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درپائیز1397:
...  فصل خزان؛ با الوانی رنگ ها و طنازی قطرات باران؛ از راه رسید و جای تابستان را  گرفت. 
مهرتوام با آغاز ماه اندوه )ماه صفر( بود و مملو از روزهای ملی و جهانی، از روز جهانی 
جهانگردی، تا روز غیور مردان آتش نشانی، از روزبزرگداشت مولوی تا روز ناشنوایان و 
مترجمان و... به روز سالمندان رسید، روز دامپزشکی و روز جشن مهرگان و روزکودک و 
پست و روز جهانی دختر تا روز بزرگداشت حافظ و روزهای جهانی استاندارد  و عصای 
سفید و روزهای ورزش و غذا و ریشه کنی فقر و... فقط بخشی از روزهای مهر ماه بودند، 

تا به ما یادآور مطالب مهمی باشند. ماه های دوم و سوم فصل خزان، )برگرفته از آب فرو 
ریخته از آسمان پاک الهی و آذرخش های ابرهایش(، فرارسید و آبان نیز با  روز آمار؛ 
آغاز شد و به روزهای»کورش« و نوجوان رسید و به اربعین حسینی)ع( منتهی شد، 
روزی بزرگترین مجمع جهانی انسان ها گرد نام بزرگ »چراغ هدایت« است. سپس 
روز دانش آموز و »فرهنگ« هم گذشت تا 28 و 29 َصَفر آمد و ُحزن ایام رحلت پیامبر 
اکرم)ص( و امامان سوم و هشتم )ع(، شیعیان را در بر گرفت و سپس ماه سرور ایشان با 
طلوع ربیع االول و آغاز امامت موعود )عج( و والدت نبی مکرم )ص( و امام صداقت )ع(، 
فرا رسید. در این میان روز»کیفیت« هم بود که ما آن را روز »آفاشیمی« دانستیم؛ تا حقوق 
مشتری را با کیفیت بیشتری پاس داریم. و دیگر روزها روز فلسفه بود و روز کتاب، هر دو 
سرچشمه دانش و بینِش بشری و روزهای مجلس و قانون اساسی هم گذشت؛ تا  ایام مبارزه با 
ایدز و روزهای معلوالن، پژوهش،بیمه و حسابدار برسد.  روز دانشجو و والدت امام یازدهم 

)ع(هم طی شد، تا درپی جشن آذرگان؛ با هم به شب یلدا رسیدیم و پائیز هم گذشت...

#یادی-ازمناسبتهای-فصل

ویژه نامه داخلی - رایگان- فصلی

به نام خــالق  دانا و توانا

یلد ا؛ بیان گر این حقیقت است که پایان هر شب سیه، سرانجام سپید است
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سرکار خانم حاجتـی 
مصیبت وارده بر شما بانوی ارجمند 

در تحمل رنج فقدان مادر مومن و  ارجمندتان 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده؛ از ایزد منان و متعال برای آن 

مرحومه غفران واسعه الهی و برای سرکار عالیه و خانواده محترم، 
صبر و سالمتی و بقای عمر با عزت آرزومندیم.

مدیران و کارکنان شرکت داروسازی آفاشیمی

سرفصل    عنوان                                                                    صفحه
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 آنچه می گوییم د ر واقع  فکری است که بیان می شود، پس سخن سنجید ه تر باید گفت!
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ن ر
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به روزرسانی سیستم های جامع مدیریت 
و کیفیت در»آفـــا شیمی«

ایران در دهه های اخیر؛  به بهانه های گوناگون، با تحریم های مختلفی 
از سوی دولت های غربی )به خصوص آمریکا( مواجه شده است.
این تحریم ها که عمدتا ظالمانه و براساس اهداف منفعت طلبانه 
سیاسی - اقتصادی غرب بوده، در عرصه  بین المللی و بسیاری از 
زمینه های تجارت، خدمات مالی و بانکی، بیمه و نفت و..، اعمال 

شده است.
در میان انواع تحریم ها که علیه کشور ما و سایر کشورها از سوی 
کشورهای غربی و کشورهای همراه آنان، اعمال شده است، دارو 

شرایط بسیار خاصی دارد.
جهت درک این اهمیت و شرایط خاص دارو، کافی است به کتاب 
خاطرات »رمزی کالرک« )دادستان کل آمریکا در زمان جورج بوش( 

اشاره شود. وی در کتاب خود صراحتاً عنوان داشته: 
هم  و  )آمریکا  ما  جنگ  دو  انسانی  تلفات  مجموع  که  حالی  »در 
دارو  کمبود  بوده،  نفر  از 100هزار  کمتر  عراق  علیه  پیمانانش(، 
محاصره ها(  و  تحریم ها  دلیل  )به  آن سال ها  این کشور طی  در 
بر جای  نفر(،  میلیون  نیم  )یعنی  انسانی  تلفات  برابر  از 5  بیش 
گذارده است«!. این اعتراف تکان دهنده در حالی است که همواره 
از  دارو  و  غذا  که  کرده اند  وانمود  غربی  تحریم کننده  کشورهای 

شمول تحریم های آنان مستثنی بوده و هست!
صنعت  مهم  و  حیاتی  بسیار  نقش  به  می توان  مقدمه  این  با 
دارویی ایران )که در ارائه داروها به بیماران داشته است(، یقین 
حاصل کرد. صنایعی که در پی هر سری از تحریم های گسترده، 
در کنار تولیدکنندگان مواد اولیه، موثره و ملزومات دارویی و نیز 
مورد  موارد  و سایر  اولیه  مواد  و  خارجی  داروهای  کنندگان  وارد 
نیاز تولید، تا حد زیادی مشکالت دارویی کشور را مرتفع نمود، تا 
بتواند از تمامی مقاطع تحریم های سنگین، به سالمت عبور نماید.

این تامین گسترده دارو، در حالی صورت گرفت که گرچه به ظاهر 
داروها از تحریم ها معاف بوده؛ اما مشکالت چون انتقال پول، کمی 
ارز تخصیصی، عدم تمایل کشورهای تحریم کننده به فروش مواد 
دارو در  راهبردی  به صنعت  یا تکنولوژی صنایع دارویی  و  اولیه 
ایران و... باعث شده است تا حتی واردات دارو و وسایل پزشکی 
نیز به سختی صورت گرفته و به جهت زمانی نیز؛ فرایندی بسیار 

طوالنی تر باشد.
را  داروها  تولید  بودن  صرفه  به  مقرون  امر  مذکور؛  موارد  جمیع 
گاهی منتفی کرده و بعضاً کیفیت داروها و درمان بیماران نیز به 
دلیل تغییر منابع داروهای آماده مصرف وارداتی و هم چنین گرانی 
و سختی تامین مواد اولیه برای داروهای تولید داخل، تحت تاثیر 

قرار گرفته است.
 به علت محدودیت در معامالت و نبود منابـع و کانال های تامین 
دچار  را  تولیدکننده  و  مطالبه شده  نقد  عمدتا  )که  پول  انتقال  و 
هزینه های سربار بیشتری می نمایـد( و هم چنین عدم همکاری 
عمده  خریدهای  ریسک  نمودن  صفر  برای  بین المللی  بیمه های 
مواد اولیه توسط کارخانه های داروسازی ایران، این شرکت های 

داخلی، شرایط ناگواری را تجربه نموده و می نمایند.
تامین  برای  بانک ها؛  و  دولت  در  دارو  با  مرتبط  بخش های  زیرا 
نقل  و  نقدینگی  تامین  نمودن هزینه های  لحاظ  و  نقد الزم  پول 
و انتقاالت وجوه و دریافت کاال و کاهش ریسک باالی معامالت، 
تدبیر  یا  و  ندارند  اختیار  در  یا  را  مناسبی  حمایتی  سازوکارهای 
نکرده اند. بنابراین این خود تولیدکنندگان هستند که باید پیش 
از دریافت کاالهای مورد نیاز خود )از یک قطعه دستگاه  گرفته تا 
کانتینرهای مواد اولیه و موثره(، پول آن را خود تامین و پرداخت 
نموده و برای تامین این منابع مالی و انتقال آن و خرید و حمل 
)خصوصا حمل دریایی که زمان و مخاطرات بیشتری را می طلبد(، 

