
توزيع تخصصي  رايگاندی ماه 1392  شماره 7  8 صفحه

 دوست داشتن انسان ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. )اسکات پک(

     ويژه نامه داخلي شركت داروسازي

مبارکدهه فجر

فروش 980 ميليارد ريالی »آفاشيمي«

گفت وگو با خانم طاهره حاجتي:تقدیر از عوامل راه اندازی خط تولید ویال های تزریقی

»آفا شيمی« سرشارازاميد وپويايی است مهندس متشکريم!

تولیــد  1392واحــد  ســال  اوایــل  در 
شــرکت  در  تزریقــی  ویال  هــای 
ــی  ــوان یک ــیمی، به عن ــازی آفاش داروس
ســازنده  کارخانه هــای  بزرگتریــن  از 
 . ســید ی ر ر ا د ه بر به بهر تیک ها نتی بیو آ
بخــش   2 بــر  مشــتمل  مجموعــه  ایــن 
تولیــدی کامــًا مجــزا بــا سیســتم هــای
طراحــی  بــا  مســتقل  کامــًا  تهویــه 
بــا بین المللــی  نهادهــای  تائیــد  مــورد 

معتبرســازی  و    GMPگواهینامــه اخــذ 
اســتانداردهای  بــا  مطابــق  فرآیندهــای 
بــه  شــروع    pic/s بین ا لمللــی 

کــه جلســه ای  در  لــذا،  نمــود.  فعالیــت 
عامــل  محتــرم  مدیریــت  ابتــکار  بــه 
واحــد عزیــزان  از  پذیرفــت  صــورت 
ــود  ــاش خ ــت ت ــه  نهای ــی ک ــی   و  مهندس فن
ــتند،  ــول داش ــه معم ــور مربوط ــه ام را در کلی
بــا اهــداء لــوح قدردانــی گردیــد. طراحــی 
مجموعــه در 2 طبقــه صــورت گرفتــه: طبقــه ی 
طبقــه ی  و  تولیــد  فضاهــای  شــامل  اول 
همچنیــن  و  آلودگــی  کاهــش  جهــت  دوم 
دسترســی بهتــر بــه سیســتم هــای تاسیســات 
ــه ی  ــوان طبق ــه عن ــی ب ــی و الکتریک مکانیک
اســت. شــده  گرفتــه  نظــر  در  تاسیســاتی 

اشاره: 
ســال  از  و  تحصیــل  دوران  اواســط  در  وی 
ــي  ــوان حســابدار در شــرکت تعاون 1354 به عن
ــت  ــه وق ــورت نیم ــه ص ــران ب ــیراني ته تاکس
ــي،  ــس از فارغ التحصیل ــرد و پ ــه کار ک ــاز ب آغ
در  را  خــود  حرفــه اي  کار   1356 ســال  در 
 LEPETI صنعــت داروســازي در مجموعــه
ــتقال  ــد از اس ــال 1362 بع ــود. در س ــاز نم آغ
فــردوس(  )پخــش   DOW CHEMICAL
در  حکیــم(،  )داروســازي   LEPETI از 
ــس  ــوان رئی ــم به عن ــازي حکی ــرکت داروس ش
ــال  ــي و از س ــر مال ــپس مدی ــابداري و س حس

1372 تــا اوایــل ســال 1385 بــه عنــوان 
ــت  ــه خدم ــغول ب ــل مش ــام مدیرعام ــم مق قائ
ــدود  ــرداد 1386 ح ــا م ــس از آن ت ــد. پ گردی
ــوان  ــه عن ــهردارو ب ــرکت ش ــال در ش ــك س ی
ــه اشــتغال داشــته و از آن زمــان  مدیــر کارخان
داروســازي  شــرکت  در  تاکنــون  بعــد  بــه 
آفاشــیمي بــه عنــوان مدیرمالــي و ســپس 
مدیرعامــل  پشــتیباني  معاونــت  ســمت  در 
ــه  ــا توج ــت. وي ب ــت اس ــه فعالی ــغول ب مش
بــه  موفــق  فعالیت هایــش،  گســتره  بــه 
کســب مــدارك الزم در حــوزه مدیریــت از 
ســازمان مدیریــت صنعتــي گشــته اســت.
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مشروح خبر در صفحه2 میزان فروش شرکت در  پنج سال اخیر 17 برابر و به نسبت سال گذشته 156 درصد افزایش یافته است.

 اخذ پروانه
ویال تزریقی سفتازیدیم بر
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 آفاشیمی
مرحله اول ممیزی

  ISO 17025 
 را با موفقیت

پشت سرگذارد          
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ادامه در صفحه2

ادامه در صفحه2

جناب آاقي دكتر عباس كبريايي زاده، انتصاب جنابعالي را هب عنوان رئيس هيأت مدريه سازمان تأمين اجتماعي، 

صميماهن تبريك مي گوميي و رباي جنابعالي موفقيت روزافزون آرزومنديم.
جناب آاقي حاج محسن رپنيان پور، رد چهلمين روز ردگذشت فرزند ربومنداتن جناب آاقي عليرضا رپنيان پور، 

گاه رفيع رباي ايشان و شكيب دل رباي جنابعالي و خانواده محترم خواستاريم. ي منان، جاي از ردگاه خدا

ادامه در صفحه3
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 جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. )محمد حجازی( 

رويدادها

تقدیر از عوامل راه اندازی 
خط تولید ویال های تزریقی

نصب دوربين های مداربسته 

اخذ پروانه  
ويال تزريقی سفتازيديم

17025ISOمميزی 

شرکت داروسازي آفاشیمي در سال مالي منتهي به پایان آذر ماه 
سال 1392،به فروشي بیش از 980 میلیارد ریال دست یافت. 

این درحالي است که طبق توافق تولیدکنندگان آنتي بیوتیك هاي 
انساني و حمایت به جاي سندیکاي صاحبان صنایع داروهاي انساني 
 و  وزارت بهداشت، آفاشیمي از اعطاي تسهیات حداقلي در روزهاي 
رقبا محصوالت  برخي  هنوز  که  روزهایي  بازماند؛  آذرماه  پایاني 
با اعطاي تسهیات حداکثري به فروش مي رساندند.  خویش را 
آفا شیمي، تنها دارنده گواهي نامه GMP ویال هاي آنتي بیوتیك 
 GMP گواهي نامه  دارندگان  معدود  از  همچنین  و  استریل 
آنتي  بیوتیك هاي خوراکي، توانست با این مبلغ فروش، به رشد 41/6 
درصدي فروش ریالي در قالب محصوالت مشابه با سال مالي قبل 
خود و رشد 56/3 درصدي فروش ریالي در مجموع با محصوالت 
کند.  پیدا  دست  ماه  آذر  پایان  به  منتهي  مالي  سال  در  جدید 
بودجه  درصدي   95 تحقق  به  مفتخر  شرکت  این  ضمن  در 

در  مالي  سال  این  در  میانگین  صورت  به  خود  فروش  تعدادي 
مجموع محصوالت )98% در محصوالت مشابه با سال مالي قبل 
و 88% در محصوالت جدید( مي باشد. نیل به این موفقیت ها 
قطعاً نه تنها مرهون تیم فروش شرکت، بلکه مدیون تاش هاي 
تیم بزرگ آفاشیمي در همه واحدها در همه سطوح و نیز گروه 

توزیع کنندگان این شرکت است.
شرکت داروسازي آفاشیمي به سرمایه هاي انساني خود به جهت 
از کلیه  بالد و همچنین  آنها مي  انگیز  تخصص و تعهد شگفت 
شرکت هاي توزیع کننده محصوالت خویش که با رفتار حرفه اي 
در بازار دارویي کشور، موفقیتي چنین را براي خویش و آفاشیمي 
را  پرچم  این  دارد  امید  و  است  سپاسگزار  صمیمانه  زدند  رقم 
همچنان افراشته در قله هاي رفیع موفقیت به اهتزاز در آورد.     

