگاه  بودند كه 71  آزمايشگاه  المللي 84  بين  آزمون 
قابل قبول شدند. آزمايشگاه شركت داروسازي آفاشيمي جزء آزمايشگاه هاي مورد 
تاييد بوده و كليه نتايج به دست آمده از آزمونهاي انجام شده قابل قبول اعالم 
اين آزمايشگاه در زمينه تجهيزات،  باالي  امر نشانه دقت و توان  اين  گرديد كه 
دانش و مهارت پرسنل مي باشد. موفقيت در اين آزمون مويد هم ترازي آزمايشگاه 
هاي شركت داروسازي آفاشيمي با ساير آزمايشگاه هاي معتبر دنيا مي باشد. اميد 
است رشد و بالندگي شركت داروسازي آفاشيمي به همت كاركنان اين سازمان، 
همواره سير صعودي خود را حفظ نموده و شاهد موفقيت هاي بيشتري در عرصه 

بين المللي باشيم. 
                                            

   دكتر فریبا مهدوي زاده                                                                                                                              
      مدیر آزمایشگاه هاي كنترل كیفیت

(PT(در آزمون کفايت تخصصي بين المللي