در غیبت بیمه ها، با هزینه ها و خطرات باالیی روبه رو شوند. 
عدم  و  تورم  )خصوصا  داخلی  عوامل  وضعیتی،  چنین  کنار  در 
برگشت سریع وجوه فروش داروها و عدم تعیین نرخ ها متناسب 
با هزینه ها(، نیز به سان فشار اُسمزی؛ از محیط پیرامونی بر پیکره 

صنایع دارویی وارد گشته و می گردد.
ایران،  دارویی  بازار  و  تولید  فعلی  شرایط   در  که  است  بدیهی 
در  خصوص  )به  دارویی  صنایع  مدیران  روی  پیش  چالش های 
را  تولید  چرخ های  آنان  که  است  قدری  به  خصوصی(،  بخش 
نه فقط به دالیل اقتصادی که به دالیل اعتقادی در گردش نگه 
داشته اند. زیرا سرمایه های آنان در سایر بازارها بازده به مراتب 

بیشتر و دردسرهای به مراتب کمتری دارد.
این فعاالن معتقد بخش تامین و تولید داروها به خوبی می دانند که 
اگر اعتقاد و اهتمام آنان اندکی سست گردد، تحریم های ظالمانه 
اثرگذار بر بخش دارو، درمان و بهداشت بر شهروندان عادی تأثیر 
 گذارده و منجر به کاهش دسترسی آنان به داروهایی می شود که 
نقش حیاتی در درمان بیماران و کاهش درد و رنج این هموطنان دارد. 
به منظور حفظ صنعت دارویی کشور،  نمود که  اذعان  باید  البته 
اوراق  تخصیص  جمله  )از  اقداماتی  اخیر  دهه های  طی  دولت ها 
بهادار برای خرید API و ماشین آالت و..( داشته اند، اما آن چه 
در اختیار کارآفرینان این صنعت قرار گرفت؛ به علت عدم ورود 
سرمایه گذاری های جدید در ایجاد واحدها و یا خطوط تولید نوین 
)به خصوص در بخش خصوصی و در حوزه داروهای مهمی چون 
مطابقت  مهم  این  تحقق  برای  الزم  مقادیر  با  آنتی بیوتیک ها(، 
نداشت. هم چنین عدم توجه به هزینه های تحقیق و توسعه این 
صنعت )که یک صنعت مبتنی بر فرموالسیون محسوب می شود(، 
کماکان خالء پر نشده ای باقی گذارده  است. لذا به نظر می رسد که 
برای توسعه صنایع دارویی و صنایع تامینی آن، )در جهت صیانت 
از سالمت عمومی و اشتغال متخصصان و تامین داروی مورد نیاز 
بیماران(،  خصوصا در مقابل تحریم های جاری، دولت بایستی با 
جدیت و اولویت بیشتری کارآفرینان این عرصه را یاری نماید، 
مشکالت آنان را درک نموده و راهکاری متناسب تری را اتخاذ کند.
 هیات تحریریه فصلنامه داروسازی آفاشیمی 

                  مـــهندس رویا نصرتی 
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اول مصمم شوید که کاری باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت. “لینکلن”

شرکت داروسازی آفاشیمی در تاریخ های 5 و6 آبان ماه سال 
جاری میزبان ممیزان شرکت توف نورد ایران درخصوص تمدید 
و   )ISO آموزش)10015  کیفیت  مدیریت  سیستم های  اعتبار 
صدور مجدد سیستم های کیفیت مستندات )ISO10013( بود 
داروسازی  موفقیت صورت گرفت. همچنین  با  فرآیند  این  که 
آفاشیمی در تاریخ 8 آذرماه نیز میزبان ارزیابان نهاد اعتباردهی 
استاندارد سازمانی جهانی  اعتبار  تمدید  درخصوص  پارسیان 
 )ISO 17025( معتبر  آزمایشگاهای  امور  درکیفیت  استاندارد 
با موفقیت صورت گرفت. »آفاشیمی«  نیز  بود که این ممیزی 

با تمدید اعتبـار  این سیستم ها و استاندارها، توانایی خود )در 
تأمین مستمر خدماتی که الزامات قوانین و مقررات مرتبط را 
برآورد می نماید( را، بار دیگر به اثبات رساند و مشخص نمود 
که با رعایت اصول به کارگیری مؤثر این استانداردها )شامل: 
انطباق  تضمین  سیستم،  مستمر  بهبود  برای  فرآیندهایی 
رضایت  و  قانونی  الزامات  رعایت  و  مشتری  تقاضاهای  با 
مشتری و..( را افزایش داده و در این شرکت؛ هدف گذاری ها 
و تصمیم گیری ها؛ مبتنی بر واقعیت های انجام پذیرفته و موارد 
بهبود به طور مؤثر شناسایی و اجرا می گـردد. مهندس رویا نصرتی                                                                        

به روزرسانی سیستم های جامع مدیریت 
و کیفیت در»آفـــا شیمی«
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اولین گام انسان به سوی موفقیت، رهایی از اسارت روزمرگی و یکنواختی محیط است “مارک کین”

 رعایت انصاف، 
مهم ترین عنصر اخالق حرفه ای 
از دیدگاه یک مدیرعامل موفق

 مقـد مه
 1362 سال  ورود ی   ،1344 سال  متولد  زجاجی،  مجید  د کتر  آقای 
دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته پتروشیمی و همچنین ورود ی سال 
1368 د انشگاه علوم پزشکی تهران و فارغ التحصیل رشته داروسازی 
با  د ر همین سال، همزمان  او  است.  دانشگاه  این  از  در سال 1373 
به ویژه  د اروسازی  دانشکد ه  های  د اروخانه  د ر  خود  طرح  گذراند ن 
13 آبان به عنوان مسئول فنی، به آموزش د ر د انشکد ه مشغول شد. 
د ر سال 1376، د ر کنار اشتغال د ر د اروخانه، به عنوان مسئول بخش 
بررسی پروفورماهای مواد اولیه و محصول وارد اتی وزارت بهد اشت 

)واحد قیمت گذاری و تخصیص ارز( مشغول به کار شد. آشنایی و ورود 
او به صنعت توزیع د ارو در سال 1379 و با ورود به پخش هجرت به 
بازاریابی و فروش آن شرکت رخ داد. سپس در سال  عنوان معاون 
1384 با همین ِسمت و نیز پذیرش معاونت بازرگانی در پخش فردوس، 
اد امه فعالیت د اد ه و پس از بازگشت کاری به پخش هجرت د ر سال 
1392، پس از چند ماه به عنوان مد یرعامل آن شرکت، سّکان پخش 
را به عهد ه گرفت. پس از رجوع مجد د کاری به پخش فرد وس د ر سال 
1395 تا کنون، به عنوان مد یرعامل این پخش، وظیفه خطیر مد یریت 

د ر بزرگترین پخش خصوصی کشور را عهد ه د ار است. 

