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اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.  ابن سینا
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شيمی،  تهران  اوليه  مواد  كننده  توليد  شركت  عامل  مدير 
نايب  و  شيمی  تهران  داروسازی  شركت  بازرگانی  معاونت 

رييس هيئت مديره شركت داروسازی آفاشيمی
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نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.  ابن سینا

رويدادها

بازدید پخش فردوس 

گزارش همایش بروسلوز

تولید ویال هاي سفتي زوكسیم، سفازولین، سفتازیدیم

www.afachemi.com

اخذ پروانه  ویال تزریقی ایمی پنم- سیالستاتین

پخش فردوس، يكي از پنج شركت برتر توزيع كننده دارو در كشور و يكي از سه شركت برتر توزيع 
كننده آنتي بيوتيك هاي انساني در ايران، روز يك شنبه پنجم آبان ماه سال جاري، ميهمان شركت 
آفاشيمي بود. در اين دعوت آقايان: دكتر سيد ابراهيم هاشمي )مديرعامل پخش( و دكتر سركندي 
)مسؤول فني پخش( و همچنين عوامل فروش استان تهران پخش فردوس حضور داشتند. ميهمانان 
با مديرعامل، مديران تضمين كيفيت، توليد و  از تماشاي فيلم كوتاه مستند آفاشيمي، همراه  پس 
فني مهندسي شركت، به بازديد از خطوط ويال هاي تزريقي و نيز بخش تأسيسات و تجهيزات جانبي 
كارخانه پرداختند. سپس در جمعي صميمانه، با حضور مدير فروش آفاشيمي، نقطه نظرات عوامل 
فروش پخش فردوس مطرح و تبادل نظر شد و توسط مديرعامل آفاشيمي، آقاي دكتر منتصري، و با 
حضور مدير بازاريابي شركت و تمامي ميهمانان، استراتژي بازاريابي آفاشيمي تبيين و چشم انداز رابطه فيمابين ترسيم گرديد و در پايان، آقاي دكتر 

هاشمي در زمينه آينده روشن بازار ويال هاي تزريقي در گرو انگيزه و تالش هدفمند عوامل فروش پخش فردوس سخنراني نمود.
                                                                                                                                                            مصطفي علمافر

با همكاري  بيماري هاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  مركز تحقيقات 
از مراكز مديريتي وزارت بهداشت،  نيز تعدادي  از مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي كشور و  تعدادي 
را  بروسلوز"  كشوري  همايش  "پنجمين  كشور،  دامپزشكي  سازمان  و  پزشكي  آموزش  و  درمان 
به مدت سه روز از مورخه 1392/8/7 لغايت 9 /1392/8 درمركز همايش هاي بين المللي امام 
خميني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار نمود. براي شركت داروسازي آفاشيمي، همايش 
از اهميت به سزايي جهت برقراري ارتباطي نزديك با متخصصين عفوني برخوردار بود و با حضور در 
اين همايش دوساالنه پل ارتباطي موثري با مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني و گرمسيري دانشگاه 

علوم پزشكي شهيد بهشتي و تني چند از متخصصين عفوني برقرار گرديد. در حواشي اين همايش مصاحبه اي با جناب آقاي دكتر 
يادگاري نيا رييس مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و جناب آقاي دكتر مرداني دبير 
علمي اين همايش صورت پذيرفت كه شرح آن در شماره بعدي به چاپ خواهد رسيد. تالش تمامي همكاران ما در شركت داروسازي 

آفاشيمي، ارايه دارويي با كيفيت به جامعه پزشكي است و در اين مسير به ياري تمامي همكاران دست اندركار در صنعت داروسازي نيازمنديم و دست ياري تان را 
به گرمي مي فشاريم. باشد كه بتوانيم با جلب اعتماد شما عزيزان گام هاي بلندي در جهت تسكين آالم بيماران برداريم. 

                                                                                                                                                                              افسانه پاسباني

ويال هاي  توليد  در  شيمي  آفا  داروسازي  شركت  ويال  بخش  باالي  پتانسيل  به  توجه  با 
تزريقي از گروه هاي دارويي پنم و سفالوسپورين، توليد سه محصول دارويي جديد از خانواده 
سفالوسپورين شامل ويال هاي سفتي زوكسيم 500mg، 1gr و سفازولين500mg ، 1grو 
mg 250 و نيز سفتازيديم 500mg، 1gr و gr 2 در مهرماه سال جاری با موفقيت انجام 
گرفت و سه محصول تزريقي جديد از خانواده سفالوسپورين ها به اقالم دارويي تزريقي شركت داروسازي آفا شيمي افزوده شد.

                                                                                                        

پس از اخذ پروانه ساخت داروی  سفترياكسون، شركت داروسازی آفاشيمی موفق به اخذ پروانه ساخت داروی ايمی پنم سيالستاتين در دو دوز  
250/250 ميلی گرم و 500/500 ميلی گرم گرديد. اين محصول به عنوان دومين محصول تزريقی  به سبد فروش محصوالت آفاشيمی اضافه گرديد. 

پروانه اين محصول پس از ساخت بچ اول صنعتی  و ارسال  CTD آن به  اداره بررسی و ثبت اخذ گرديد.
                                                                                                                                                  دکتر مژده احمدی

وب سايت   شركت داروسازی آفا شيمی در آبان سال 1392  به آدرس www.afachemi.com به عنوان پايگاه اطالع رسانی برای پوشش اخبار مربوط به 
شركت، توسط پرسنل واحد ICT طراحی و بارگذاری گرديد. الزم به ذكر است سايت در مرحله تكميل اطالعات می باشد. همكاران عزيز می توانند نظرات و 

پيشنهادات خود را در اين خصوص به واحد ICT اعالم  نمايند. 
                                                                                                                                                                                  مهندس مژگان شفیع آبادی

 مريم گوهرزاد
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آبان ماه 1392

تجربه باالتر از علم است.  ابن سینا

     گپ و گفت با...
  با آقای محمود سعیدی نژاد

عالقه  آفاشیمی  خوانندگان  طبیعتًا  ابتدا  در    
باشند   داشته  آشنايی  بیشتر  جنابعالی  با  دارند 