                                                             
                                                                                   مصطفي علمافر

ادامه از صفحه 1
اول  طبقه ی  گرفته:  صورت  طبقه   2 در  مجموعه  طراحی   
و  آلودگی  تولید و طبقه ی دوم جهت کاهش  شامل فضاهای 
همچنین دسترسی بهتر به سیستم های تاسیسات مکانیکی و 
الکتریکی به عنوان طبقه ی تاسیساتی در نظر گرفته شده است.

تا   D استاندارد   کاس  از  گرفته   صورت  بندي هاي  کاس 
A  بصورت آبشاري طراحي و اجرا گردیده است که با توجه 
استاندارد  بصورت  ها   فضا  فشارهاي  اختاف  طراحي  این  به 
میگردد. در ضمن  مانیتور  و  کنترل  افزار  نرم  از  استفاده  با  و 
بهترین  از  تجهیزات  و  آالت  ماشین  است  یادآوري  به  الزم 
 BOSCH ،FEDEGARI جمله  از  معتبر  هاي  کمپاني 
است.  گردیده  تهیه    ،BRAM_COR، ATLASS COPCO
در زمینه فنی و مهندسی پروژه شرکتها و پیمانکاران داخلی و 
خارجی متعددی در قسمت های مختلف ایفای نقش نموده اند.
همکاران  از  بسیاری  شرکت ها،  و  پیمانکاران  این  کنار  در   
واحد فنی و مهندسی شرکت، فعال بوده و در ایجاد بسیاری 
مبنای  بر  و  ارتقاء کیفیت  فرآیندها و کمك در جهت  این  از 
در  لذا  اند،  نموده  وافر  تاش  معتبر  استانداردهای  آخرین 
جلسه ای که به ابتکار مدیریت محترم عامل صورت پذیرفت 
فنی  بخش  جاری  وظایف  انجام  بر  عاوه  که  عزیزان  این  از 
آزمایشگاه  آبسازی،  ویال،  بخش  راه اندازی  در   و  مهندسی 
 IMS مدیریت  تائیدهای  اخذ  در  همکاری  میکروبیولوژی، 
همکاری  و  تاش  نهایت   GMP های  گواهینامه  اخذ  و 
گردید. قدردانی  لوح  اهداء  با  اند،  داشته  معمول  را  خود 
آقایان: از،  عبارتند  گردیدند  لوح  اخذ  به  مفتخر  که  افرادی 

رضا  پروژه/  و  مهندسی  و  فنی  مرادیان-مدیر  رضا  مهندس 
زارع/ حافظ مرادعلی وند/ مسعود اصغری/ مهدی فرهادی پور/ 
وحید حساس/ حمید خیرگو/ وحید جهانی/ امیرحسین گردان.

در  که  کارشناسانی  و  مهندسان  از  وسیله  بدین  ضمن  در 
جمله  از  کشیده اند   زیادي  زحمات  پروژه  مختلف  مراحل 
آقایان مهندس رضوی، مهندس صداقتی، مهندس جبارزاده، 
مهندس گرشاسبی و سایر همکاران تقدیر و تشکر می گردد.

                                                   

در بخش تولید آنتی بیوتیك های خوراکی و ویال های تزریقی، 
دوربین های مداربسته جهت کنترل فضاهای تولید و رعایت 

اصول GMP نصب و راه اندازی گردید. با توجه به قابلیت های 
دوربین های مداربسته ، این امکان فراهم گردید که میهمانان 

و بازدید کنندگان بدون مراجعه به فضاهای تولید و تحت 
تاثیر قراردادن شرایط محیطی تولید امکان بازدید از خطوط 
را در خارج از فضای تولیدی داشته باشند. در ضمن با توجه 
به مانیتورینگ آناین فضاها، امکان کنترل خطوط تولید و 

برقراری اصول تولید بهینه GMP همواره مقدور می باشد.                                                             
تالیف: زینب شیخ ویسی -  واحد فنی و مهندسی

توسط   ISO  17025 استاندارد  ممیزي 
نهاد اعتباردهي پارسیان داراي 3 مرحله 
مقدماتي  ممیزي  اول،  مرحله  باشد.  مي 
ممیزها  آن  طي  در  که  شود  مي  نامیده 
عدم  و  نموده  بررسي  را  سیستم  کل 
مرحله  دهند،  مي  گزارش  را  ها  انطباق 
مرحله سوم صدور  و  نهایي  ممیزي  دوم 
اول ممیزي در  باشد. مرحله  گواهي مي 
ممیز   3 حضور  با   1392/09/21 تاریخ 
مشاور پارسیان،  اعتباردهي  نهاد  از 

آزمایشگاه  پرسنل  کلیه   ،ISO17025

واحد  مرتبط  پرسنل  و  کیفیت   کنترل 
جلسه  در  گردید.  انجام  کیفیت  تضمین 
شرکت  کنفرانس  سالن  در  که  افتتاحیه 
داروسازي آفاشیمي برگزار گردید، معارفه 
محترم  مدیریت  و  آمد  عمل  به  اولیه 
خصوص  در  منتصري  دکتر  آقاي  عامل 
فعالیت هاي شرکت داروسازي آفاشیمي و 
آزمایشگاه هاي کنترل کیفیت توضیحات 
فرآیند  دادند.  ارائه  را  کاملي  و  جامع 
ممیزي 8 ساعت به طول انجامید و بعد 
نهایي گزارش ممیزي در  بندي  از جمع 

توجه  با  گردید.  ارائه  اختتامیه  مراسم 
آزمایشگاه هاي  پرسنل  کلیه  تاشهاي  به 
کنترل کیفیت شرکت داروسازي آفاشیمي 
عامل،  محترم  مدیریت  حمایت هاي  و 
مدیریت  سیستم  در  ماژور  انطباق  عدم 
نگردید.  ثبت   ISO  17025 کیفیت 
موفقیت  با  نیز  نهایي  ممیزي  است  امید 
روزافزون  ارتقای  شاهد  و  گردد  انجام 
باشیم.                                                           آفاشیمي  داروسازي  شرکت 

نگارش:دکتر فریبا مهدوي زاده

به اخذ پروانه ساخت ویال تزریقی سفتازیدیم در  شرکت داروسازی آفاشیمی موفق 
از  این محصول پس  سه دوز 500 میلی گرم، 1 گرم و 2 گرم گردید. پروانه ساخت 
ساخت اولین بچ صنعتی و ارسال CTD  آن به  اداره بررسی و ثبت اخذ گردید. این 
گردید.  اضافه  آفاشیمی  داروسازی  شرکت  محصوالت   فروش  سبد  به  نیز  محصول 

فروش شركت داروسازي آفاشيمي از 
980 ميليارد ريال گذشت
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دی ماه 1392

هنر، کلید فهم زندگی است. )اسکار وایله(

     گفت و گو با...
  با سركار خانم
 طاهره حاجتي

 با توجه به سابقه طوالني مدت فعالیت شما در صنعت 
خود  اي  حرفه  زندگي  براي  که  مسیري  از  داروسازي، 
گذشته  به  اگر  خشنودید؟  اندازه  چه  تا  اید  برگزیده 

بازگردید آیا این مسیر براي شما تکرارشدني است؟
قطعاً  دارم،  داروسازي  صنعت  به  که  اي  عاقه  به  توجه  با 
این مسیر را تکرار خواهم کرد. من در ابتداي فعالیتم عاقه 
زیادي به کار در شرکتهاي بزرگ و چندملیتي داشتم، و یك 
علیرغم  بود.  برایم  بزرگ، گزینه مناسبي  داروسازي  شرکت 
پیشنهادهاي همزمان کاري متعددي که در زمینه هاي مختلف 
انتخاب نمودم. این صنعت را به خاطر پویابودن آن  داشتم 

را در پست مدیر  مالي، خود  از شروع تحصیاتم در زمینه 
را جهت رسیدن  ریزي الزم  برنامه  و  مالي تصور مي کردم 
به این آینده مطلوب انجام داده و نهایتاً به هدف اصلي نایل 
به  ام وسعي  ندیده  بعدي  را تك  البته هیچ گاه خود  شدم. 
یادگیري تمام حوزه ها نموده ام زیرا از نظر من مدیریت مالي 
نیاز به اشراف به تمام حوزه هاي فعالیت شرکت دارد. نکته 
دیگر اینکه برنامه ریزي براي رسیدن به موفقیت هاي بزرگ، 