 مصاحبه با آقای دکتر مجید زجاجی، مديرعامل شرکت پخش فردوس

* جناب آقای دکتر زجاجی، با چه انگیزه و چشم اند ازی، اشتغال 
جد ی د ر د اروخانه را رها کرد ه و صنعت توزیع د ارو را انتخاب نمود ید؟

درآن زمان، معموالً دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته داروسازی از 
کار می  بازار  گونه  هر  وارد  داروسازی،  دانشکده  داروخانه های  طریق 
می  روی  صنعت،  آموزش های  به  شروع،  در  هم  برخی  البته  شدند. 
آوردند. دانشجویانی که از ابتدا در داروخانه ها مشغول می شدند کم کم 

عالقه ای به سیستم داروخانه پیدا می کردند. من هم در ابتدا با معرفی 
آقای دکتر خیرآبادی، در داروخانه های دانشکده داروسازی و بیشتر، 
داروخانه 13 آبان مشغول شدم و در سه سالی که تمام وقت و سه سال 

بعد که نیمه وقت در آنجا بودم، تجربیات ارزنده ای آموختم. 
به هر حال، این داروخانه از پر مراجعه ترین داروخانه های کشور است 

و حجم کاری آن بسیار باالست.
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5  بزرگان د رباره اید ه ها می گویند، ذهن های معمولی از رخد اد ها، ذهن های کوچک د رباره افراد. “النور روزولت”

به واسطه شناخت، لطف و اعتمادی که آقای دکتر سیامک نژاد و آقای 
دکتر احمدیانی به من داشتند، به دلیل نیاز به دکتر داروساز معتمد در 
بخش تأیید پروفورماها و عمالً نظارت بر قیمت خرید مواد اولیه و داروهای 
وارداتی، وارد وزارت بهداشت شدم و همزمان با اشتغال در داروخانه به 

صورت پاره وقت، به وظیفه مهم محوله در اداره کل غذا و دارو پرداختم. 
در خصوص کار در داروخانه باید بگویم که از یک طرف، فشار روحی 
در داروخانه 13 آبان در بخش بیماران خاص در داروخانه تخصصی و 
تأثیری که آالم و استیصال این بیماران بر روحیه من گذاشته بود، وجود 
داشت و حتی گاهی اوقات مجبور بودیم به خاطر کمبود، برخی داروهای 
تخصصی را برای بیماری های خاص، سهمیه بندی کنیم و از طرف دیگر، 

خواهش بیماران یا همراهان آنان، انسان را متأثر می کرد. 
در چند سالی که من در این بخش مشغول بودم، شرایط روحی سختی 
را سپری کردم و به همین خاطر، هنگام جدایی از داروخانه 13 آبان، 
پیشنهاد دادم اشتغال در بخش تخصصی داروخانه را به صورت شیفتی، 
برنامه ریزی کنند تا حضور مداوم یک فرد، آثار زیان بار روحی نداشته 
باشد و تا آنجا که خاطرم هست به این پیشنهاد، جامعه عمل پوشاندند. 
از آنجا که از قدیم تر، روحیه و عالقه من در زمینه بازاریابی و فروش بود، 
این موضوع، کم کم مرا به سمت کار در صنعت داروسازی، آن هم توزیع 
دارو سوق داد و با شش سال سابقه کاری دارویی، با پیشنهاد و اعتماد 
آقای دکتر سیامک نژاد، در پخش هجرت -که در آن زمان با مشکالت 
عدیده ای هم روبه رو بود- کارم را در صنعت پخش با معاونت بازاریابی 

و فروش آغاز کردم. 
در ابتدای فعالیتم در پخش هجرت و همزمان با حذف کار در اداره کل 
غذا و دارو، داروخانه ای هم با مجوز وزارت بهداشت در باقرآباد شهرری 
تاًسیس کردم. البته وظیفه بازرگانی و فروش در پخش، بسیار وقتگیر بود 
و عماًل کار داروخانه همیشه در حاشیه قرار می گرفت و نهایتاً در سال 
1392 مشغولیت های فراوان جدیدی که در فعالیت اصلی من پیش آمد، 

موجب شد که داروخانه را در مقام مًوسس، واگذار کنم.
* از زمانی که جنابعالی وارد صنعت پخش د ارو شد ه اید تاکنون، 

این صنعت د ر ایران د ستخوش چه تغییراتی شد ه است؟
نظرتان د رباره د اروخانه های زنجیره ای چیست؟

در ایران، تغییرات هم از جهت تعّدد شرکت های پخش از 6 شرکت 
به شاید حدود 10 برابر از جهت تعداد، و هم نوع انبارش آنها صورت 
گرفته است. خوشبختانه شرکت های پخش، عمدتاً از حمایت واحدهای 
تعّدد  با  حتی  و  هستند  بهره مند  داروسازی  کارخانجات  و  تولیدی 
شرکت های توزیعی، این نکته مّدنظر تأثیرگذاران صنعت قرار گرفته و 
اکثر شرکت های پخش که در دو دهه اخیر به این صنعت افزوده شده اند، 

سهامدار تولیدی دارند. 
البته این تعّدد تا حدودی اتالف منابع کالن ملی را نیز به دنبال دارد، 
زیرا هم سرمایه تولیدکننده در انبارهای پخش های متعّدد در یک زمان 
انبارش،  و... جهت  انرژی  از جمله  واحد وجود دارد و هم منابع ملی 
لجستیک و سایر موارد، در این تعّدد توزیع کنندگان به هدر می رود. در 
مورد انبارش باید به این نکته اشاره کرد که متأسفانه برخی شرکت های 
پخش، موجودی بسیار باالیی حتی بعضاً برای چند ماه را انبار می کنند و 
این مسأله موجب سنگینی مسؤولیت آنها در انبارش و هم افزایش خواب 

سرمایه و هزینه مالی سازمان می گردد. 
من در هر دو مجموعه پخش هجرت و پخش فردوس، بر اساس تجربه 
روی هر محصول دارویی، تالش کردم سیستم را طوری برنامه ریزی کنم 
تا نقطه سفارش محصول به گونه ای باشد که به فروش و توزیع لطمه 
نخورد؛ یعنی نه انبارِش کمتر از حد که آسیب به فروش برساند و نه 

زیادتر از حد که تبعات فوق الذکر را به بار آورد.
در مورد داروخانه های زنجیره ای باید پازل و زنجیره تأمین دارو در ایران 
الگوی  با شتابزدگی،  نباید  را مورد مطالعه و مداّقه بیشتر قرار داد و 
کشورهای توسعه یافته را کپی کرد؛ مانند طرح تحول سالمت که در 
اجرا با مشکالت متعددی روبرو شده و یا طرح پزشک خانواده که در ابتدا 
با جدیت مطرح شد ولی هنوز ساختار معینی ندارد و پس از چند سال، 

هنوز نتیجه ایده  آل را نگرفته است. 
به نظر من، بحث داروخانه های زنجیره ای از جهت توسعه ای و تکمیل 
یکپارچگی زنجیره تأمین دارو قابل تأمل است ولی باید در ابتدا مسایلی 
کارکنان  اشتغال  داروخانه های خصوصی،  اقتصادی  وضعیت  همچون 
از موارد دیگر،  داروخانه ها، جایگاه مؤسس و مسوؤل فنی و بسیاری 
بررسی و برای آنها راهکارهایی منظور شود و سپس در صورت عدم تضاد 

با شرایط موجود، با برنامه معین و منظم، این سیستم را پیاده کنیم.
* با توجه به عنصر مهم Place در 4P، و اینکه در کشور ما 
تنها کانال توزیع دارو از سوی تولیدکننده، شرکت های پخش 

هستند، توزیع صحیح و حرفه ای را چگونه توصیف می کنید؟
با توجه به الگوی توزیع دارو در ایران، باید شرایط را کامالً بومی ببینیم؛ 
چون سیستم فروش توزیع دارویی ما با بسیاری از کشورها متفاوت است. 
اما در نگاه کلی، اولین نکته، بهره مندی از یک سبد قابل قبول از محصوالت 
در شرکت توزیع کننده است. گرچه تنوع سبد از نظر کد، تأمین کننده، 

طبقه بندی درمانی و... مهم است اما همیشه تعیین کننده نیست. 
نکته اساسی در انتخاب صحیح یک سبد کاربردی، شناخت نیاز بازار در 
هر برهه و زمان است؛ چرا که معموالً شرکت های توزیع  کننده ای موفقند 
که سبد دارویی قوی و مورد نیاز مصرف کننده را دارا هستند و حتی شاید 

در برخی دوره ها، کل سبد آنها به چند ده محصول محدود شود. 
که  معنا  بدین  کند،  ایجاد  مشتری  وابستگی  باید  سبد  مجموع،  در 
اگر در برهه ای در بازار نباشید سراغ شما را بگیرند و همواره به شما 
احساس نیاز کنند. نکته بعدی، سرویس دهی مناسب شرکت پخش 
با شرایط  از جمله تحویل تمام و کمال سفارشات، تحویل به موقع 
انقضای مناسب، رعایت اخالق  تاریخ  با  استاندارد، صحیح و سالم و 
حرفه ای فروشنده و حتی به دست آوردن دل مشتری و ایجاد ارتباط 
دوستانه فروشنده با مسئول خرید بیمارستان یا داروخانه است که هر 