لطفًا خودتان را معرفی فرمايید  ؟
دبيرستان  پايان دوران  از  اينجانب  فعاليت صنعتی     
در  و  شده  دانشگاه  وارد  آن  به دنبال  و  گرديد  آغاز 
كسب  محيط  در  همزمان  و  رفته  سربازی  به  ادامه 
و كار فعال شدم. در سال 77 كه شركت داروسازی 
تهران شيمی خريداری گرديد كار داروسازی را تجربه 
مقطع  آن  در  كه  آفاشيمی  شركت  از  ابتدا  نمودم.  
صنايع  نظر  زير  و  بود  آرايشی  بهداشتی-  شركت 
و  شامپو  پاكسان  شركت  ليسانس  تحت  بهشهركه 
توجه  با  نمودم.  آغاز  كرد،  می  توليد  بهداشتی  مواد 
تصميم   نهايتاً  دارويی  پتانسيل صنعت  و  به ظرفيت 
گرفتيم وارد حوزه دارو شويم. از سال 82 ابتدا جهت 
راه اندازی پروژه ها و سپس در حوزه بازرگانی مشغول 
عامل  مدير  عنوان  به  اكنون  هم   . شدم  فعاليت  به 
شركت توليد كننده مواد اوليه تهران شيمی، معاونت 
ونايب  شيمی  تهران  داروسازی  شركت  بازرگانی 
آفاشيمی  داروسازی  شركت  مديره  هيئت  رييس 
به  موفق  كار  با  ادامه، همزمان  در  و  مشغول هستم 

اخذ مدرک MBA شدم.  
  با توجه به مشغله زيادی که داريد، الويت بندی 
حرفه ای  فعالیت  و  خصوصی  زندگی  بین  شما 

چگونه است ؟
   كيفيت زندگی مناسب در تعادل بين زندگی كاری 
تعادل  اين است كه  بر  باشد و سعی  و شخصی می 

مناسب را برقرار كنيم. 

تمام  از  و  دارند  را  مشخصی  هدف  موفق،  مديران     
انسانی و  از جمله سرمايه های  منابع سازمانی خود 
زمان و منابع مالی در جهت رسيدن به يك استراتژی 
مشخص و منعطف استفاده می كنند ولی مهم ترين 
عامل رسيدن به هدف برنامه ريزی مناسب و ارزيابی 
دوره ای برنامه می باشد. در مجموع، اهداف مناسب 
تهيه شده و برنامه ريزی مناسب انجام  می گردد و هر 
موقع كه انحرافی از برنامه ايجاد شود سريعاً شناسايی 
شده و اقدامات اصالحی جهت رسيدن به هدف مورد 

نظر تعريف می گردد. 
در  پروری  نخبه  و  اختیار  تفويض  با  رابطه  در     

مجموعه چگونه می انديشید ؟
و  امری ضروری  پروری  جانشين  و  اختيار  تفويض     

است  اين  بر  من  سياست  و  باشد  می  ناپذير  انكار 
كاری  در  آن ها  بلوغ  ميزان  به  افراد مختلف  به  كه 
كه انجام می دهند به صورت گام به گام مسئوليتی 
را تفويض می نمايم. بديهی است جهت تحقق اين 
مهم، رسالت منابع انسانی در جذب نيروی انسانی 
ايفا      به سزايی  نقش  باالتر،  حرفه ای  بلوغ  ميزان  به 

می نمايد. 
يکی  کارکنان  جمعی  خاطر  تعلق  احساس     
در  است،  موفق  سازمان های  شاخصه های  از 
شرايط کنونی کشور چگونه می توان مشارکت 
حداکثری و انگیزش نیروهای انسانی را ايجاد 

کرد ؟
رمز موفقيت سازمان های بزرگ در داشتن      قطعاً 
بااليی  كاری  های  انگيزه  از  كه  است  كاركنانی 
برخوردار بوده و دغدغه های سازمان را درک كنند 
نمودن  همسو  با  مگر  شود  نمی  ميسر  مهم  اين  و 
كاركنان.  تك  تك  برای  سازمانی  و  فردی  اهداف 
تنها در اين حالت است كه كاركنان و سرمايه های 
انسانی در بهره ورترين شكل خود فعاليت می كنند. 
در همين راستا، مجموعه ی سهام داران با توجه به 
حساسيت موضوع، سرمايه گذاری گسترده ای جهت 
پياده سازی سيستم مديريت عملكرد نموده اند.      

از  يكی  عنوان  به  آفاشيمی  داروسازی  شركت     
فنی خوب  تيم  به  توجه  با  و  هلدينگ  شركت های 
و نيروی متخصص، عملكرد خوب و مثبتی در اين 
دوره داشته است و با توجه به به روز بودن ابزارآالت 
و ماشين آالت توليدی و برنامه ريزی مناسب آينده 

درخشانی را دنبال می كند. 

مديره  هیئت  اعضای  از  يکی  عنوان  به    
چالش  چه  با  را  شرکت  اين  آينده  آفاشیمی، 

هايی رو به رو می بینید ؟ 
ورود  به  توجه  با  امروز  كار  و  كسب  بازار  در       
در  برانگيزی  چالش  و  سنگين  رقابت  بازيگران، 
دستور كار قرار دارد و در اين عرصه نوآوری در ارائه 
محصول و بازاريابی نوآورانه مهمترين عامل فروش 

محصوالت می باشد .
داخلی  نشريه  به  نسبت  نظرتان  خاتمه  در      

آفاشیمی چیست ؟ 
    اين نشريه به عنوان ابزاری در جهت آگاه سازی 
و همسو نمودن كليه ذينفعان سازمان از مديران و 
و  سمت  مخاطبين  و  مشتريان  تا  گرفته  كاركنان 
بازخوردها،  به  با توجه  اتخاذ نموده و  سوی خوبی 
در مجموع وجود نشريه موفق و برای پرسنل جالب 
   می باشد علی الخصوص مصاحبه با مديران سازمان. 
در ضمن اين حركت نشانه احترام به پرسنل سازمان 
و خانواده خوب آن هاست كه قطعاً يكی از راه های 
ايجاد احساس تعلق به سازمان همين امر می باشد.                 

 
 دکتر عاصم عبداهلل پور – مهندس رضا مراديان

 
شرکت  در  شما  مديريت  سابقه  به  توجه  با    
چگونه  را  دوران  اين  آفاشیمی،  داروسازی 

ارزيابی می کنید ؟ 

 از نظر شما يک مدير موفق چه ويژگی هايی بايد 
داشته باشد ؟ 
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هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند، دانش را از او دور سازد. حضرت علی)ع(

هواساز(AHU)دستگاهی 
در  را  هوا  است كه گردش 
و  سرمايش  مطبوع  تهويه 
كند. می  كنترل  گرمايش 

هواساز معموال جعبه فلزی 
بزرگی است شامل، دمنده، 
وسرد،  گرم   های  كويل 
محفظه فيلتر، صداگير و دمپر و تجهيزات كنترلي می باشد. هواساز ها عموما به مجرای 
كانالی سيستم های تهويه مطبوع، يعنی جايی كه هوای برگشتی ساختمان بايد به آنجا 

رود قرار دارند. 
    ساختار هواسازها:

معموال دور تا دور هواساز را با فريم های فلزی و پانل های توپر با توجه به پيكر 
بندی اجزای سيستم می سازند. بخش های داخلی از كانال های فلزی تك اليه 
كه با پانل توپر فلزی روكش شده، ساخته می شوند. فلزها در بدنه سيستم جهت 
كاركرد طوالنی مدت گالوانيزه می شوند. در واحد های فضای باز برای جلوگيری 

از نفوذ آب از صفحات ضد آب در محل های اتصال استفاده می كنند.