ضروري و بسیار مهم است.
حضور  آفاشیمي  در  که  است  سال  هفت  حدود  شما   
دارید؛ آیا آفاشیمي هم توانسته همان حد رضایت را در 

شما ایجاد کند؟
در شروع کار، آفاشیمي زیر مجموعه تهران شیمي بود و من 
اولیه، در تمام مسیر رشد و توسعه آن  به جز بهره برداري 
حضور داشتم و آن را همچون کودك خود مي دانم که در 
را  روشني  آینده  همیشه  و  کرده  همراهیش  رشدش  مسیر 

برایش متصور بودم.
به  آفاشیمي  شرکت  کردن  تبدیل  ابتدا  در  ما  انداز  چشم 
مجموعه اي با فروشي در حد شرکت هاي بزرگ داروسازي 
بود که پس از استقال شرکت با یاري حق تعالي و کوشش 
همکارانمان توانسته ایم به آینده متصور بسیار نزدیك شویم. 
همچنین در آفاشیمي محیطي بسیار پویا و با تکنولوژي روز 
دنیا ایجاد شده که براي افرادي همچون من که از کار کردن 
در محیط ایستا احساس دلزدگي مي کنم،محیطي سرشار از 

امید و پویایي است. 
به  توجه  با  مدیرعامل،  پشتیباني  معاون  عنوان  به   
وضعیت اقتصادي جاري جامعه، براي ایجاد رضایت شغلي 

پرسنل چه تمهیداتي اندیشیده اید؟
و  را شروع کرده  بندي مشاغل  از سال گذشته طرح طبقه 
کارهاي اجرایي را انجام داده ایم که در مرحله بررسي نهایي 
در وزارت کار است. طرح طبقه بندي مشاغل براي سطوح 
و  تورم  شرایط  تواند  نمي  ولي  دارد  مثبتي  تأثیرات  پایین، 
وضعیت اقتصادي ایجاد شده را جبران کند. از جهتي دیگر 
نقدي  به خریدهاي  نیاز  تولیدي  مؤثره  مواد  تهیه  براي  نیز 
سنگین داخلي و خارجي )با 30درصدسپرده افزونتر به بانك( 

است که با توجه به قیمت هاي پایین محصوالت قابل فروش، 
توازن نقدینگي به سختي میسر مي گردد. اما در هر حال، 
تمام تاش ما در جهت افزایش رضایت شغلي مادي و معنوي 
سرمایه هاي انساني است که تا در حد ممکن فشارهاي ایجاد 

شده را تعدیل کنیم.
اصلي  بافت فرهنگي جامعه، چالش هاي  به  توجه  با    

مدیریت بانوان را در چه مواردي مي بینید؟
در سالهاي اول شروع فعالیتم )دهه 50 و 60(، ورود خانم 
ها به عنوان مدیر به سازمانها یا ارتقاي آنها در یك سازمان، 
مشکل و غیر قابل تصور بود.در حال حاضر با توجه به افزایش 
فارغ التحصیان خانم و حضور پررنگشان در صنعت، دیدگاه 
کلي بهبود یافته ولي همچنان، فرهنگ کارا بودن آقایان از 
رنگ و لعاب بیشتري برخوردار است.گر چه تغییر هر باور به 
زمان نیاز دارد و تسهیل این زمان با اعتماد به نفس باالي 
خانم ها در انجام فعالیتها امکان پذیر مي باشد. البته موضوع 
و  شدت  با  ولي  دارد  وجود  نیز  کشورها  سایر  در  مطروحه 

حدت متفاوت.
ویال هاي  خصوص  به  آفاشیمي  محصوالت  زمینه  در   
 GMP تزریقي، با توجه به کیفیت برتر و اخذ گواهي نامه
زیان چشم گیر در  تولید همه محصوالت، و همچنین  در 
قیمت ها، تا چه زماني مي توان به این روند خودزني ادامه داد؟
راه  براي  پذیرفته  عظیم صورت  گذاري  سرمایه  به  توجه  با 
اندازي واحد ویال هاي تزریقي که هم در بعد سخت افزار و 
نرم افزاري بوده و با توجه به امکانات ایجاد شده، قاعدتاً نمي 
نامه  گذاري،  قیمت  تصحیح  براي  برگردیم.  عقب  به  توانیم 
نگاري هایي با سندیکاي صنایع داروسازی و وزارت بهداشت 
و حاشیه سود  تمام شده  قیمت  که شامل  پذیرفته  صورت 

محصوالت مي باشد.
البته ما تمام تاش خود را در جهت ایجاد و افزایش سهم 
انتظار  ولي  نداریم  نشیني  عقب  قصد  و  کرد  خواهیم  بازار 
حمایتهاي بیشتري را از دست اندکاران صنعت دارو داریم تا 
شرکت داروسازي آفاشیمي با توجه به سرمایه گذاري صورت 
سوددهي  با  الگویي  عنوان  به  کیفي  تولید  نهایت  و  گرفته 
متناسب در صنعت شناخته شود تا دیگر شرکتها نیز به این 

روند روي آورده و جرأت سرمایه گذاري را پیدا کنند.
برندینگ  نشیب  و  پرفراز  مسیر  شروع  به  توجه  با   
داروسازي  شرکت  در  حرکت  این  شروع  و  کشور  در 
آینده  چه  شرکت  برندینگ  و  بازاریابي  براي  آفاشیمي، 
اي را متصورید و به نظر شما براي رسیدن به آن چه باید 

کرد؟
یکي  بازار،  به  ورود  و  آفاشیمي  فعالیت  به  شروع  زمان  در 
داد  نخواهد  اجازه  نفوذش  با  اینکه  از  بارها  و  بارها  رقبا  از 
آفاشیمي در بازار بدرخشد سخن مي راند. اما امروز آفاشیمي 
در  و  درخشد  مي  بازار  در  شرکت  همان  سایه  به  سایه 

در  دارویي کشور  تصمیم سازي هاي کان  و  تصمیم گیري ها 
حوزه آنتي بیوتیك، بسیار تأثیرگذار است. از آنجا که آفاشیمي 
سال ها محصوالت خوراکي خود را با نام تهران شیمي روانه 
بازار کرده و محصوالت تزریقي خود را نیز به تازگي به بازار 
بگیرد.  جدي  را  برندینگ  پروسه  باید  است  نموده  معرفي 
 من فکر مي کنم باید به صورت موازي حرکت کرد یعني در 
با  کنار تاش براي قیمت گذاري صحیح به صورت همتراز 
رقبا، باید با تولید محصوالت با کیفیت برتر و بهبود مستمر، 
برندینگ محصوالت کیفي را ادامه داد تا بتوان به مرحله اي 
به  آفاشیمي قیمت منحصر  برند  براي محصوالت  رسید که 
فردي تعیین کرد که ایده آل مصرف کننده باشد و وزرات 
بهداشت نیز از آن با حمایت از بیمه ها پشتیباني کند. در 
با  را  داخل  تولید  با کیفیت  داروهاي  فاصله  باید  این مسیر 
با  دارند  قیمت  آنها  برابر  چند  که  وارداتي  مشابه  داروهاي 
داخلي  در  رفته  کار  به  مؤثره  مواد  باالي  کیفیت  به  توجه 
این  تولیدکنندگان  معتبر  مختلف  هاي  نامه  گواهي  و  ها 

محصوالت، از طریق برندینگ کمتر و کمتر کرد.
تولید  بازار  در  کیفي  رقابت  زمینه  در  را  اصلي  چالش  البته 
نباید  ایران  در  کیفیت  با  محصوالت  برندینگ  و  دارو 
فراموش کرد و آن تسهیات و تخفیفات بي حساب و رایج 
است.  گسترده  صورت  به  دارو  تبلیغات  منع  نیز  و  فروش 
داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکاي  اول،  زمینه  در  البته 
اما  اند  داده  انجام  اقدامات خوبي  بهداشت  وزارت  و  انساني 
است. شرط  اقدامات  این  شدن  واقع  مؤثر  و  ماندن  پایدار 
داخلي  نشریه  عمومي  روابط  ابزارهاي  از  یکي    
چگونه  را  آفاشیمي  نشریه  شما  است؛  شرکت 
متصورید؟ آن  براي  را  مسیري  چه  و  بینید   مي 