کدام از این ها یک کتاب است. 
یکی از تغییرات صنعت پخش در ایران نسبت به گذشته که به نوعی 
تکمیل پاسخ به سؤال قبلی شما نیز هست، تغییر ساختار عرضه و 
تقاضا در صنعت دارو و خصوصاً مرحله توزیع شرکت های پخش به 

مشتریان است. 
از  به عرضه و سهمیه بندی ها، چه  تقاضا  به دلیل غلبه  در آن زمان، 
مدیریت ارشد یک شرکت پخش، چه مدیران میانی، چه مدیران مراکز 
و چه فروشندگان، فرآیند توزیع، بسیار ساده تر از حال حاضر بود. هرچه 
به زمان حاضر نزدیکتر می شویم، عرضه بر تقاضا فزونی یافته و در نتیجه، 

رقابت هم زیادتر شده است. 
لذا مدیریت فعالیت پخش ها در همه سطوح سازمانی که در باال اشاره 

کردم ترکیبی از دانش، تجربه و هنر است. 
چرا که این هنر حرفه ای است که مزیت رقابتی ایجاد می کند. 

این نکته را در مقایسه فروشندگان درون هر شرکت پخش و هم میان 
شرکت های پخش به عنوان پیکان فروش در شرکت های توزیع کننده 
در تعامل با مسؤوالن خرید و مسؤوالن فنی داروخانه ها و مراکز درمانی، 
به وضوح می توان دید. در Place )توزیع( مناسب و صحیح، هر کدام 

از موارد فوق الذکر، ضریب و جایگاه خود را دارد و

گو
 و 
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گف
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اجازه دهید همیشه با لبخند با هم روبرو شویم، زیرا لبخند سرآغاز عشق است. “ترزا”

نباید از هیچ کدام غافل شده و یا بیش از وزنش برای آن زمان، انرژی و هزینه 
صرف کرد. نکته اساسی، بحث آموزش مستمر کارکنان یک شرکت توزیع 
کننده در همه سطوح به ویژه فروشندگان است؛ چرا که در ابتدا آموزش و 
عالقه مندی به کار و به همراه آن تجربه، هم افزایی مثبتی برای یک فروش 

حرفه ای توسط فروشندگان شرکت پخش ایجاد می کند. 
* میزان و یا ساختار سود آوری د ر صنعت پخش، نسبت به گذشته 

چه تغییراتی کرد ه است؟
از آنجا که شرکت پخش، با مارژین متوسطی بین 8% تا 10% فعالیت 
که  امری  است؛  مهم  بسیار  ساختار،  این  در  هزینه ها  مدیریت  می کند، 
شاید در ساختار شرکت های تولیدی به این ضرورت نباشد، چون حاشیه 
سود در مورد محصوالت مختلف، متفاوتتر است. با توجه به تورم ساالنه 
و حتی میان ساالنه، هزینه های سربار اعم از انرژی، لجستیک، انبار و... و 
همچنین دستمزد کارکنان، بیمه، مالیات، هزینه های مالی و... با بهترین نوع 
مدیریت در یک شرکت توزیع کننده - اگر بخواهد سالم فعالیت کند - به 
ناچار، حاشیه سود، تحلیل رفته و به صفر نزدیک می شود؛ و تنها سود 
توزیع کننده، افزایش سهم بازار شرکت تولیدی سهامدارش خواهد بود. 
سود نهایی یک شرکت پخش به طور متوسط کمتر از 2% است و جهت 
به روزرسانی، بهبود لجستیک، افزایش شعب و انبارها و... عماًل پاسخگو 
نیست و متأسفانه برخی از شرکت های توزیع کننده غیروابسته به کارخانه 
باقی مانده اند. یا بدون پیشرفت  این سال ها تعطیل شده و  تولیدی، در 

 البته رقابت بیش از پیش شرکت های توزیع کننده نیز که نتیجه تعّدد 
آنها می باشد، عامل دیگری در پایین آمدن حاشیه سود عملیاتی آنها شده 
است، چرا که میزان افزایش رشد فروش شرکت پخش نسبت به میزان 
افزایش هزینه های آن شرکت، برابر نبوده و این موضوع، تاثیر مستقیم بر 

کاهش سودآوری شرکت می گذارد.
* از آنجا که جنابعالی، از ابتد ای فعالیت حرفه ای خود، به نوعی با 
هو لد ینگ نوفیکو د ر ارتباط بود ه اید، عملکرد سهامد اران را چگونه 
د ید ه اید؟ اگر به جای این د وستان بود ید چه اقد اماتی انجام می د اد ید؟

زیرمجموعه اش  شرکت های  نام  با  را  آن  قدیم تر  که  نوفیکو  هولدینگ 
از  یکی  بود،  معروف  نژاد،  سعیدی  آقای  هولدینگ  به  و  می شناختیم 
باسابقه ترین، کارا ترین و خوشنام ترین هولدینگ های دارویی کشور و یکی 

از بزرگترین هولدینگ های دارویی بخش خصوصی است. 
و  آمده  در  خصوصی  بخش  مالکیت  به  که  اخیر  دهه  دو  در  ویژه  به 
تصمیم گیری منسجم و صحیحی در این هولدینگ شکل گرفته، همواره 
جهت  از  چه  می کند؛  حساب  هولدینگ  این  روی  دارو  و  غذا  سازمان 
 GMP هوشمندی در تهیه به موقع مواد اولیه، چه کیفیت تولید و رعایت
و... و در نگاه سازمان های دیگِر عموماً مالی و اقتصادی، هولدینگ نوفیکو 

یکی از شفاف ترین و خوش حساب ترین مجموعه ها شمرده می شود. 
من از زمانی که در پخش هجرت بودم، با این هولدینگ آشنا شده و از 
آنجا که هولدینگ نوفیکو )توسط شرکت تهران شیمی( یکی از سهامداران 
برقرار  آن  تابعه  با شرکت های  و خوبی  نزدیک  تعامل  بود،  عمده پخش 
کردم. هنگامی که به پخش فردوس رفتم، این ارتباط و تعامل به اوج خود 
رسید و رابطه مستقیم و تنگاتنگ با این هولدینگ )به دلیل تعلق عمده 
سهام پخش( تقویت شد. دوره اول فعالیتم در پخش فردوس بود که بحث 

راه اندازی شرکت آفاشیمی به عنوان یک شرکت داروسازی مطرح شد.
به نظر من اگر در آن زمان، مطالعه بیشتر و عمیق تری انجام می شد و 
این  شرکت های  از  یکی  عنوان  )به  آفاشیمی  در  هولدینگ،  سهامداران 
هولدینگ( سراغ داروهای نوترکیب مانند گروه بایوتک و بایو سیمیالر و... 

می رفتند اکنون مزیت رقابتی قدرتمندی در بازار داشتند.
البته اآلن صحبت در مورد تصمیم گیری در 13-12سال پیش، دشوار   

است؛ چرا که در سرمایه گذاری تولید، بحث های مختلفی از جمله زودبازده 
یا دیربازده بودن سرمایه و بحث های تخصصی دیگر مطرح است، اما اگر من 
به جای سهامداران مجموعه بودم، تولید محصوالت نوترکیب یا محصوالت 

بر پایه گیاهان دارویی را در آفاشیمی پیش می بردم. 
یکی دیگر از نکات مثبت این هولدینگ، نگرش A to Z در آن است، چرا 
که از تولید مواد اولیه، مواد بسته بندی، محصول ساخته شده و توزیع در 
آن دیده شده و همچنین تالش شده، سبد متنوعی از محصوالت مختلف، 

تولید و یا وارد کشور شود.
* د ورنمای وضعیت امروز بازار محصوالت آفاشیمی را با توجه به 
تحریم های اقتصاد ی و مشکالت تأمین مواد اولیه و همچنین رفتار 