    انواع سیستم هاي  هواساز :

)Package unit(معمولي -

 )Hygienic( بهداشتي -

هايژنيك  هواسازهاي  از  تميز  هاي  اتاق  هواي  تامين  براي  داروسازي  صنايع  در 
استفاده ميشود بدين منظور هواسازهاي هايژنيك مطابق توصيه هاي WHOو 
GMP، با باالترين كيفيتها و طبق استاندارد VDI6022 به منظور استفاده در 

محيطهاي كنترل شده ساخته ميشوند.

تفاوت ميان سيستم تهويه در سيستمهای معمولی و هايژنيك به قرار زير است:

- در سيستمهای معمولی فقط دما و رطوبت كنترل می شوند در صورتيكه در 
سيستم هايژنيك عالوه بر موارد ذكر شده، كنترل ذرات معمولی و بعضی وقتها 

ذرات ميكروبی نيز صورت می گيرد. 

- زياد بودن مقدار هوای تأمين شده برای اتاق تميز يكی از بارزترين ويژگيها در 
سيستم هايژنيك می باشد. برای مثال مقدار تعويض هوا برای يك سيستم معمولی 
بين 0/5 تا 2 بار در ساعت است، در حاليكه برای هايژنيك اين مقدار می تواند 

بسته به كالس فضا بين 10 تا 600 بار در ساعت تغيير نمايد. 

- استفاده از فيلتر هپا يا اولپا از جمله تفاوت ديگر بين سيستم معمولی وهايژنيك 
می باشد. 

- در اتاق تميز برای جلوگيری از ورود ذرات به فضا بايد اختالف فشار مثبت مابين 
فضا و فضای بيرون حفظ گردد. اين در حالی است كه در فضاهای معمولی رعايت 

فشار مثبت الزامی نيست. 

مالحظاتی كه بايد در طراحی سيستم هواسازهاي اتاق تميز در نظر گرفته شود 
عبارتند از:

- تأمين هوا به داخل اتاق به نحوی كه درجه تميزی فضا را حفظ نمايد. 

- توزيع هوا به نحوی كه هوا در تمام نقاط 
اتاق در حال حركت بوده و راكد نماند تا ته 

نشينی ذرات به وجود نيايد. 

- فرآوری هوا به گونه ای كه نيازهای مربوط 
به دما، رطوبت و عمل فيلتراسيون در اتاق 

تميز تأمين گردند. 

- درهواسازهای اتاق تميز نبايد از سيستم تسمه استفاده شود فقط از فن های 
plug يا كويل مستقيم كم صدا استفاده شود.

در شركت آفا شيمي ازدمپرهای كنترل اتومات )VAV( به منظور كنترل ميزان جريان 
عبوري  استفاده مي شود 
كه بر روي كانالهاي رفت 
هواسازها  و  برگشت  و 
ميزان  است،  شده  نصب 
تاثير  عبوري  جريان 
داخل  فشار  بر  مستقيم 
اتاقهاي تميز دارد  كه با 

افزايش ميزان جريان عبوري فشار اتاق مورد نظر افزايش يافته و بلعكس .كنترل 
مديريت  هوشمند  سيستم  وسيله  به    VAV سيستمهاي عملكرد  بر  نظارت  و 

ساختمان )Building Management System  (BMS انجام ميگيرد .
   معتبرسازي سیتم هاي هواساز

با توجه به اينكه فعاليت هاي معتبرسازي و كيفي سازي به صورت تيمی انجام 
ميگيرد لذا قبل از شروع فعاليت، يك تيم متشكل از متخصصين فني و مهندسي، 
آزمايشگاه، تضمين كيفيت و توليد تشكيل ميگردد. در معتبرسازي سيستم هاي 
هواساز تمامي مراحل زير صورت ميگيردكه به صورت مختصر در مورد هر يك از 

موارد بحث شده است.

)Design Qualification(احراز كيفيت طراحي -

)Installation Qualification(احراز كيفيت نصب -

)Operation Qualification(احراز كيفيت كاركردن -

)Performance Qualification(احراز كيفيت كارائي -

ارزيابي طراحي  به منظور  و مدارک  اسناد  تمامي   :DQاحراز کیفیت طراحي
و مشخصات   GMPالزامات با   مطابق  بايد  كه  پشتيباني  تاسيسات  و  هواسازها 
الزامات مصرف كننده )URS( طراحي شده باشند بررسي ميشوند. پس از طراحي 
هواسازها كليه نقشه هاي طراحي اعم از مكانيكي، برق و تاسيسات كانال كشي 
تهيه  براي  شركت  اوليه  درخواست  با  معتبرسازي  تيم  و...توسط  بندي  كالس 
اتاق هاي تميز كه در طرح جامع معتبرسازي ذكر شده است چك  هواسازهاي 
ميشود. كليه نواقص يادداشت و در پايان گزارش نهايي تهيه و به واحد فني ارائه 

داده ميشود كه در كمترين زمان نواقص برطرف گردد. 

يا  ارزيابي ساختار  به منظور  : تمامي اسناد و مدارک   IQ احراز کیفیت نصب
قطعات سرهم شده هواسازها بررسي ميشوند كه بايد مطابق با  مشخصات طراحي 
از نصب هواسازها  باشند. پس  و نصب شده  ساخته   Design specification
كارشناسان تضمين كيفيت به همراه مهندسين فني مطابق با چك ليستهاي تهيه 
شده كليه هواسازها و اجزاي آن را چك ميكنند كه به درستي نصب شده باشند و 
از لحاظ فيزيكي كاماًل سالم و عاري از هرگونه ضرب ديدگي، تورفتگي، شكستگي 
خوردگي و زنگ زدگي باشند. و همينطور تمامي سيستم هاي تامين كننده برق 
هوا، نور و سيستم هاي ايمني، اطفائ حريق، هشداردهنده ها، لرزه گيرها سيستم 
كليه  ميشوند.  چك  هم  افزار(  سخت  و  افزار  نرم   ( كامپيوتري  و  كنترلي  هاي 
نواقص يادداشت و در پايان گزارش نهايي تهيه و به واحد فني ارائه داده ميشود 
كه در كمترين زمان نواقص برطرف گردد.كليه روش اجرايي هاي كار با دستگاه، 
تهيه  فني ومهندسي  واحد  توسط  نگهداري سيستم هواساز  و  تعمير  تميزكاري، 
معتبرسازي ضميمه  به مدارک  واحد تضمين كيفيت  از تصويب  بعد  ميشود كه 

ميشود. 