مجموعاً  در حال حاضر  نشریه جوان شرکت  من  عقیده  به 
اندازمان  باید چشم  این مسیر  اما همواره در  مطلوب است، 
اکنون در  را مشخص کرده و در راستاي آن حرکت کنیم. 
کنار برندسازي در صنعت و بازار دارویي، باید کوشش ما در 
ایجاد مطلوبیت آفاشیمي براي  برندسازي داخل سازماني و 
کارکنان شرکت باشد، تا از این مسیر موجبات افتخار سرمایه 
تا  کنیم  فراهم  آنان  براي  را  معنوي  رضایت  و  انساني  هاي 
تمامي آنها به اینکه در شرکت داروسازي آفاشیمي مشغول 

به فعالیتند بر خود ببالند.
براي ارتقاي سطح مخاطبان نیز باید محتواي ماهنامه در هر 
شماره نسبت به شماره هاي پیشین ارتقا یابد و باید در این 
مسیر ثابت قدم باشیم و از آن نشریه به عنوان تریبوني براي 
به  سازي  اعتماد  و  کنندگان  مصرف  آگاهي  سطح  افزایش 
محصوالت تولید داخل که با کیفیت تولید شده اند استفادة 

حداکثري نماییم.
            گفت و گو و نگارش: 
    افسانه پاسباني، مصطفي علمافر
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تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خالف جریان شنا می کنند. )والترنیس(

دستگاهکیفیتاحراز
             شستشوي ویال

    دكتر عاصم عبداله پور - مدير تضمين كيفيت

فرایند  از  قبل  که  است  فرایندهایی  از  یکی  ها،  ویال  شستشوی 
پرکنی در یک خط تولید محصوالت داروئی Parentral انجام 
صورت  به  محصوالت  گونه  این  تولیدی  خط  امروزه  شود.  می 

Compact Line می باشد.
 این سیستم شامل یک دستگاه شستشو، تونل حرارتی و ماشین 
یا همان دستگاه  ویال  ماشین های شستشوی  باشد.  پرکنی می 
شود  می  استفاده  و  طراحی  مختلفی  های  صورت  به  ویالشوئی 
از  دستگاهها  این  در  ولی  است  شده  داده  توضیح  ادامه  در  که 
 W.F.I و Purified Water )هوای فشرده فیلترشده )دارویی
کارایی  تائید  جهت  شود.  می  استفاده  ها  ویال  شستشوی  برای 
مربوطه  با تست های  ها  ویال  زدایی  آلودگی  ویالشویی،  ماشین 
صورت  باید  استفاده  مورد  های  ویال  سایزهای  انواع  روی  بر 
پذیرد. از آنجائیکه سطوح داخلی ویال در تماس مستقیم با پودر 
تزریقی می باشد و هرگونه ذرات خارجی، میکروارگانیسم، گرد و 
غبار، آالینده های شیمیائی و نیز اندوتوکسین باقیمانده در ویال 
فرایند  معتبرسازی  لذا  گردد  منتقل  پودر  به  مستقیما  تواند  می 

شستشوی ویال از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
پایروژن  و  استریلیزاسیون  ها،  ویال  شستشوی  از  پس  چه  اگر   
زدائی آنها با حرارت خشک انجام می شود،  ولی در صورتی که 
یا  ببرد، و  بین  از  را  نتواند آالینده های شیمیایی  فرایند شستشو 
ذرات و پارتیکل های غیرجاندار را حذف کند، می تواند منجر به 
ایجاد امراض یا مشکالتی در انسان یا حیوان که از دارو استفاده 

می کند شود.
 بنابراین در فرایند شستشوی ویال می بایست ذرات و نیز آالینده 
برای کیفیت محصول  ایجاد خطر  تا  های شیمیایی حذف شوند 
ننمایند. همانگونه که در راهنمای FDA, 21CFR اشاره شده 
است: ظروف محتویات محصوالت دارویی استریل )ویال( و درب 
و  شده  استریل  دارویی،  مصارف  برای  استفاده  از  قبل  باید  آنها 
پایروژن زدایی به طور کامل انجام گیرد، تا اطمینان حاصل شود 

که برای مصرف مورد نظر مناسب است.
راهنمای FDA برای کارخانجات تولید کننده پودرهای دارویی 

استریل اینگونه بیان می کند: 
شرایط  در  آنها  نگهداری  و  ها  ویال  ابعاد  و  نوع  تعیین  از  پس 
مناسب، با اقدام به شستشو و استریلیزاسیون و دپایروژناسیون آنها 

فرایند شستشو معتبر خواهد شد.

 انواع دستگاه های ويال شويی:
متفاوت  نوع  سه  دارای  ویالشویی  های  سیستم  کلی  طور  به 

می باشند که عبارتند از:
In-Line Washing Machines

در این سیستم ها ماشین ویال شویی به صورت ردیف های خطی 
ویال ها را می شوید و توالی شستشو ردیف به ردیف انجام می شود.
      Rotary Washing Machines
در این سیستم ماشین ویالشویی به صورت دوار بوده و ویالها به 
دور یک محور که نازال ها نیز به آن متصل هستند، به دسته های 

کوچک )مثال 8 تایی( تقسیم شده و ویالها به صورت وارونه قرار 
می گیرند، و نازال با حرکت به داخل ویال آب و هوا را با توالی 
ها  ویال  داخل  به  ای  دایره  محور  دور  به  حرکت  در  و  شستشو 

تزریق می کند. 
Exterior Vial Washers

باید  شستشو  جهت  که  است  جداگانه  دستگاه  یک  سیستم  این 
ظروف را به داخل آن انتقال داد. این دستگاه ها برای ظروف با 

تعداد کم کاربرد دارند. 

 خصوصيات آب مورد استفاده در ويالشويی:
یک  باشد.  می   W.F.I. ویالشوئی  سیستم  در  استفاده  مورد  آب 
سیکل کامل ویالشوئی شامل چندین مرحله شستشوی سطوح داخلی 
و خارجی ویال می باشد. سطوح خارجی ویال و سطوح داخلی ویال 
در  ولی  شده  داده  شستشو   P.W. با  مرحله  چندین  طی  ترتیب  به 
 W.F.I. آخرین مرحله شستشوی سطوح داخلی ویال می بایست با

انجام شود. 

 پارامترهای مورد بررسی در سيستم ويالشويی:
پارامترهایی که در ارزیابی سیستم ویالشویی می بایست مد نظر 

قرارگیرد، به شرح زیر می باشد: 
فشار آب برگشتی و یکنواختی فشار اسپری	 
فشار آب تازه و یکنواختی فشار اسپری	 
فشار هوای فشرده و یکنواختی فشار اسپری	 
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اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت. )خلیل جبران(

فاصله نازل آب و نازل هوا تا کف ویال )Center بودن نازل ها(	 
مدت زمان اسپری شدن آب	 
حجم آب و هوای مورد استفاده در هر بار اسپری 	 
مدت زمان اسپری شدن هوای فشرده 	 
سیستم 	  که  صورتی  )در  شستشو  جهت  استفاده  مورد  آب  دمای 

قابلیت تنظیم دما را داشته باشد.(
به  باید  ویالشویی  عملکرد  معتبرسازی  انجام  زمان  در  پارامترها  این 
صورتی طرح ریزی گردد که بدترین حالت شستشو در نظر گرفته 

شود. 