مشتریان شرکت پخش، چگونه ترسیم می کنید؟ 
 آفاشیمی در ابتدا، کار خود را با پخش فردوس آغاز نمود و تا حدود 2 
به حمایت  توجه  با  بودیم.  توزیع کننده محصوالتش  ما  سال، منحصراً 
پخش  وقت  مدیریت  همچنین  و  آفاشیمی  وقت  مدیریت  سهامداران، 
غول های  میان  در  را  آفاشیمی  توانستیم  همکاران،  تالش  و  فردوس 
آنتی بیوتیک به نقطه ای برسانیم که سهم بازار مناسبی جذب و حتی در 
برخی محصوالت خود، با کسب بیشترین سهم، بازار را رهبری کند و در 

مجموع فروش ریالی، به رتبه دوم میان رقبا دست یابد. 
همانطور که قبل تر در مورد هولدینگ نوفیکو گفتم، به ویژه در آفاشیمی 
با توجه به بازدیدی که خود من هم از این کارخانه کرده ام، سرمایه گذاری 
عظیمی انجام شده، چه از نظر سایت های تولید در زمینه ماشین آالت، 
و  انبارها  تأسیسات،  چه  و...   Dedication و   GMP اصول  استقرار 
در  مستمر  پایش  یکپارچه،  مدیریت  سیستم  استقرار  قسمت ها،  دیگر 
زمینه محافظت از محیط زیست و... و این شرکت یکی از سرمایه ها و 

پشتوانه های ملی داروسازی است. 
اما افسوس که هم رقابت منفی برخی رقبا و هم عدم تعادل عرضه و تقاضا 
در سال های اخیر، موجب شده تا آفاشیمی به عنوان یکی از کیفی ترین 

و بروزترین کارخانجات داروسازی، لطمات بزرگی ببیند.
از ابتدای سال 1397، با توجه به مشکالت اقتصادی از جمله تغییر نرخ 
ارز، کمبود مواد مؤثره و بسته بندی و نیز تحریم ها، شرایط بازار از جهات 
مختلف، میان شرکت های داروسازی، نسبتاً یکسان شد. چرا که مشکالت 

فوق الذکر در سطح کالن ملی برای همه آنها اتفاق افتاد.
از توافقات کالن  باید دورنمای مشخص و شفافی  ابتدا  در مورد آینده، 

سیاسی جامعه داشته باشیم. 
در هر حال، اگر مانند گذشته، عرضه از تقاضا بیشتر شود، می بایست 
تنوع سبد و راه اندازی خطوط جدید تولید و همچنین توسعه بازارهای 
صادراتی را تقویت کرد، زیرا در حال حاضر نمی توان مانند دهه هفتاد 
که ما در وزارتخانه، تیراژ تولید محصوالت را میان تولیدکنندگان سهمیه 

بندی می کردیم، کار را پیش بُرد.
و  برند ینگ  د ر  می تواند  چگونه  فرد وس  پخش  شما،  نظر  به   *

شناسا ند ن کیفیت برتر محصوالت آفاشیمی ایفای نقش کند؟
از آنجا که پخش فردوس، انحصاراً محصوالت آفاشیمی را از این شرکت 
دریافت کرده و عرضه می نماید و محصول مشابه آفاشیمی در سبدش 
وجود ندارد و حدود نیمی از فروش آفاشیمی نیز از طریق پخش فردوس 
صورت می پذیرد، نام و برند این دو شرکت در بازار با هم عجین شده است. 
چرا که امروز، هر مشتری که مشابه محصوالت آفاشیمی را از فروشندگان 

پخش فردوس مطالبه کند، انحصاراً محصول آفاشیمی را ارائه می کنند.
 از همین طریق است که برند پخش فردوس در اختیار برند آفاشیمی قرار 
می گیرد؛ بدین معنا که هر چه برند فردوس ارتقا پیدا کند، برند آفاشیمی 

هم رشد خواهد کرد. 
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7 اگر می خواهی خوشحال باشی، پس دائما در تالش و کمک به دیگران باش. “لئو تولستوی”

محصوالت  کیفیت  شناساندن  فردوس، جهت  پخش  فروشندگان  البته 
آفاشیمی، تمام تالش خود را در تعامل و ویزیت مشتریان صرف می کنند. 
در مجموع، هنگامی که یک داروخانه یا مرکز درمانی، ارتباط مناسب و 
تنگاتنگی با فردوس دارد غیر مستقیم، ارتباط سالم و صحیحی با آفاشیمی 
خواهد داشت. البته در مورد برندینگ و مارکتینگ پزشکان، برعکس است 
و در آنجا آفاشیمی، نقش حلقه اتصال مناسب میان مشتریان و پخش 

فردوس ایفا می کند.
از  یکی  مد یرعامل  عنوان  به  جنابعالی  د رخواست  مهم ترین   *
باسابقه ترین و بزرگ ترین شرکت های توزیع کنند ه، از مسؤوالن 

سازمان غذا و دارو چیست؟
 در حال حاضر، مهمترین درخواست من و سایر همکاران در شرکت های 

پخش دارو، رسیدگی به مشکالت اقتصادی توزیع کنندگان است. 
از چند سال پیش، هر چه به اکنون نزدیکتر شده ایم، هزینه به درآمد، 
فائق تر آمده و جهت سرویس دهی مناسب به مشتری، رعایت استانداردهای 
انبار و لجستیک، حفظ سالمت کاال و... ، دچار مشکالت عدیده و جدی 
مارژین شرکت  که  دارو می خواهم  و  غذا  از مسؤوالن سازمان  هستیم. 
با هزینه های روز یک  بازبینی نمایند و آن را متناسب  توزیع کننده را 

شرکت پخش، ارزیابی کنند. 
بیشتر  سودآوری  جهت  اقتصادی  درخواست  یک  درخواست،  این 
جهت  است  ساختاری  درخواست  یک  بلکه  نیست،  پخش  شرکت های 
نزدیک شدن به استانداردهای روز در زمینه رعایتGSP، استانداردهای 
لجستیک و نهایتاً کسب رضایت ذی نفعان )از جمله مشتریان، سازمان غذا 
و دارو، دانشگاه های علوم پزشکی و ...(. البته این مشکالت، تنها مربوط 
به بخش توزیع نمی شود و در زنجیره تأمین داروی کشور، فراگیر است؛ 
یعنی باید اقداماتی انجام داد که نه به تولید، نه توزیع، نه مراکز درمانی و 
داروخانه ها و نه نهایتاً مردم، فشار اقتصادی افزایش هزینه ها تحمیل نشود 
و این راهی جز تقویت بیمه های درمانی ندارد. البته ابتدا باید مشکالت 

کالن اقتصادی جامعه حل شود تا بتوان بیمه ها را حمایت مالی نمود.
* شما اخالق حرفه ای را د ر صنعت و کالً د ر یک سازمان، د ر رعایت 

چه عناصری می بینید؟
من ابتدا اخالق حرفه ای را به دو بخش حقیقی و حقوقی تقسیم می کنم. 
بخش حقیقی، بخش انسانی و شخصیت فردی در اخالق حرفه ای است 
که هر فرد در یک سازمان یا مجموعه، به عنوان انسان چه وظایفی نسبت 
به خود و دیگران دارد که طبیعتاً منطبق بر اصول اخالقی انسانی است. 
بخش حقوقی، از شخصیت حقوقی در سازمان نشأت می گیرد و وظایف 
مجموعه  جایگاهی،  هر  در  فردی  هر  می کند.  تعریف  را  کار  به  نسبت 
عناصری از اخالق حرفه ای را که مرتبط با شرح شغل اوست رعایت می کند. 
مثاًل ممکن است فردی در زندگی شخصی خود اهل مشورت نباشد ولی 
در جایگاه سازمانی خود ناگزیر از مشورت باشد. البته بهتر است تا حد 

ممکن این دو بخش )حقیقی و حقوقی( منطبق بر هم باشند. 
یا  ارشد  مدیر  برای یک  ویژه  به  ای،  اخالق حرفه  مهم  عناصر  از  یکی 
در  افراد  و  واحدها  میان  روابط  مدیریت  و  آرامش  ایجاد  مدیرعامل، 
در سازمانی  از تنش در مجموعه است؛ مخصوصاً  سازمان و جلوگیری 
مثل شرکت پخش که شما مدیران و فروشندگان مراکزی در دوردست 
و شهرستان های مختلف با فرهنگ های گوناگون دارید و مدیریت آنچه 