احراز کیفیت کارکردن OQ: در اين فاز آزمايشات و تست هايي انجام ميشود 
كه هدف آن بررسي عملكرد و كارايي هواسازها است.پس از نصب و راه اندازي 
نهايي هواسازها،  تستهاي كه در قسمت زير توضيخ داده شده است توسط تيم 
معتبرسازي در دو شرايط   At rest و In operation انجام ميشود و هر گونه 
خطا و انحرافي كه مشاهده شود يادداشت و در پايان گزارش نهايي تهيه و به واحد 

فني ارائه داده ميشود كه در كمترين زمان نواقص برطرف گردد.
تمامي قطعات هواسازها و دستگاهاي تست بايدكاليبره باشند و گواهينامه هاي 

Heating, Ventilation and Air Conditioning System

معتبرسازي سیستم هواساز
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چیزی که دانش می آراید راستی است.  ابن سینا 

كاليبراسيون به مدارک معتبرسازي ضميمه ميشوند.
تمامي محلها و نقاطي كه تست شده اند برروي نقشه سايت توليد مشخص شده و 

نقشه ها به مدارک معتبرسازي ضميمه ميشوند.
در اين فاز به اپراتورهاي سيستم هواساز روش كار با دستگاه توسط متخصصان 
آموزش داده ميشود و واحد آموزش براي اپراتورها گواهينامه صادر ميكند كه كليه 

گواهينامه ها به مدارک معتبرسازي ضميمه ميشوند.
تستهاي فاز OQ به شرح ذيل است: 

- تست ذرات هوا
- تست نشتي فيلترها

- تست حجم هواي ورودي 
- تست سرعت دمش هوا

- تست  كنترل دماي محيط
- تست كنترل رطوبت محيط 

- تست كنترل  فشار هوا
- تست تعويض هوا در محيط

- تست الگوي جريان هوا 
- تست صدا

- تست كنترل ميكروبي هوا
- تست كنترل ميكروبي سطوح

Recovery تست -

تست ذرات  هوا: هدف اين تست بررسي وضعيت ذرات 
µ 0/5 و 5 هوا در اتاق تميز است. 

دستگاه مورد نیاز: ليزر شمارنده ذرات

دستگاه مورد نیاز: آئروسل ژنراتور

Multifunction HVAC Meter :دستگاه مورد نیاز

تست نشتي فیلترها : هدف اين تست بررسي سالمت و صحت فيلترهاي هپا 
و انجام تست نشتي جهت اطمينان از هرگونه آسيبي در مرحله نصب  يا پس از 

آن است.

Accubalance Air Capture Hood:دستگاه مورد نیاز

تست سرعت دمش هوا : هدف اين تست بررسي سرعت و يكنواختي دمش هوا 
در اتاقهاي تميز است.

Multifunction HVAC Meter :دستگاه مورد نیاز

تست  کنترل دما و رطوبت  محیط: هدف اين تست توانايي سيستم در جهت 
كنترل دما و رطوبت در طول سال و در محدوده استاندارد تعريف شده است.

تست کنترل فشار هوا: هدف اين تست بررسي توانايي 
سيستم در كنترل فشار هواي اتاق در محدوده قابل قبول 
است. اختالف فشار بين يك اتاق با اتاق مجاور كه درجه 
تميزي كمتري دارد و در شرايطي كه درب هاي ورودي 

بسته است حداقل 12 پاسكال است.

Multifunction HVAC Meter :دستگاه مورد نیاز

 : هوا  جريان  الگوي  تست 
هاي  محيط  براي  تست  اين 
يا تك جهتي  با كالس 100 
انجام ميشود. هدف اين تست 
هوا  جريان  الگوي  بررسي 
ساز  شبيه  يك  از  استفاده  با 
ثابت  كه  است  دود  همانند 
برروي  هوا  جريان  ميكند 
كه  هايي  محل  و  سطوح 
محصول باز است )سطوح بحراني( به صورت گردابي نيست، بلكه به صورت تك 

جهتي بوده و در نهايت از سطوح بحراني نيز ميگذرد.

 Smoke generator :دستگاه مورد نیاز

تست صدا: هدف اين تست اندازه گيری تراز فشار صوت موجود در هوا كه توسط 
مجاور  اشغالی  مناطق  در  و  اتاق  داخل  در  الكتريكی  و  مكانيكی  های  سيستم 

خارجی توليد شده است .
دستگاه مورد نیاز: دستگاه تست صدا

تست کنترل میکروبي هوا: هدف اين تست تعيين بار آلودگي ميكروبي در
 هواي اتاق تميز است.

 Air sampler :دستگاه مورد نیاز

تست کنترل میکروبي سطوح :هدف اين تست تعيين بار آلودگي ميكروبي بر 
روي سطوح اتاق تميز است.

تستRecovery : هدف تست تعيين توانايي سيستم در حذف آلودگي هايي 
كه به صورت داخلي در اتاق تميز ايجاد ميشود، است.

 : ورودي  هواي  حجم  تست 
اندازه گيري حجم هواي ورودي 
و  تميز  اتاق  به  زمان  واحد  در 
تعويض  نرخ  تعيين  نهايت  در 
اتاق  در   )change rate( هوا 

تميز است.

Settle Plate :لوازم مورد نیاز

احراز کیفیت کارائي PQ: در اين فاز سيستم هواسازها جهت تضمين عملكرد 
و كارايي )توليد هواي تميزبه طور مداوم( مورد بررسي قرار ميگردند. تستهايي كه 
در فاز OQ توضيح داده شد به صورت دوره اي و طبق برنامه زمان بندي منظم 

براي سيستم هواسازها تكرار ميشوند.

 كليه فرآيندهاي تاثيرگذار بر كارايي سيسم هواسازها اعم از تغييرات مهم در 
ساختمان و قطعات مانند فيلترها، دريچه ها و..  كه برروي كيفيت سيستم تهويه 

بطور مستقيم و غير مستقيم اثر گذارد بايد احراز كيفيت و معتبرسازي شوند.

هايژنيك  هواسازهاي  از  توليدي  بخشهاي  در  شيمي  آفا  داروسازي  شركت  در 
  WHO و GMP استفاده شده است كه مطابق با استانداردهاي )Hammer(
طراحي شده و تست هاي مربوط به راه اندازي و كيفي سازي اين سيستم با كمك 
واحدهاي فني و مهندسي، آزمايشگاه و توليد انجام گرفته و مورد تاييد وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واقع شده است. 