 شرايط مطابق با بدترين و نامناسب ترين حالت
:Worst Case

بر  ویالشویی  دستگاه  معتبرسازی  در  شده  اعمال  شرایط  کلیه 
اساس بدترین شرایط )Worst Case( می باشد. جهت انتخاب 
Worst Case مدت زمان اسپري شدن )آب تازه، آب برگشتي 
و هوا( مالك قرار مي گیرد که این مدت زمان اسپری شدن به 

عوامل زیر بستگی دارد:
- سایز ظرف )ویال( ) به لحاظ ارتفاع و حجم ویال ها(

 هر چه سایز ویال بزرگتر باشد مدت زمات اسپری شدن افزایش 
می یابد. )وزن ویال و جنس آن(

 -سرعت دستگاه ویالشویی بر اساس تولید ویال تمیز
ویال در داخل  ماندگاری  زمان  باشد  بیشتر  تولید  هر چه سرعت 

ویالشویی و در نتیجه زمان اسپری نازل ها کاهش می یابد.

 آالينده ها:
محصول  با  مستقیم  تماس  در  ویال  داخل  اینکه سطح  دلیل  به 
دارویی است، آلودگی در صورت موجود بودن در ویال وارد محصول 
می شوند. هر گونه ذرات خارجی یا گرد و غبار و یا آالینده های 
باقیمانده احتمالی  اندوتوکسین  نیز میزان  شیمیایی و میکروبی و 
باید جهت  بنابراین  گردد،  می  منتقل  پودر  به  مستقیما  ویال،  در 

تضمین کیفیت دارو از شستشوی ویال ها اطمینان حاصل کرد. 

 فرايند معتبرسازی:
در بعضی از صنایع داروسازی از ردیابی بقایای اثر مواد رنگی که 
و  بررسی عملکرد صحیح  است، جهت  استفاده شده  در شستشو 
این روش  استفاده می گردد. ولی  به طور چشمی  کامل دستگاه 
یک روش کیفی بوده و نمی توان مقدار بقایای ذرات و گرد و غبار 
و اندوتوکسین و دیگر آالینده های شیمیایی را اندازه گیری نمود.

بنابراین برای اندازه گیری میزان آلودگی ویال ها در معتبرسازی از 
روش Spike استفاده می شود. سه مطالعه جهت بررسی آلودگی 
تکرار  جهت  مطالعه  هر  در  گیرد.  می  انجام  ویال  نوع  هر  برای 

پذیری کار، سه بار کارایی سیستم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 

 آزمون های مورد استفاده جهت بررسی كارايی 
دستگاه ويالشويی:

 تست پارتيکل:

این تست جهت مطالعه میزان آلودگی پارتیکل ویال ها انجام می 
شود که بعد از شستشو باید میزان پارتیکل تا حد استاندارد کاهش 

یابد.

 تست آلودگی شيميايي:
تست آلودگی شیمیایي جهت مطالعه میزان آلودگی شیمیایی ویالها با 

غلظت مشخص انجام می شود. 

 تست اندوتوكسين:

این روش جهت تعیین اثربخشی فرایند ویالشوئی، بر اساس کاهش 
مرحله  آخرین  در  اینکه  به  باتوجه  باشد.  می  ویال  در  اندوتوکسین 

میزان  کاهش  لذا  شود  می  استفاده   WFI از  ویالشوئی،  فرایند  هر 
اندوتوکسین در ویال باید در محدوده اندوتوکسین آب WFI باشد.

 تست بار ميکروبی:
تعیین میزان بار میکروبی ویال ها پس از شستشو و مقایسه آن با 
بار میکروبی قبل از فرایند شستشو نیز از پارامترهای تعیین کارایی 
ویالها  داخلی  سطوح  تست  این  در  باشد.  می  ویالشوئی  ماشین 
و شمارش  شده  داده  Pepton Water شستشو  از  استفاده  با 
ویال می  داخلی  میکروبی سطوح  بار  بیانگر  فوق  مایع  میکروبی 

باشد. 

 نحوه نمونه برداری از ويال های آلوده :
ویال های شسته شده باید با دقت با دستکش و پنس در بسته بندی 

استریل، عاری از ذره به همان شکل که از دستگاه خارج می شود، 
برداشته شده و برای آنالیز آالینده ها ) مواد شیمیایی،  اندوتوکسین 
و ذرات ( آماده گردد. برای این کار باید تعداد مورد نیازی رابر شسته 
شده و استریل شده جهت بستن درب ویال هایی که باید مورد آزمایش 
قرار گیرند، آماده شود. از آنجا که آلوده کننده های خارجی روی میزان 
آلودگی ویال اثر می گذارند باید دقت خاصی در جمع آوری ویال ها 

در هنگام خروج از دستگاه انجام شود.

 مستندات معتبرسازی ويالشويی:
تغییرات  و  آزمون  نتایج  و  ها  تست  انجام  روند  کلیه  ثبت  بر  عالوه 
حاصله در سیستم، درج موارد زیر در مستندات مربوط به معتبرسازی 

الزامیست:
  تعداد نمونه و سایز ویال،  و نحوه جمع آوری یا چیدمان ویال های 

نشان دار در ویالشویی را ثبت نمائید.
 محدوده کلیه فرایندها و پارامتر های تجهیزات از قبیل )تنظیم نقاط 

نازل هوا و آب، سرعت، توالی، ترتیب زمانی و ...( ثبت گردد.
فشار و کیفیت هوای فشرده و آبWFI وPW و هدایت الکتریکی 

آن، همچنین دمای آب باید حتما ثبت گردد. 
سرعت ماشین )Vials/Min( و زمان اسپری شدن هوا و آب باید 

در مستندات ثبت گردد. 

 	
 	
 	
 	
 	

 	

مشخصات فیلتر ها و مدارك کالیبراسیون آنها و سایر موارد از 	 
کالیبراسیون  به  نیاز  قبیل گیج های فشار و کلیه مواردی که 

دارد، باید موجود باشند. 

 آالرم ها:
بعد از اینکه دستگاه بر اساس DQ و توصیه های شرکت سازنده و 
نیز اصول GMP کالیبره و نصب شد. آالرم ها و کنترل های عمومی 

باید در مرحله OQ چک گردد.

 معتبرسازی مجدد:
از  پروسه هاي فوق میتواند  تغییر در شرایط معتبر هر یک  مسلمآ 
امکان ایجاد آلودگي در محصول را مهیا کند. لذا زمانی که در دستگاه 
هوای  فشار  یا  ورودی  و  تازه  آب  فشار  قبیل  از  تغییراتی  ویالشویی 
فشرده، فاصله نازل تا کف ویال، تغییر فشار در طول زمان شستشو و 
مواردی مشابه که بر کیفیت شستشو تاثیرگذار بوده، ایجاد شود حتما 

باید معتبرسازی مجدد انجام گیرد.

ويال هاي  توليد  خطوط  آفاشيمي  داروسازي  شركت  در 
 Bosch مارك  ويال شويي  دستگاه  به  مجهز  تزريقي 
 )DQ, IQ, OQ( مي باشد كه تمامي مراحل كيفي سازي
براي اين دستگاه با همکاري واحدهاي فني و مهندسي، 
انجام  كامل  به طور  كيفيت  تضمين  و  آزمايشگاه  توليد، 
شده و مدارك مربوطه مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي واقع شده است.
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در جستجوی نور باش، نور را می یابی. )آرنت(

سفتی
زوكسيم

از  دارو  به  حساس  منفی  گرم  مثبت  و  گرم  باکتری های  از  ناشی  درمان  عفونت های  در  سفتی زوکسیم 
جمله عفونت  استخوان و مفاصل، سوزاك  ساده، عفونت های داخل شکم، مننژیت، سپتی سمی باکتریایی، 

عفونت های پوستی و بافت های نرم مانند سلولیت و عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود.

 مکانيسم اثر: 
باکتری  دیواره سلول  از طریق مهار سنتز  باکتری ها موثرند. سفتی زوکسیم  دیواره  بر  پنی سیلین ها  مانند 

موجب ناپایداری اسموتیک باکتری شده و آثارباکتریوسیدی دارد.

 فارماكوكينتيك:
جذب: از دستگاه گوارش جذب نمی شود و باید به صورت تزریقی تجویز شود.