گفته شد بسیار مشکل تر و حساس تر است .
شاید مهم ترین عنصر اخالق حرفه ای چه در بُعد حقیقی و چه حقوقی، 
یا  مدیران  یا  زیردستان  جای  را  خود  شما  وقتی  باشد.  انصاف  رعایت 
سهامداران و یا حتی شرکای تجاری خود در خارج از سازمان می گذارید 
نمودن  لحاظ  علیرغم  بینانه،  واقع  و شما  ایجاد می شود  متقابل  درک 
منافع فردی و سازمانی، از دایره انصاف خارج نمی شوید. چرا که فقط در 
این صورت است که در یک سازمان یا در یک رابطه تجاری، می توان به 

شرایط برد- برد دست یافت.
 مصطفی علمافر

   # باهمکاران-برایهمکاران...

همکار ارجمند؛ 
جناب آقای

 سیف اله شاهمرادی
)واحدتـولید(

آغاز زندگی مشترک تان را
توام  با بهترین آرزوها، 

تبریک می گوئیم.

همکاران گرامی؛ 
سرکار خانم ها: مریم  بنیانی )تضمین کیفیت(

سمیه نورا و الهام خلفی )منابع انسانی(
دکتر فهیمه سخائی )فنی دارویی(

و جناب آقای مهندس عباس  پورفتحی )برنامه ریزی و انبارها(
  آغاز به کار شما بزرگواران در شرکت داروسازی آفاشیمی 

را تبریک می گوئیم.

همکاران محترم؛ 
سرکار خانم مریم مصطفـی )واحدمالـی( میالد فرزندتان )برسام(

و جناب آقایان: محمد شیرازی خانقاه و مرتضی کریم پور )واحدتـولید(،
تولد فرزندان تان )مهنا و صدرا(،محمد رهنما و وحید علیرضاپور)برنامه ریزی و انبارها( 

قدم نو رسیدگان تان)جانا و مهنا(؛برتمامی شما عزیزان و اعضامحترم خانواده تان مبارکباد
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اگر می خواهید زند گی شاد ی د اشته باشید، زند گی خود را به اهد اف خوب گره بزنید. “ انیشتین”
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 مروری بر گفته های 2 قسمت قبل
استقبال از سلسله مقاالت فرهنگ کار را نه به پای خود، بلکه به حساب 
فطرت پاک نهاد و پاکی جوی مخاطبان فهیم فصلنامه گذارده و صرفا وظیفه 
خود می دانم که در ابتدا از تمامی عزیزانی که با مطالعه دو قسمت قبلی و 
ارائه نظرات و بازخوردهای خوب خود ما را در ارائه هر چه بهتر قسمت سوم 

این مطالب، یاری دادند، تشکر نمایم.
در قسمت اول به نقش زیرساختی»فرهنگ کار« در توسعه  اشاره شده و 
سپس با محور قراردادن این اصل که اخالق تجربه بشریت برای زندگی 
بهتر بوده و هست، سپس ضمن اشاره به 3 تعریف از کارشناسان داخلی 
و خارجی، تعریف ارائه شده توسط غالمرضاشریعتی )کارشناسان  فرهنگی 
داخلی( را به جهت عملیاتی تر بودن، مبنای این سلسله مطالب قرار دادیم. 
ـّم  زیرا براساس تعریف وی »فرهنگ به مجموعه آثار بُروز و ظهور یافته- اع
از کالمی، رفتاری، کاری و... متشابه؛ از سوی اکثریت جمعی از انسان ها در 
یک جامعه مشخص )مانند یک سازمان یا صنف( اتالق می شود. این آثار 
می تواند ناشی از باورها، اعتقادات، نیــازها و یا الزامات باشد. در ادامه به 
اهّم علل لزوم توجه به فرهنگ کار )از جمله ایجاد باور خوب ذی نفعان( 
اشاره کردیم. اّما در قسمت دوم؛ به اخالق و تربیت فردی اشاراتی داشتیم 
و در خصوص نقش اخالق فردی و اجتماعی در اخالق سازمانی مختصر 
مطالبی را گفتیم. سپس مروری بر»چگونگی شکل گیری اخالق فردی« و 
8 بعد وجودی انسان )ابعادی مانند: جسم، روان، روح، عقل و...( داشته و 
در ادامه به نقش ذات )یا ژن(، محیط و از همه مهم تر تربیت« در اخالق 
فردی و به تبع آن  اخالق سازمانی، پرداختیم و تاکید کردیم که   نقطه 
مشترک همه ی انسان ها به لحاظ اخالقی؛ فطرت آنها است، )زیرا همه ی 
آدم ها دارای قدرت ممیزی نیکی و بدی، پلیدی و زیبایی یکسانی هستند.(

 سواالت اساسی و محوری د ر فرهنگ واخالق سازمانی؟
اینک دو اساسی پیش روی ما قرار می گیرد:
چگونه می توان فرهنگ سازمانی را ساخت؟

و چگونه می توان از ماندگاری و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ مطلوب و 
مناسب، مطمئن شد؟

البته این دو پرسش، سواالت دیگر را به نوبه ایجاد می کند، که مهم ترین 
این سواالت عبارتند از:

به چه فرهنگی می توان فرهنگ مطلوب و خوب گفت؟
تعیین  و چگونه  توسط که  فرهنگ سازمانی  و مطلوبیت  تناسب  یعنی 
فرهنگ  یا  که؟  نگاه  از  مطلوب  فرهنگ  ساده تر،  عبارت  به  می شود، 
مناسب برای سازمان یعنی چه؟ آیا فرهنگ خوب سازمانی فرهنگی است 
که به کسب درآمد بیشتر و توسعه منتهی است؟و یا فرهنگی که باعث 

رضایتمندی ذی نفعان به خصوص مشتریان می شود؟
این سواالت درهمان حالی که به نظر ساده هستند، اما در باطن بسیار 
از تضادها است،  اقتصاد مملو  سواالت دشواری خواهند بود، زیرا عرصه 
حتی در درون یک سازمان کوچک، همواره تضادهای بزرگی بین منافع 
ذی نفعان وجود دارد. فی المثل سود سهامداران با رضایتمندی کارکنان و 
مشتریان، در اکثر مواقع دارای تضادهای عمیقی است و کیفیت و رضایت 

کارکنان هزینه دار است.
دارای  انسان ها  ترین  ساده  حتی  که  است  حالی  در  پیچیدگی  این 
پیچیدگی های فراوانی هستند، تربیت ها و عالئق متفاوتی دارند و دارای 

جهان بینی ها و نظام باورهای گوناگونی هستند.
این پیچیدگی به حدی است که حتی موضوع دشواری مثل تضاد منافع 
ذی نفعان در قبال آن؛ مساله ای ساده و از جنس مسایل ساده و در مثال؛ 

از جنس مسایل ابتدایی محسوب می شود.
به دلیل همین سختی کار فرهنگ سازی بود که در 2قسمت قبلی خود را 
در  ارائه تعاریف و مفاهیم مختلفی، ناگزیر دیدیم، چرا که حل این معماهای 
خیلی جدی و البته سواالت متعدد دیگر، با حکم هایی آغاز می شود که به 

اهم آنها در دو شماره قبل اشاره شد.
گام اول؛ در ساخت فرهنگ واخالق سازمانی!