                                                                                 مهسا حمیدي  
                                                                       کارشناس تضمین کیفیت
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هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.  ابن سینا

          دلسوزی بیشتر برای آینده ای بهتر

داروسازی خصوصی یعنی:دکتر علی منتصری- مدير عامل شرکت داروسازی آفاشیمی

     اقتصاددانان يكی از راه های توسعه كشور را سرمايه گذاری در توليد ملی 
شامل صنعت، كشاورزی و حتی سرويس می دانند. به باور من سازندگی پايدار 
و  مدون  قوانين  داشتن  و  سرمايه  انباشت  مسير  از  امروز  جهان  در  كيفی  و 
موثر در ادغام شركت های كوچك حاصل می گردد. در بستر امنيت و نگرش 
استراتژيك است كه می توان با هدايت سرمايه ها به سوی تحقيق و توسعه و 
سازندگی، توليد ناخالص ملی را افزايش و موجبات اشتغال فعال را فراهم نمود.

يا سرمايه گذاران داخلی  توليد ملی می تواند توسط دولت  سرمايه گذاری در 
نظام،  به  عمومی  اعتماد  انتظار  كه  داده  نشان  تجربه  افتد.  اتفاق  خارجی  و 
امری طبيعی است ولی دليلی ندارد كه تماميت دست اندركاران دولت مورد 
حمايت عام قرار گيرد. خصوصاً در سال های اخير تجربيات عينی فراوانی دال 
بر عملكرد ضعيف مديريت شركت های دولتی ثبت گرديده است. مديريت موثر 
و مطلوب شركت ها، نهادها و مجموعه های اقتصادی نياز به نيروهای شفاف و 
شايسته و دارای تجربه مديريتی روزآمد دارد. اين امر با نگرش درجه بندی 
شده به مديران و شهروندان هرگز اتفاق نمی افتد. در حال حاضر انتظار اعتماد 
عمومی به مديران دولتی دچار خدشه شده و تزريق سرمايه های دولتی و فشار 
بيش از حد چاره كار نمی باشد. با توجه به كاهش اعتماد عمومی به عملكرد 
غالب مديران دولتی انتظار منطقی طبقه بندی شركت های دولتی به دو گروه 
استراتژيك و غير استراتژيك )شركت های داروئی( می باشد و خواست غالب 
دلسوزان كشور واگذاری اين گونه شركت ها به بخش خصوصی است، متاسفانه 
در سال های اخير به داليل سياسی و تحريم ها، جذب سرمايه گذاری خارجی 
اندک بوده و چاره درد، رويكرد به سرمايه گذاری داخلی توسط بخش خصوصی 
انباشت  با  و  افزايش تدريجی سرمايه بسيار پسنديده است  است. پس انداز و 
و  سرمايه  بدون  كرد.   تاسيس  توليدی  واحدهای  می توان  كه  است  سرمايه 
افتد شايسته است كه  اتفاق نمی  كمك دولت كارآفرينی در هيچ جای دنيا 
ملی مثل  توسعه  و  اشتغال  ايجاد  و  كارآفرينی  ملی،  توليد  در  سرمايه گذاری 
و  بهداشت  وزير  از  صحبت  امروزها  گردد.  تلقی  محترم  پيشرفته  كشورهای 
درمان معرفی شده به دليل اشتغال در بخش  خصوصی است. گفته می شود 
كه استاد، درآمد هنگفت داشته و مديری اليق و موفق است و متاسفانه به 
حاذق بودن و جذب بيماران بيشتر و انباشت سرمايه در بخش خصوصی نمره 
پايه گذاری  باعث  درآمدها  اين  كه  نمی كند  اشاره  كسی  و  دهند  می  منفی 
اين  كه  در كشور شده  بيمارستان چشم پزشكی  و  كلينيك  توسعه  و  ساخت 
چنين سرمايه گذاری در نهايت متعلق به مردم و كشور ايران است. فراموش 
شده كه ديگر نيازی نيست تا دولت مستقيم سرمايه گذاری كرده و كلينيك و 
بيمارستان بسازد و در مسير توسعه چشم پزشكی قدم بردارد. به همين منوال 
داد. حقير  قرار  مورد كنكاش  را  داروسازی  و  پزشكی  می توان سرمايه گذاران 
 ،MBA به دليل سابقه تدريس مديريت و معلمی درس ماركتينگ در سطوح
 )Mix Marketing( خوب ياد گرفته ام كه چگونه به روش بازاريابی آميخته
اول كاال و سرويس خوب و كيفی توليد می گردد و اين كاال به دليل داشتن 
استاندارد كيفی و بين المللی مورد عنايت مصرف كننده قرار گرفته و به دنبال 
توسعه بازار و عرضه آن از كانال های توزيع، به تدريج قيمت ايده آل كسب می 
شود. بديهی است كاال و خدمات مذكور با توسعه بازار دارای نام و نشان و الگو 
و جايگاه خاصی است و تدريجاً قيمت تمام شده با قيمت فروش فاصله گرفته 
و حاصل آن منافع سرشار است. مثل برندهای خارجی كه فاصله بين قيمت 
تمام شده و قيمت فروش عددی است كه مشتری مشتاقانه به دليل قبول آن 
افزوده شده  تدريجا  توليدكننده  و سرمايه  قدرت  و  می كند  پرداخت  كيفيت 
مذكور  شركت های  كه  است  اين گونه  طلبد.  می  را  بيشتری  وسرمايه گذاری 
پايه و اساس اقتصاد كشورها را می سازند. داشتن پزشكان و استادان پزشكی 
خوشنام حاصلی جز درآمد بيشتر و در نهايت سرمايه گذاری در بيمارستان ها 
انباشت  به  ملی  توسعه  نگاه  با  است  بهتر  و  ندارد  اقتصادی  نهادهای  ساير  و 