پخش: به میزان گسترده در اکثر بافت ها و مایعات بدن، از جمله کیسه صفرا، کبد، کلیه، استخوان، 
 CSF خلط، صفرا و مایعات سینوویال و پلور منتشر می شود. بر خالف اکثر سفالوسپورین ها، این دارو در

به خوبی نفوذ و از جفت عبور می کند. 24 - 5  درصد به پروتئین پیوند می یابد.
متابولیسم: متابولیزه نمی شود.

دفع: عمدتآ از طریق فیلتراسیون گلومرولی در ادرار دفع می شود. مقادیر کمی از آن در شیر مادر ترشح 
می شود. نیمه عمر دفع آن حدود 1/5 تا 2 ساعت در بیماران دارای کلیه سالم و تا 35 ساعت در بیماران 

دچار بیماری شدید کلیوی است.

 هشدارها:
 افراد آلرژیک به پني سیلین ، مشتقات پني سیلین یا پني سیالمین، ممکن است به سفازولین نیز حساس 
باشند. موارد حساسیت شدید و حتي واکنش هاي آنافیالکتیک در افراد حساس به پني سیلین بعد از تجویز 

سفازولین گزارش گردیده است. 
  اگر در طي چند روز پس از مصرف، هیچ بهبودي در عالئم بیماري مشاهده نشد، پزشک را در جریان 

قرار دهید. 
  مصرف این دارو ممکن است سبب اختالل در تست های اندازه گیری قند خون شود، لذا قبل از تغییر در 

دوز مصرفی داروی ضد دیابت، پزشک خود را مطلع نمایید.
  در موارد اسهال شدید قبل از مصرف هر دارویي با پزشک مشورت نمایید. 

  در صورت مصرف داروهاي حاوي الکل، آمینوگلیکوزید ها، آنتي اسید ها، رانیتیدین و سایر آنتاگونیست هاي 
گیرنده H2 هیستامین، ضد انعقادها، ترکیبات ترومبولیتیک، دیورتیک ها و آهن پزشک خود را مطلع نمایید.

  در صورت داشتن سابقه ابتال به کولیت، اختالالت گوارشي، اختالالت خونریزي دهنده، نارسایي کبدي 
و نارسایي کلیوي با پزشک مشورت نمایید.

انفوزیون وریدی باید در طول زمان 30-15  دقیقه انجام گردد.
 تزریق عضالني باید به صورت عمیق و در عضله بزرگ انجام شود. 

این فرآورده حاوي حدود 2/6 میلي اکي واالن سدیم، در هر گرم مي باشد، لذا تجویز این دارو در بیمارانی 
که محدودیت مصرف سدیم دارند باید با احتیاط صورت گیرد.

 مصرف در بارداری و شيردهی:
بارداری: این دارو در گروه بندی FDA در گروه B قرار دارد. مصرف این دارو در دوران بارداری باید با 

نظر پزشک متخصص باشد.
شيردهی: سفتی زوکسیم به مقدار کم در شیر مادر ترشح می شود. مصرف این دارو در دوران شیر دهی 

باید با نظر پزشک متخصص باشد.

  مقدار مصرف دارو:
مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل می باشد:

بزرگساالن:
عفونت های خفيف تا متوسط: یک گرم هر 12-8 ساعت به صورت تزریق عضالنی یا وریدی.

عفونت های شديد:یک گرم هر 8 ساعت یا 2 گرم هر 12-8 ساعت به صورت تزریق عضالنی یا وریدی.
اطفال 6 ماه تا دوازده سال:

50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 8-6 ساعت به صورت تزریق عضالنی یا وریدی.
اطفال زير 6 ماه:

در اطفال زیر 6 ماه دوز دارو با نظر پزشک متخصص تعیین می گردد.

 تداخالت دارويی:
از مخلوط کردن سفتی زوکسیم با آمینوگلیکوزیدها خودداري نمایید. در صورت نیاز به تجویز همزمان، این 

داروها باید در دو نقطه جداگانه تزریق شوند.

 عوارض جانبي:
هر دارو به موازات اثر درماني مطلوب ممکن است باعث بروز برخي از عوارض ناخواسته گردد. با توجه به 
اینکه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمي شود. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود 

مشورت نمایید:
عوارض حساسيتی : راش، خارش، تب.

عوارض كبدی: افزایش موقتی SGOT ،SGPT و آلکالین فسفاتاز.
عوارض خونی: ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی.

عوارض موضعی در محل تزريق: بروز درد، سفتی و سوزش.

نکات  قابل  توصيه :
  پس از حل شدن کامل پودر، در صورت مشاهده ذرات خارجی از تزریق خودداری نمایید.

  رنگ محلول حاصل می تواند بیرنگ تا کهربایی رنگ باشد. در صورت تغییر رنگ از تزریق خودداری 
نمایید.

  در صورت  فراموش کردن  یک  نوبت  مصرف  دارو، به  محض  به یادآوردن  دارو را باید مصرف  کرد. ولي  
اگر تقریبًا زمان  مصرف  نوبت  بعدي  فرارسیده  باشد، از مصرف  نوبت  فراموش  شده  باید خودداري  شود و 

مقدار مصرف  بعدي  نیز دو برابر نگردد.
   مخلوط کردن  سفازولین  با سایر داروها )به ویژه  آمینوگلیکوزیدها( در یک  محلول  توصیه  نمي شود.

  در صورت  بروز اسهال  شدید، قبل  ازمصرف  هر گونه  داروي  ضد اسهال ، باید با پزشک  مشورت  شود.
  از مصرف داروي تاریخ گذشته خودداري نمایید.
  دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید.

اشکال دارويي و بسته بندي ويال سفتی زوكسيم در آفاشيمی:
ويال سفتی زوكسيم 500 ميلی گرم: حاوي 500 ميلي گرم سفتی زوكسيم )به صورت ملح سديم( 

مي باشد و در جعبه 20 عددي به همراه برگه راهنما بسته بندي مي گردد. 
ملح سديم( مي  )به صورت  ميلي گرم سفتی زوكسيم  ويال سفتی زوكسيم 1 گرم: حاوي 1000 

باشد و در جعبه 20 عددي به همراه برگه راهنما بسته بندي مي گردد. 
اين محصول در دوزهای ذكر شده فوق در شركت داروسازی آفاشيمی توليد گرديده و به زودی 

به بازار دارويی كشور عرضه خواهد گرديد.                            
                                                                                    دكترمژده احمدی- واحد تحقيقات           

سفتی زوکسیم یک آنتی بیوتیک تزریقی از نسل سوم سفالوسپورین ها می باشد
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همکار گرامی، آقای محمدعلی   جلیلی، فوت برادر عزیزتان را به شما 
و خانواده تسلیت گفته و برای ایشان طلب مغفرت می نماییم.

همکار گرامی، آقای جعفر مسلمی قدم نورسیده  عزیزتان، »نهال 
مسلمی« را به شما و خانواده محترم تبریک میگوییم.

گوناگون

 برای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری الزم است، دیدگانی نو. )یونک(

باغ پرندگان تهران

 مسابقه شماره 7

تبريک

تسليت

باغ پرندگان تهران در شمال شرق تهران، در دل 
جنگل لویزان واقع شده و در 2 فاز طراحی شده 
برداری  بهره  به  اکنون  هم  که  اول  فاز  است. 
رسیده به نام “دشتچر” نام گذاری شده است و 
شامل پرنده هایی است که در قفس نگهداری 
که  دوم  فاز  ندارند.  پرواز  توان  یا  و  شوند  می 
محدوده  در  دارد  اول  فاز  از  کمتر  مساحتی 
شمالی در حال احداث است و “آبچر” نام دارد. این فاز شامل پرندگانی است که قابلیت پرواز 
دارند و احتماالً مشابه آنچه در باغ پرندگان اصفهان وجود دارد توسط تور از خروج پرندگان 