در حل مسایل؛ همواره انتخاب نقطه ی آغاز از اهمیت ساختاری برخوردار 
است و چنانچه این »سنگ زیربنا« )یعنی نحوه آغاز( به درستی و در جای 
خود قرار نگیرد، در ادامه کار، به سان همان دیوار کجی که خشت اول آن 

کج بنا شده است. !
لذا قبل از آنکه به ارائه تعریف اولین گام در ساخت فرهنگ بپردازیم، الزم 

است که به تعریف انتخابی برای فرهنگ بازگردیم.
در تعریفی که برای فرهنگ انتخاب کردیم، به طور خالصه، فرهنگ به 

مجموعه اعمال و صفات بروز یافته از یک جمع اتالق شده بود.
در پس این تعریف به ظاهر ساده )که به نظر می رسد از جمیع تعاریف ارائه 

شده برای فرهنگ کارآتر باشد(، سختی های بی شماری نهفته است.
برای درک این تعریف به نظر ساده و البته سختی کار فرهنگ سازی، بیایید 
تصور کنیم که ما می خواهیم که سازمان مان به کیفیت، خوش حسابی و 
خوش قولی در بین تمام ذی نفعان بلکه فقط در میان مشتریانش شناخته 
شود، حال چه میزان اقـدام و هزینه الزم است که ما بتوانیم فقط نزد 

مشتریان مان به 2 صفت کیفیت مداری و عهدپردازی معروف شود؟
جواب این سوال آشکار است، خیلی زیاد!!

حال فرض کنیم اگر بخواهیم گستره این معروفیت )به کیفیت و وفای 
به عهود زمانی و مالی( را بخواهیم به سایر ذی نفعان سازمان مان توسعه 
دهیم، یعنی کاری کنیم که عالوه برمشتریان، کارکنان، سهامداران، مردم، 
دستگاه های  و  دارو(  برای  دارو  و  غذا  سازمان  )مثل  ناظر  دستگاه های 
احقاق حقوق اجتماعی )مانند ادارات بیمه و مالیات(، پیمانکاران، شرکاء 
و تامین کنندگان را هم به این صفات و فرهنگ متقاعد کنیم، آن گاه چقدر 

تضاد و چه میزان کار و هزینه اضافه تر باید، پرداخت نمائیم.
جواب بازهم واضح است: خیلی خیلی زیاد!!

به عنوان مثال؛ شاید یک واحد تولیدی با بسته بندی عالی و تبلیغات، بتواند 
مشتریان را نسبت به فرهنگ کیفیت در سازمان ما و کیفیت محصوالت ما 
اطمینان حاصل نماید، اما کارکنان در صحنه حاضرند و چنین فرهنگی را 
تا با چشم نبینند، باور نخواهند نمود. دستگاه های نظارتی نیز برای حصول 
استقرار فرهنگ کیفیت در سازمانی، با انطباق دهی های دقیق و حصول 
اطمینان از شرایط استاندارد تولید و با آزمایشگاه های مرجع، قادر به تائید 

  قسمت سوم: ساخت اخالق سازمانی

  فرهنـگ کـار؛
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و سپس باور خواهند بود.
بنابرآن چه که تاکنون بیان شد، این طور استنتاج و استد راک مـی شود 
که د ر امر فرهنگ سازی به طور کل و در ساخت فرهنگ سازمانی به 

طور خاص، اولین گام؛ رسید ن به مجموعه ای از شناخت ها است.
اهم این شناخت ها عبارتند از: 1- شناخت این مهم که می خواهیم سازمان 
ما به چه مولفه ها و صفاتی شناخته شود. 2- شناخت الزامات معروف شدن 
سازمان، به صفات، مولفه ها و رفتارهای مورد عالقه ما،  3- شناخت توان و 
توانمندی سازمان مان در تحقق شواهد و قرائنی که متضمن شناخته شدن 
آن به صفا  ت و رفتارهای مورد نظر در فرهنگ سازمانی باشد. 4- شناخت 
خواست های ذی نفعان و درک میزان همراستایی و تقابل این خواست ها با 
مولفه های فرهنگ سازمانی مطلوب ما،  5- شناخت ابزارهای استقرار صفات 

در سازمان و تبدیل آن به فرهنگی ماندگار.
  تکراریک سوال جد ی و یک تاسف عمیق، اّما د ارای چاره!

با درک سختی های فرهنگ سازی، دوباره یک سوال جدی دو باره در ذهن 
همان طوری که  »فاید ه فرهنگ سازمانی چیست؟«،  متجلی می شود: 
سازمانی  فرهنگ  یک  باور  و  بروز  با  عنوان شد،  قبلی  در قسمت های 
مطلوب، سازمان دارای فرهنگ در امورات خود راحت تر مسیر موفقیت 
را طی خواهد نمود. شرکتی که به خوش حسابی و خوش قولی شهره 
شده است، در جذب منابع مالی و منابع دیگر مادی )مثل مواد اولیه(، 
کار ساده تری پیش رو دارد، شرکتی به کیفیت اشتهار دارد، در فروش کار 
آسانتری خواهد داشت، شرکتی کـه در خوش رفتاری با کارکنان شهرت 

دارد، در جذب منابع انسانی موفق ترعـمل می نماید و...
بنابراین بد ون فرهنگی ساری و جاری شد ه و متناسب و مطلوب، هیچ 
سازمانی یارآی پر گشود ن به سمت قلل توسعه و تعالی و موفقیت را 
نخواهد د اشت. با این حال متاسفانه د ر اکثر شرکت های ایرانی از اهمیت 
موضوع فرهنگ سازی بسیار غفلت می شود؛ تا آن جا که حتی وقتی )به 
دلیل دریافت گواهی های مدیریت کیفیت و تعالی و...(، سازمانی )ناچاراً( 
مجبور به نوشتن منشور اخالقی سازمان می شود، این کار توسط مشاوران 
بدون کمترین  از ساعت،  در کسری  درون سازمانی،  کارکنان  و  بیرونی 
تحقیقاتی و حتی بدون حضور مدیریت ارشد سازمان، انجام  می گیرد. چاره ی 
این چالش بر سر راه فرهنگ سازی، بسیار ساده است، کافی است که اهمیت 
فرهنگ سازی توسط مدیران و رهبران یک سازمان، به درستی درک شود.

 متولی و مسئول فرهنگ سازی کیست؟
فرهنگ یک موضوع صادراتی است. یعنی گرچه تحت شرایط و ذی نفعان 

برون سازمانی است؛ اما در درون سازمان ساخته و پرداخته می شود. 
درست به مانند یک محصول صادراتی که در درون یک کارخانه ایرانی 
ساخته شده و تحت مقررات و شرایط کشور هدف، به خارج صادر می شود، 
مطابق تصویر ذیل، اگرچه ذی نفعان یک بنگاه اقتصادی طیف وسیعی از 
انسان ها را شامل می شود، اما به دو دسته کلی ذی نفعان داخل سازمان و 

برون سازمانی قابل تفکیک اند.
 

    
 

لذا نظر به این که فرهنگ در بستر سازمان شکل گرفته و سپس به تصویری 

بیرون منعکس می شود، می توان گفت که  به  از سازمان تبدیل شده و 
متولیان فرهنگ سازمانی، ذی نفعان درون سازمانی هستند.

 اثرگذاری ذی نفعان برون سازمانی بر فرهنگ سازی سازمانی
گرچه ذی نفعان درون سازمانی )سهامداران، مدیران و کارکنان( در ساخت 
و استقرار فرهنگ نقش محوری دارند، اّما ذی نفعان برون سازمانی نیز 
)درست به مثل و مانند همان محیط، مقررات و خریداران کاالهای صادراتی 

و...(، به شدت بر فرهنگ صادر شده از درون سازمان اثر گذارند.
جامعه و حاکمیت از یکسو با منطقی نمودن قوانین و ضوابط و عادالنه 
نمودن محیط کار و دادن تناسب منطقی بین وجوه و هزینه های سازمانی 
با مبالغ دریافتی خود )که البته مثل حق بیمه و حق مالیاتی و... حقوق 
حقه جامعه است( و نیز ایجاد روش های نرخ گذاری عادالنه، باعث تحقق 
اهداف و مولفه های بسیاری از اصول فرهنگی سازمان شده و از سوی دیگر، 
تمامی کارکنان و مدیران و حتی سهام داران یک سازمان در همان جامعه 
پرورش یافته و تحت تاثیر فرهنگ جامعه و تربیت های رایج اخالقی افراد 
جامعه بوده اند. شرکاء کاری هر سازمان نیز از تاثیر متقابل فرهنگ سازمانی 
و فرهنگ جامعه بی نصیب نبوده و اثراتی را که از فرهنگ عمومی دریافت 
می کنند با فرهنگ سازمانی خود در آمیخته و با فرهنگی متفاوت از فرهنگ 
سازمانی ما، بر آن اثرگذارند. مشتریان هم، با خواست های خود بر تحقق 
اهداف کمی و کیفی هر سازمانی تاثیرگذارند و خواست های فرهنگی نیز 
از این قائده مستثنی نیست. به عنوان مثال؛ اگر در جامعه ای بحث ارزانی 
بر کیفیت ارجح باشد، آن سازمان در پرداخت هزینه های کیفیت و استقرار 