مقدمه  اين  با  دارد  جا  باشيم.  داشته  عنايت  اشتغال  و  سرمايه ها  از  خيلی 
داروهای  توليد  در  سرمايه گذاری  كه  را  كشور  داروسازی  معضالت  از  يكی 
كيفی جهان شمول است مورد مداقه قرار دهيم. در سال های بعد از انقالب، 
بخش  دو  فعاًل  و  كرده  عبور  اقتصادی  توفان های  از  داروسازی كشور  صنعت 
خصولتی)نيمه دولتی( و خصوصی صاحبان صنعت داروسازی كشور هستند. 
اين دو بخش دارای نقاط ضعف و قوت بوده و اتخاذ تدابير استراتژيك در دولت 
جديد الزمه ادامه راه می باشد. هرچند كه حمايت های دولتی در طی ساليان 
با رانت  گذشته هميشه شامل حال صنعت داروسازی بوده ولی بديهی است 
دولتی صنعت جهان شمول نمی گردد. با انتخاب دولت جديد آرزو داريم كه 
ساختارهای سرمايه گذاری از اساس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و تدابير 
استراتژيك اتخاذ گردد تا بتوانيم در آينده پويايی و توسعه صنايع داروئی را 
اين مفهوم است كه سرمايه گذاری  از  اولين چالش گذر  باشيم. شايد  شاهد 
دولتی و سرمايه گذاری خصوصی سالم و شفاف همه و همه در جهت توسعه 
ملی است و تفاوتی برای مردم ندارد. سرمايه گذار خصوصی وقتی سرمايه اش 
از حدی گذر می كند ديگر نمی تواند كارخانجات خود را در جيب گذاشته و 
از كشور خارج گردد، چنانكه عماًل خسروشاهی ها چنين نكردند و تالش اين 
خانواده بزرگ، پايه و اساس سرمايه گذاری ملی در داروسازی گرديد و مديران 
جوان  صنعت  رگ های  در  تازه ای  خون  توانستند  مجموعه  آن  يافته  پرورش 
مديريت  از  مالكيت  لذا اگر  نمايند.  تزريق  انقالب  اول  مرحله  در  داروسازی 
تفكيك گردد بهتر است صنايع خصولتی كه در عمل دولتی تر از دولتی هستند 
و غالب مديران آن ها دچار بروكراسی شده اند، به مديران و سرمايه گذاران سالم 
به فرض برگشت ثمن در يك دوره زمانی معقول واگذار شود تا اين صنايع از 
دولت جدا و در بستر مناسبی به رشد و توسعه خود ادامه دهند. البته الزمه 
اين كار واگذاری هوشمندانه، سخاوتمندانه و استراتژيك خواهد بود و شايسته 
است حداكثر يك دهه قرارداد واگذاری با شرايط حمايت در سايه قواعد مدون 
و شفاف باشد. مثاًل واگذاری به شرط ده سال تقسيم كمترين درصد سود، تا 
مسير توسعه ادامه يابد. نگاه واگذاری نبايد يك انديشه بازاری باشد و نتيجه 
آن كسب درآمد بيشتر برای دولت، بلكه حاصل كار بايستی موجبات توسعه 
صنايع ملی داروسازی و خلق بزرگانی با انديشه های جهانی در داروسازی را 
فراهم آورد. اگر بخواهيم يك چنين صنايع پويا و روزآمد داشته باشيم الزمه 
و  توسعه صنايع، شفاف سازی  اصلی  استراتژيك می باشد. عنصر  نظارت  اش 
اعتماد كامل در زمينه های تامين مواد، خريد ماشين آالت و صادرات خواهد 
بود. شايسته است كه دولت با توسعه صنايع زمينه ساز مالحظه تراز پرداخت ها 
 باشد. حتی با تخفيفات مالياتی خصوصاً برای توسعه و تزريق درآمد ناشی از 
تعرفه های داروهای وارداتی موجبات ايجاد بستری خالق جهت افزايش كيفی 
تاسيس هر شركت  باشيم  داشته  به ياد  آورد.  فراهم  را  داروئی كشور  و كمی 
داروئی ساخت و ساز و خريد ماشين آالت و نگاه درآمدی نه تنها مذموم نيست 
را  افتخار  موجبات  و  افزوده  كشور  در  را  دانش  كننده  توليد  ماندگاری  بلكه 
فراهم خواهد آورد، ما احتياج به انديشه های خالق و مديران دورانديش داريم 
با  و  توليد ملی گردند  نمايند و موجبات توسعه در  آينده را خوب ترسيم  تا 
افزايش كيفيت محصوالت داخلی و ساختن برندهای خوشنام، آينده را رقم 
زنند. دولتی شايسته خدمتگذاری است كه كوچك و چاالک بوده و مديران با 
انگيزه داشته باشد تا با نظارت هوشمندانه سره را از ناسره تشخيص و بستر 
خدمتگذاری را آماده نمايد. يك كالم، واگذاری صنايع نيمه دولتی داروئی يك 
جبر زمانی است و اعتماد به مديران ارشد بخش خصوصی به شكلی كه در 
هند و چين اتفاق افتاده و حمايت در قالب يك پروتكل مدون شده از آن ها 
مباركی  اتفاق  چنين  نهايتاً  است  اميد  روشن خواهد ساخت.  را  آينده  مسير 

حاصل گردد.
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 داود كريمي اندرابي

مهدي شجاعي

داود حيدري سزنقي

محسن  انصاري

داودبدری آقكند

علي اكبر درويش محمد غنی

سعيد ميناوند

علي اصغر ميرزاپور ابيانه

سليمان سليمانپور 
   اسطلخ كوهي

حسين  خرم آبادی

سيد حميد موسوي

رامين  رحيمي

صمد محمدي آرقون

علي موذني نيا 

مجيد كرمی نوين

همكاران گرامی، خانم شهره نادر ی سی گلی وآقايان: سیدوحید مرادی 
و مجتبی میرزايی، آغاز زندگی مشــترک را به شما و خانواده محترم تبريك 

ميگوييم.

واحد تولیـد

واحد فني مهندسي

با همكاران

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.  ابن سینا

          دلسوزی بیشتر برای آینده ای بهتر
چشمه علی )شهرری)

 مسابقه شماره 5

تبریك

چشمه علی يك از نقاط باستانی، ديدنی و تفريحی شهرری به شمار می رود 
كه در جنوب تهران و شمال شهرری ، منطقه 20 شهرداری تهران قرار دارد. 
اين چشمه در همسايگی ابن بابويه، برج طغرل، دژ رشكان و در زير باروی ری 
واقع شده است.  چشمه علی از ميان صخره ای بزرگ خارج شده و به سوی 
اين چشمه سورينی  باستانی  نام  است.  و سپس جنوب شرق جاری  جنوب 
بعدها  ساسانيان است.  اشكانيان و  دوره  به  منسوب  احتماال  كه  است  بوده 
امام اول شيعيان علی به چشمه علی معروف شد. قدمت چشمه علی  نام  به 
به حدود 8000 سال پيش بر می گردد، زمانی كه نخستين اجتماع در كنار 
چشمه ای دايمی واقع برباالی تپه ای گرد آمدند. در گذشته فرش فروش ها و 
مردم تهران، قالی ها و قاليچه های خود را با اين عقيده كه در آب اين چشمه 
خاصيتی است كه فرش را خوب تميز و رنگ روشن تر و پر جالتر می سازد، در 

آب چشمه علی می شستند.
به  آن  تبديل شدن  دليل  به  دارد، هم  اهميت  لحاظ  از چندين  اين چشمه 
منطقه ای تفريحی و ايجاد پارک و فضای سبز در كنار آن و هم به دليل وجود 
چند اثر باستانی در نزديكی آن. ديوار قديمی شهر ری با نام باروی ری دقيقا 
اين  ديواره  بر  شاه قاجار نيز  كتيبه فتحعلی  و  داشته  قرار  باالی چشمه  در 

چشمه حك شده  است.
                                                                             مهندس الهه پاغنده

- اگر چنين خطراتی وجود داشت مسلماً )يا احتماالً( در كاتالوگ های تلفن 
همراه به آن اشاره می شد.