از آن جلوگیری خواهد شد.
بهره برداری رسید. در  به  افتتاح شد و  اردیبهشت ماه سال 1392  باغ پرندگان در  اول  فاز 
قسمت ورودی محوطه باغ اولین چیزی که جلب توجه می کند طوطی های سخنگو هستند 
که به شما خوشامد می گویند. پرندگانی نظیر کبوتر، طوطی، کاغ، خروس، فنج و .... در این 
محوطه قرار گرفته اند. در شمالی ترین قسمت باغ پرندگان، بزرگترین قفس آن جلب توجه 
می کند که گونه هایی از عقاب هاو الشخورها بر روی درختان تنومند اما بی شاخه در آن 
قرار داده شده اند، همچنین گونه هایی از جغد و شاهین نیز در قفس های کوچکی در آن 
قرار گرفته اند. در قسمت میانی باغ، پرندگانی نظیر قرقاول، طاووس، پلیکان، فامینگو و .... 
قرار گرفته اند. این محدوده توسط آبشارها و برکه های بزرگی که از باالدست باغ آبگیری می 
شوند احاطه شده که دوطرف برکه های آب توسط پل های چوبی و زیبایی به هم وصل شده 
است. در محدوده جنوبی باغ هم پرندگان نام آشنایی هم چون اردك، قوی سیاه و سپید، غاز 
و .... به چشم می خورند. بعد از سفر یك روزه ای که به باغ پرندگان تهران داشتید و از دیدن 

زیبایی هایش لذت بردید، بازدید از آن را به دیگر دوستانتان هم پیشنهاد کنید!
مهندس الهه پاغنده

کارمندی منضبط و دقیق که کارها را در زمان خود و به درستی انجام می دهد.

آقای طب نوری 

مستعد  و  پویا  مجموعه  به   87 سال  ابتداي  از  تولید،  واحد  کارمند  ساله،   30 نوري،  طب  رضا 
آفاشیمي پیوست و فعالیت و همکاري خود را در واحد تولید آغاز نمود و در ابتداي شروع به 
کار، در قسمت خدمات و نظافت بخش هاي تولید مشغول به کار شد. سپس در قسمت بسته بندي 
به کار خود ادامه داد و بعد از آن به عنوان اپراتور دستگاه ها به فعالیت خود در این واحد پرداخت 
و بدلیل آشنایی با نحوه کارکرد تمامي دستگاه های تولید اپراتور ارشد دستگاه شد و هم اکنون به 
عنوان مسئول دفتر تولید انجام وظیفه مي نماید. وی از طرف واحد اداري بدلیل ورود و خروج و حضور 
بموقع در شرکت، رعایت نظم وانضباط و کارایي مناسب و رعایت قوانین و مقررات جاري و از طرف 
مدیریت واحد تولید بعنوان پرسنل نمونه تولید بعلت حضور به موقع در تولید،  انجام صحیح وظایف 

محوله و مرتب و منظم بودن و دقت در کار مورد تقدیر قرار گرفته است.ازوی پرسیدیم:

  دلیل پیشرفت خودتان را در شرکت و طی کردن مراحل ترقی در کار تان را چه می دانید؟
پیشرفت خودم را مدیون زحمات پدر و مادر و همسرم و صداقت، درستي و تاش و پشتکار و عاقه، 
اشتیاق و جدیت در کار مي دانم چرا که اگر صداقت نباشد هیچ وقت موفق نخواهي بود و همیشه سعي 
کردم در کارها رضایت خداوند را در نظر بگیرم و همیشه با توکل به خدا وظایف و کارهاي محوله را 
آن طوري که شایسته است  به نحو احسن و با دلسوزي و تعهد به سازمان و تعهد به کار  انجام دهم 

و هیچ وقت در کارم ناامید و ناراضی نشده ام. 

  لطفا روال کاری خود را به صورت مختصر شرح دهید:  

مدیریت،  واحدهاي  از جمله  تماس هستم  در  آفا شیمي  قسمتهاي مجموعه  و  واحد  تمامي  با  من 
مسئول فني، اداري، کارگزیني، QA، مالي، آزمایشگاه، برنامه ریزي، خدمات، انتظامات و فروش و...

بعنوان مثال در ابتداي هر روز کنترل ورود  و خروج و ثبت مرخصي هاي روزانه و ساعتي و اضافه 
کاري پرسنل از طریق سیستم حضور و غیاب تحت وب شرکت، ارسال به موقع گزارشات روزانه واحد 
آقاي دکتر منتصري و واحد هاي  به مدیریت محترم عامل،  از بخش خوراکي و تزریقي  اعم  تولید 
برنامه ریزي  و فني ومهندسي، آماده سازي و بازبیني نهایي و ارسال بچ رکود محصوالت بخش هاي 
خوراکي و تزریقي به دفتر آزمایشگاه، تنظیم و ثبت و مشاهده و ارسال نامه هاي درون واحدي و بین 
واحدي در نرم افزار اتوماسیون اداري، ثبت درخواستهاي ملزومات بسته بندي واحد تولید در نرم افزار 
همکاران سیستم، یادآوري و مرور جلسات )تولید و مدیران و...( و برنامه هاي روزانه جناب آقاي دکتر 
خرمي، انجام روال اداري درخواست هاي مساعده و وام و مدارك پزشکي جهت بیمه تکمیلي و تمدید 

دفتر چه بیمه پرسنل که تمامي آن ها را با میل و اشتیاق زیاد انجام مي دهم.
مهندس مژگان شفیع آبادی

ضمنا به اطالع همکاران محترم مي رساند، این مسابقه به منظور 
اشاعه و ارتقاء دانش پرسنل در زمینه تضمین کیفیت محصول 
طراحی شده و بنا به تصمیم مدیریت محترم عامل به 3 نفر از 

افرادي که بهترین پاسخ را ارائه دهند جایزه تعلق مي گیرد.

پاسخ مسابقه شماره 4
کردن  گرم  خطر  مورد  در  مجازي  اجتماعي  هاي  شبکه  در  است  چندي 

مایعات در دستگاه ماکروفر هشدار داده مي شود.
حقیقت این است که آب یا هر مایعی که اشعه مایکروویو کسب می کند و 
به دمای جوش می رسد، الزامًا همیشه به حالت جوشش حباب نمایان نمی 
کند  زیادی کسب  بسیار  دمای  است  ممکن  بلکه  کند(  نمی  قل  )قل  شود 
اما همچنان بی حرکت و بدون حباب بماند و قل قل نکند. مایع یا آبی که 
دمای فوق العاده زیاد را توسط امواج مایکروویو کسب می کند ممکن است 
پس از حرکت دادن و یا هم زدن و یا مثاًل قراردادن چای کیسه ای در آن 
به حالت ظاهری جوشیدن برسد و قبل از آن هیچ نشانه ای از جوشیدن و 
دمای باال از خود نشان ندهد. پس برای جلوگیری از این اتفاق و جلوگیری 
از صدمه دیدن هرگز هیچ مایعی را به اندازه یک لیوان، بیشتر از دو دقیقه 

در مایکروویو قرار ندهید. 
مایع  ثانیه  سی  دهید  اجازه  مایکروویو  شدن  خاموش  از  بعد  همچنین 

همچنان در مایکروویو باقی بماند و آن را قبل از سی ثانیه بیرون نیاورید.
 مصطفی علمافر

چرا در محل هاي نیمه تمیز و تمیز ، باید از کاله استفاده نمود؟ 
)مشخصات کاله مورد استفاده را نیز ذکر کنید(

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

 منابع:

آقای حمیدرضا حزندي؛ که به تازگی در  واحد 
آزمایشگاه به جمع ما پیوسته اید، ورودتان را به شرکت 

تبریک گفته و برایتان آرزوی کامیابی داریم

با همکاران
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شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. )دوروستان(

گفتگو با استاد يادگاري نيا
و  عفونی  بیماریهای  تحقیقات  مرکز  رئیس   
گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 براي خوانندگان ماهنامه آفاشيمي، خودتان 
را معرفي كنيد؟

من داود یادگاری نیا متخصص بیماری های عفونی 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  گرمسیری،  و 
بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی 

و گرمسیری این دانشگاه  هستم.