هميشه   ... و  شارژر  ماند  غيراصلی  و  غيراستاندارد  تجهيزات  از  استفاده   -
می تواند خطرآفرين باشد و ربطی به ايمنی تحهيزات استاندارد و تأييد شده 

ندارد.  

                                                                                                              
مصطفي علمافر

زخمي کردن سر انگشت هاي دست بیمار در حال سکته، از لختگي 
خون در مغزش جلوگیری مي کند.

پاسخ مسابقه شماره 4
چند سالي است كه در فضاي مجازي به ويژه شبكه هاي اجتماعي، شايع شده 
كه مكالمه با تلفن همراه در حال شارژ، به انفجار مي انجامد. ظاهراً اين قضيه، 
از روی خبری كه در 11 آگوست 200۴ در چاوارای هند اتفاق افتاده، شايع 
شده است. طبق اين گزارش منتشره در دو نشريه هندی، فردي در پي پاسخ 
به تماس تلفن در حال شارژ، به دليل برق گرفتگی می ميرد. البته در اين 
گزارش، اطالعاتی درباره نوع تلفن و دليل اين اتفاق ذكر نشده و با در نظر 
گرفتن اينكه هرگز حوادث مشابهی در مطبوعات به چاپ نرسيده، در صورت 
صحت خبر دو نشريه هندي، منطقی است كه آنچه رخ داده را به علت وجود 

مشكلی در تلفن آن شخص دانست و از آن نتيجه گيری عمومی نكرد.
اين داستان كه از سال 2007 شروع شده، تركيبی از بخش های دروغ و راست 
است! در واقع در موارد نادر ممكن است باتری تلفن همراه )مدل های قبل 
از 200۴( منفجر شود، اما اين اتفاق ممكن است هر زمان بيفتد و ربطی به 

استفاده از تلفن همراه در حال شارژ ندارد!  بنابراين:

برق  استفاده دارد و منفجر نمی شود،  قابليت  تلفن همراه در حال شارژ   -
منتقل نمی كند و آتش نمی گيرد.

های  مدل  در  همراه  تلفن  های  باتری  كه  شده  گزارش  اندكی  موارد  در   -
قديمی منفجر شده يا آتش گرفته )در گزارش سايت اسنوپز مدل های 2003 
و 200۴ و بيشتر آنها نوكيا گزارش شده(، گرچه اين انفجار يا حريق خطر 
جدی نداشته و اين اتفاق هم ربطی به استفاده از تلفن همراه در هنگام شارژ 

ندارد.

- شارژر موبايل عماًل يك آداپتور است كه برق ولتاژ قوی شهری را به ولتاژ 
های بسيار پايين )برای نمونه 5ولت( تبديل می كند و اين ولتاژ برای انسان 

خطری ندارد.

http://www.snopes.com/horrors/techno/cellcharge.asp 
http://wiki.answers.com/Q/Is_using-answering_the_
cell_phone_while_plugged_in_dangerous

 همكاران

صحت دارد/ندارد؟

برندگان: آقای رضا طب نوري ، خانم زهرا نادري

 منابع:

)) ورودشان را به خانواده آفاشیمی تبريک می گويیم ((
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هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود. ابن سینا
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تلفن:64059 ، فكس: 66780781
ویژه نامه داخلي شركت داروسازي آفاشیمی

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

سفازولین   

سفالوسپورين  اول  از نسل  بيوتيك  آنتی  يك  سفازولين 
ها می باشد. 

   موارد مصرف:
گرم   باكتري هاي   از  ناشي   درمان عفونت هاي   در  سفازولين 
جمله  عفونت هاي   از  دارو  به   حساس   منفي   گرم   مثبت  و 
ادراري  به ويژه  در دوران  بارداري  و نيز به  عنوان  پيشگيري  
جمله  از  مصرف مي شود.  جراحي   اعمال   از  قبل   ازعفونت  
ديگر موارد مصرف سفازولين در درمان عفونت هاي شديد 
تنفسي، مجاري ادراري-تناسلي، پوست، بافت نرم، استخوان 
و مفاصل؛ مجاري صفراوي، سپتي سمي، آندوكارديت ناشي 
از ارگانيسم هاي حساس و پيشگيري از عفونت  هاي جراحي 

می باشد.
  

   هشدارها : 
يا  پني سيلين  مشتقات  پني سيلين،  به  آلرژيك  افراد   -
پني سيالمين، ممكن است به سفازولين نيز حساس باشند. 
موارد حساسيت شديد و حتي واكنش هاي آنافيالكتيك در 
افراد حساس به پني سيلين بعد از تجويز سفازولين گزارش 

گرديده است.
- اگر در طي چند روز پس از مصرف، هيچ بهبودي در عالئم 

بيماري مشاهده نشد، پزشك را در جريان قرار دهيد.
- مصرف اين دارو ممكن است سبب اختالل در تست های 
اندازه گيری قند خون شود، لذا قبل از تغيير در دوز مصرفی 

داروی ضد ديابت، پزشك خود را مطلع نماييد.
- در موارد اسهال شديد قبل از مصرف هر دارويي با پزشك 

مشورت نماييد.
- در صورت مصرف داروهاي حاوي الكل، آمينوگليكوزيدها، 
گيرنده  آنتاگونيست هاي  وساير  رانيتيدين  اسيدها،  آنتي 
ترومبوليتيك  تركيبات  انعقادها،  ضد  هيستامين،   H2

ديورتيك ها و آهن پزشك خود را مطلع نماييد.
اختالالت  كوليت،  به  ابتال  سابقه  داشتن  صورت  در   -
و  كبدي  نارسايي  دهنده،  خونريزي  اختالالت  گوارشي، 

نارسايي كليوي با پزشك مشورت نماييد.
- تزريق عضالني بايد بصورت عميق و در عضله بزرگ انجام 

شود.
در هر  ميلی گرم سديم،  فرآورده حاوي حدود ۴8  اين   -
گرم مي باشد، لذا تجويز اين دارو در بيمارانی كه محدوديت 

مصرف نمك دارند بايد با احتياط صورت گيرد.

    مصرف در بارداری و شیردهی:
بارداری: اين دارو در گروه بندی FDA در گروه B قرار دارد
مصرف اين دارو در دوران بارداری بايد با نظر پزشك متخصص

باشد.
شيردهی: سفازولين به مقدار كم در شير مادر ترشح می شود
مصرف اين دارو در دوران شيردهی بايد با نظرپزشك متخصص

   عوارض جانبي :
باعث  است  ممكن  مطلوب  درماني  اثر  موازات  به  دارويي  هر 
بروز برخي عوارض ناخواسته نيز بشود البته تمامي اين عوارض 

ممكن است در يك فرد ظاهر نشود . 

ائوزينوفيلي،  دارند:  پزشکي  توجه  به  نیاز  که  عوارضي 
واكنش هاي افزايش حساسيت، آگرانولوسيتوز  

درمان  در طي  تشديد  يا  ادامه  در صورت  که  عوارضي 
گوارش،  دستگاه  اختالالت  دارند:  پزشکي  توجه  به  نیاز 

سردرد، كانديدياي دهان و واژن، سرگيجه، تب دارويي. 

عوارضي که نشان دهنده احتمال بروز کولیت پسودو 
ممبران مي باشند و در صورتي که بعد از قطع دارو بروز 
نمايند نیاز به توجه پزشکي دارند: درد يا كرامپ شكمي 
شديد، اسهال شديد و آبكي كه ممكن است خوني هم باشد 

و تب.

   موارد منع مصرف و احتیاط: 
تنظيم دوز در بيماران با اختالل عملكرد كليه ضروري مي باشد. 
مي   ثانويه  عفونت  ايجاد  باعث  دارو  از  مدت  استفاده طوالني 
ويژه  به  پني سيلين  به  با سابقه حساسيت  بيماران  در  شود. 
واكنش هاي با واسطه IgE )مانند آنافيالكسي، آنژيوادم، كهير( 

با احتياط مصرف شود. 
  

  تداخالت دارويی:
سفالوسپورين ها  با  كليه ها،  در  لوله اي  ترشح  براي  پروبنسيد 
رقابت مي  كند و بنابراين، دفع كليوي اين داروها را مهار مي  
ممكن  دارو  اين  با  پروبنسيد  درنتيجه، مصرف همزمان  كند. 
در  دارو  وجود  شدن  طوالني  و  غلظت  افزايش  موجب  است 

سرم شود. 
مسموميت  باعث  كه  داروهايي  با  دارو  اين  همزمان  مصرف 

    
    مکانیسم اثر: 

باكتريوسيد  داروي  يك  عمدتاً  باكتري: سفازولين  اثر ضد 
داشته  نيز  باكتريوستاتيك  اثرات  است  ممكن  ولي  است، 
باشد. ميزان فعاليت اين دارو به نوع ارگانيسم، ميزان نفوذ 
دارو در بافت، مقدار مصرف دارو و سرعت تكثير ارگانيسم 
اتصال  محل  كه  پروتئين هايي  به  سفازولين  دارد.  بستگي 
پني سيلين است، پيوند مي  يابد و بدين طريق، ساخت ديوارة 
سلولي باكتري را مهار مي كند. سفازولين بر اشريشياكلي، 
پروتئوس  كلبسيال،  آنفلوانزا،  هموفيلوس  آنتروباكترياسه، 
و  پنومونيه  استرپتوكوكوس  استافيلوكوكوس،  ميرابيليس، 

استرپتوكوک )گروه A بتاهموليتيك( مؤثر است.
   

   فارماکوکینتیک: 
جذب: از دستگاه گوارش به خوبي جذب نمي  شود و بايد 

از راه تزريقي تجو يز گردد.
 پخش: در اكثر بافت ها و مايعات بدن، مانند كيسة صفرا، 
و  سينوويال  مايع  صفرا،  خلط،  استخوان،  كليه ها،  كبد، 
دارو  اين  نفوذ  يابد.  مي   انتشار  گسترده  طور  به  صفاق، 
به مايع مغزي- نخاعي )CSF( بسيار كم است. از جفت 
عبور مي  كند. حدود 86-7۴ درصد آن به پروتيئن پيوند 

مي  يابد.
 متابوليسم: متابوليزه نمي  شود.

 دفع: عمدتاً به صورت تغيير نيافته از راه ادرار و از طريق 
دفع  گلومرولي  فيلتراسيون  و  كليه  در  لوله اي  ترشح 
مي  شود. مقدار كمي از آن در شير مادر ترشح مي  شود. 
نيمه عمرحذف آن حدود 2-1 ساعت در بيماران داراي 
عملكرد طبيعي كليوي، و 50-12 ساعت در بيماران مبتال 
به بيماري هاي بسيار پيشرفتة كليوي است. با همودياليز 
يا دياليز صفاقي مي  توان سفازولين را از بدن خارج نمود.

كليوي مي  شوند )وانكومايسين، كليستين، پلي ميكسين B و 
آمينوگليكوزيدها(، يا مدرهايي كه در قوس هنله اثر مي  كنند، 

خطر مسموميت كليوي را افزايش مي  دهد. 
دارند  باكتريوستاتيك  اثر  كه  داروهايي  با  همزمان  مصرف 
است  ممكن  كلرامفنيكل(  يا  اريترومايسين  )تتراسيكلين ها، 
استفاده  از  كند.  جلوگيري  دارو  اين  باكتري كش  فعاليت  از 

همزمان خودداري شود.
   

    نکات  قابل  توصیه :
به  محض  دارو،  نوبت  مصرف   فراموش كردن  يك   -در صورت  
 به يادآوردن  دارو را بايد مصرف  كرد. ولي  اگر تقريباً زمان  مصرف  
نوبت  بعدي  فرارسيده  باشد، از مصرف  نوبت  فراموش شده  بايد 

خودداري  شود و مقدار مصرف  بعدي  نيز دو برابر نگردد.
)به ويژه   داروها  ساير  با  سفازولين   كردن   مخلوط   -
نمي شود. توصيه   يك محلول   در   آمينوگليكوزيدها( 

- در صورت  بروز اسهال  شديد، قبل  ازمصرف  هر گونه  داروي  
ضد اسهال ، بايد با پزشك  مشورت  شود.

  
آفا  در  سفازولین  ويال  بندي  بسته  و  دارويي  اشکال    

شیمی:

ميلي گرم   250 حاوي  میلی گرم:  سفازولین250  ويال 
سفازولين)بصورت ملح سديم( مي باشد و در جعبه 20 عددي 

به همراه برگه راهنما بسته بندي مي گردد. 

ميلي گرم   500 حاوي  میلی گرم:  سفازولین500  ويال 
سفازولين)بصورت ملح سديم( مي باشد و در جعبه 20 عددي 

به همراه برگه راهنما بسته بندي مي گردد

ميلي گرم   1000 حاوي  سفازولین 1 گرم:  ويال 
سفازولين)بصورت ملح سديم( مي باشد و در جعبه 20 عددي 

به همراه برگه راهنما بسته بندي مي گردد. 
در  را  محصول  اين  زودی  به  شيمی،  آفا  داروسازی  شركت 
دوزهای ذكر شده فوق به سبد آنتی بيوتيك های تزريقی خود 

اضافه خواهد كرد.
دکتر مژده احمدی- تحقیقات

                 Cefazolin         

باشد.