عفوني  تحقيقات  مركز  فعاليت هاي  درباره 
شهيد  پزشکي  علوم  دانشگاه  گرمسيري  و 

بهشتي توضيحات الزم را بفرماييد؟
این مرکز در سه حوزه مهم فعالیت می کند که به 

شرح ذیل است:
طرح هاي  ثبت  و  ساماندهي  حمایت،  پذیرش،   

تحقیقاتي ارسال شده به مرکز

کنگره ها  همایش ها،  سمینارها،  برگزاری    
و  کشوری  آموزشی  و  علمی  سمپوزیوم های  و 

بین المللی
  پذیرش و چاپ مقاالت علمی در ارگان علمی 

– پژوهشی مرکز تحت عنوان:

عنوان  به  که  است  این  مرکز  هدف  مهمترین 
و  عفونی  بیماری های  تحقیقات  مرکز  معتبرترین 
گرمسیری منطقه مدیترانه ای شرقی شناخته شود. 
لذا برای دستیابی به این هدف مهم اهداف فرعی 

زیر را دنبال می کند:
بیماری های  زمینه  در  اعتماد  قابل  دانش  تولید 
عفونی و علوم مرتبط با آن، تمرکز بر پژوهش های 
مربوط به بیماری های شایع منطقه، تبادل دانش و 
اطالعات با مراکز معتبر تحقیقاتی و سازمان های 
بین المللی مرتبط، ارتقاء و شکوفایی توانمندی های 

محققین و کارشناسان مراکز.

چه پيشنهادي جهت ارتقاي سطح سالمت 
جامعه  براي همکاران خود داريد؟

شناخت  ما  جامعه   سالمت  سطح  ارتقاء  برای 
اولویت های تهدید کننده سالمت و برنامه ریزی 
برخوردار  خاص  اولویت  از  آن  از  پیشگیری  برای 
شایع،  های  سرطان  آینده  در  مثال  برای  است. 
لذا  باشند،  مهمترین معضالت کشور  است  ممکن 
از  پیشگیری  و  کنترل  جهت  سریع  ریزی  برنامه 
سرطان ها از طریق تصحیح الگوی تغذیه، ورزش، 
بررسی ژنتیک و Screening افراد واجد شرایط 
و واکسیناسیون از اهمیت بیشتری برخوردار است.

خود  بيماران  براي  دارو  تجويز  هنگام 
ارجح هستند  براي شما  داخلي  شركت هاي 

يا شركت هاي خارجي؟
در مرحله اول در صورت تولید داروهای مشابه مسلمًا 
در  ولی  دارند  قرار  اولویت  در  داخلی  شرکت های 
مواردی که داروهای مشابه وجود نداشته باشد، ناگزیر 
هستیم. خارجی  شرکت های  داروی  از  استفاده  به 

نقطه  چه  آفاشيمي  با محصوالت  ارتباط  در 
نظري داريد؟

نیازهای  از  بخشی  آفاشیمی  شرکت  محصوالت 
طراحي  به  توجه  با  و  می کند  تأمین  را  ما  جامعه 
اخذ  با  و  بین المللي  نهادهاي  تائید  مورد 
مطابق  فرایندها  معتبرسازي  و   GMP گواهینامه 
استانداردهاي بین الملليPIC/S داراي ارزش هاي 
در  بسا  چه  ولی  است.  پزشکي  جامعه  قبول  مورد 
همکاران  از  سنجی  نظر  جدید  داروهاي  تولید 

متخصص بیماری های عفونی، الزم است.
شركت  ارتقاء  براي  را  خودتان  پيشنهاد 

داروسازي آفاشيمي مطرح بفرماييد؟
کیفی  و  نظر کمی  از  و  مداوم  به طور  است  الزم 
 Data Base داروهای تولیدی را ارزیابی نموده و
در اختیار افراد باشد تا در صورت مشاهده عوارض 

جانبی قابلیت گزارش دهی موجود باشد.
                                        افسانه پاسبانی

«Archives of  Clinical 
Infectious Diseases (Archcid)»

                                
بسمه تعالی                                                             تاریخ:1392/09/17
شماره:3333/آ/د/29         

 معاونت محترم وزير و رياست سازمان غذا و دارو
جناب آقای دكتر ديناروند

با عرض سالم
احترامًا، موجب افتخار است که با حمایت حضرتعالی و مدیرکل محترم اداره نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر توان و قدرت نظارتی سازمان غذا 
و دارو رو به گسترش بوده و جدیت شرکتهای داروسازی در پذیرش ارتقاء کیفی و مراعات اصول GMP مطابق PIC/S هر روز افزونتر 
می گردد. خوشبختانه باال بودن ظرفیت تولید شرکتهای داروسازی در اغلب داروها به حدی است که این فرصت را به مسئولین داروئی می دهد تا 
با سختگیری و تشویق مسیر تعالی کیفیت را دنبال نمایند. متاسفانه تبلیغات داروهای خارجی و غفلت تولید کنندگان داخلی در بازاریابی موجب 
تشویش افکار عمومی نسبت به موثر بودن داروهای تولید داخلی شده است و طرح این سوال که آیا داروی تولید داخلی موثر است در هر محفلی 
باعث شرمندگی تالشگران عرصه داروسازی می باشد. به واقع سوال اصلی از مسئولین محترم داروئی این است: تا کجا باید محافظه  کاری ادامه 
یابد و جرات و جسارت برخورد با عدم مراعات GMP را به دلیل کمبود نادیده بگیریم و از کنار سوال مصرف کنندگان بی پاسخ گذر نمائیم 
 GMP براستی اگر تعطیل کردن بعضی بخش ها و بازخواست به بهانه داشتن پروانه معتبر فعاًل ضروری نیست آیا قصد داریم که به مدارك

صادره خودمان اعتبار ببخشیم و حداقل با تشویق دارندگان مدرك باعث تعالی کیفیت و تشویق سایر تولیدکنندگان در امر کیفیت گردیم.
جناب آقای دکتر دیناروند از حضرتعالی با سابقه  اداری و تولیدی خصوصًا ریاست دانشکده داروسازی بعنوان استاد فرهیخته در زمینه دارو و 

داروسازی انتظار دارد حداقل مراتب ذیل را برای شرکت های با بخش های دارنده مدرك GMP مد نظر داشته باشید:
1-تابلوئی از نام شرکتها و بخشهای دارنده GMP در اداره نظارت بر امور دارو نصب شود و در وب سایت آگاهی داده شود.

2-با افتخار نام شرکت دریافت کنندگان مدرك GMP به دانشگاههای و بیمارستانهای دولتی معرفی گردد و این پیوسته ادامه یابد.
3-نام برند ژنریک فقط به دارندگان مدرك GMP اختصاص یابد.

4- درقیمت گذاری برند ژنریک چنین شرکتهائی نظر مساعد و تشویقی اعمال گردد.
5-در صدور پروانه مربوط به خطوط دارای مدرك GMP تسریع فوق العاده صورت گیرد.

6-پرداختن به امور جاری شرکتهای دارنده مدرك GMP در اولویت قرار گیرد.
7-به مسئولین فنی این شرکتها اختیارات خاص همچون تمدید پروانه ها و صدور بعضی از مجوزها داده شود.

8-دریافت اجازه ورود داروهای جدید، ساخت تحت لیسانس و تولید قراردادی و .... برای چنین شرکتهایی تسهیل گردد.
9-در بازدیدهای دولتی و بازرگانی، مدیران داروئی خارجی به سوی این شرکت ها هدایت شود.

10-مدیران چنین شرکتهایی را از نظر فرهنگ سازی در مراسم مختلف مورد تشویق قرارداده و به آنها ارج بیشتر نهاده شود.
در نهایت تشویق تنها راه تعالی است و رقابت پیوسته در کسب مدرك GMP و ارج گذاشتن و بزرگ داشتن مسئولین نظارتی سرعت را افزونتر 

خواهد ساخت. 
                                                                                                                     دكترعلي منتصري                                                                                                                             

                                                                                                                                     مديرعامل شركت آفاشيمی
  

      
رونوشت:

-    جناب آقای دکتر پیرصالحی، مدیر کل محترم اداره نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر
- سرکار خانم دکترکنعانی، سرپرست محترم معاونت بازرسی فنی اداره نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

- جناب آقای سعید سعیدی نژاد، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت داروسازی آفاشیمی         
  ..و مخاطبان محترم خبرنامه آفا شيمی