فرهنگ کیفیت، در کوتاه مدت با مشکل مواجه خواهد شد. 
 خواست های مهم ذی نفعان د ر ساخت فرهنگ یک سازمان

    

گرچه ذی نفعان درون سازمانی )یعنی سهامداران، مدیران و کارکنان به 
ترتیب الویت و قدرت تصمیم گیری که دارند(، به عنوان طراحان و مجریان 
اصول فرهنگ سازمانی محسوب می شوند و ذی نفعان برون سازمانی نیز در 
واقع تاییدکنندگان و اثرگذاران بر فرهنگ یک سازمان هستند،  اما هر دسته 
از آنان؛ نه تنها نسبت به دسته دیگر، خواست های متفاوتی و گاه متضادی 
دارند، بلکه  خواست های هر یک دسته از ذی نفعان )مثال مشتریان(هیچ 
دو سازمانی )حتی دو سازمان هم صنف( نیز؛کامال مشابه هم نیست. به 
عنوان نمونه درحالی که توجه برخی مشتریان به عامل قیمت بیشتر جلب 
می شود، هم زمان ممکن است، کیفیت برای برخی دیگر از مشتریان همان 
کاال؛ الویت اول باشد. با این وجود؛ براساس تصویر فوق، می توان نیازها و 
درخواست های مهم و فراگیرتر هر دسته از ذی نفعان را پیش بینی نموده و 
در فرهنگ سازی به تامین این خواسته های مهم و فصل مشترکی، اهتمام 

 تالیف و تد وین: مهندس رویا نصرتی                                   
داشت.                                        

 ذینفعاندرونوبرونسازمانی

 

 مشتریان

 سهامداران

 کارکنان

 رهبران  
شرکاءکاری 

(همکاران)  

(توزیع)مشتریان واسط   مصرف کنندگان   

 تامین کنندگان

 پیمانکاران
 حاکمیت

جامعه و 
 محیط

نه موفقیت آخرراه است، نه شکست  نابود ی است، مهم شجاعت اد امه د اد ن است. “چرچیل”
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زند گی پید ا کرد ن خود نیست،بلکه ساختن خود است. “جرج برنارد شو”

 سومین گردهمایی بین المللی
و هفتمین سمینار سراسری ایــدز

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با همکاری مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي، معاونت تحقیقات و فنآوري و معاونت امور بهداشتي 
دانشگاه، دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی کشور، »سومین 
گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز« را از تاریخ 30 
آبان 1397 لغایت 2 آذر 1397 در محل مرکز همایش های بین المللی 
امام خمینی )ره( دانشکده پزشکی واقع در بزرگراه شهید چمران- خیابان 
یمن - خیابان شهید اعرابی- جنب بیمارستان آیت اله طالقانی دانشکده 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- طبقه دوم برگزار کرد. 
به متخصصان  به معرفی محصوالت خود  آفاشیمی  داروسازی   شرکت 
عفونی حاضر در این برنامه پرداخت.شایان ذکر است جناب آقای دکتر 
یادگاری نیا)ریاست محترم انجمن(و جناب آقای دکتر مردانی)دبیر علمی 

سمینار مذکور( از غرفه داروسازی آفاشیمی بازدید نمودند.
محورهای سمینار:

 اپیدمیولوژی HIV در ایران و جهان
HIV تازه های تشخیصی در بیماران 

 HIV در گروه های آسیب پذیر به خصوص زنان و کودکان
HIV پیشگیری از 

HIV استراتژی پیشگیری به عنوان درمان 
HIV دارو درمانی در بیماری 
HIV جنبه های روانشناختی 

آخرین آمار اید ز د ر ایران و جهان:
دبیر علمی کنگره بین المللی ایدز)جناب آقای دکتر مردانی( با بیان اینکه 
اپیدمیولوژی بیماری ایدز طی سال های اخیر از روش ابتال از طریق اعتیاد 
تزریقی و سرنگ مشترک به راه انتقال جنسی تغییر یافته است، گفت: 

آمار مبتالیان به ایدز در ایران بیش از 66 هزار نفر تخمین زده می شود.
در این رابطه هم خبرهای خوب و هم اخبار بد وجود دارد. اخبار خوب 
اینکه از سال 2000 تا 2017 موارد جدید ابتال به HIV خوشبختانه 34 
درصد کم شده و در همین بازه زمانی مرگ و میر ناشی از ایدز 38 درصد 

کاهش یافته است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد از سال 2000 تا 2017  حدود 11.4 میلیون 
نفر به علت شروع به هنگام درمان ضد ویروسی ایدز از مرگ نجات یافته اند.

با بیان اینکه در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، کانادا و برخی از 
کشورهای اسکاندیناوی میزان بروز موارد جدید ایدز به صفر رسیده است، 
 HIV این کشورها به طور رسمی اعالم کرده اند که دیگر مشکلی به نام
به خصوص کشورهای  کشورها  برخی  در   HIV بروز  موارد  ولی  ندارند. 
آسیای میانه مانند آذربایجان، گرجستان و کشورهای خاورمیانه مانند 
ایران، عربستان، امارات و حوزه خلیج فارس متاسفانه رو به افزایش است 
همچنین سن ابتال به HIV در خاورمیانه پایین آمده است و دخترها 

بیشتر گرفتار این بیماری می شوند.
وی با بیان اینکه آمار ابتال به HIV در بین زنان و مردان در ایران تقریبا 
برابر است، اظهارکرد: این وضعیت در حالی به وجود آمده است که در 
حدود 20 سال پیش این آمار در مردان 90 درصد و در زنان 10 درصد 
بوده است.تا االن حدود 36.9 میلیون نفر در دنیا با HIV زندگی می کنند 
مبتال شده اند. ایدز  بیماری  به  در سال 2017  تنها  نفر  میلیون  و 1.8 

متاسفانه این بیماری از شروع اپیدمی تا امروز 35 میلیون نفر را به کام 
مرگ کشانده است، آمار مرگ و میر این بیماری در سال 2017 حدود 
درصد  و 52  بالغین  درصد  است.خوشبختانه  59  بوده  نفر  هزار   940
کودکان دارای HIV توانسته اند به داروی ضد ایدز دسترسی داشته باشند 
و در حال درمان هستند درحالی که سال ها قبل این رقم بسیار پایین بود.                                              
اد امه د ر صفحـه بعد
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11 باید خود نشانه و الگوی تغییری باشید که می خواهید د ر جهان اطراف تان ببینید. “ گاند ی”

اد امه از صفـحه قبل
 مردانی در ادامه با بیان اینکه کنگره بین المللی ایدز با حضور محققان 
می شود،  برگزار  مختلف  کشورهای  از  ایدز  حوزه  سرشناس  اساتید  و 
اظهارکرد: هدف از برگزاری این کنگره ارتقای آگاهی پزشکان، پرستاران 
و  پژوهشی  علمی،  یافته های  آخرین  از  روانپزشکی  اندرکاران  دست  و 

تحقیقاتی بیماری ایدز در ایران و جهان است.
تغییر اپید میولوژی بیماری اید ز د ر ایران:

وی با اشاره به تغییر اپیدمیولوژی بیماری ایدز طی سال های اخیر اظهار 
کرد: شیوع و ابتال به بیماری ایدز از طریق استفاده از سرنگ های مشترک  
ناخواسته  تغییر  این  که  است  پیدا کرده  تغییر  مقاربتی  انتقال  فرم  به 
جوانان و نوجوانان را تحت الشعاع قرار می دهد به گونه ای که در حال 
حاضر عمده بیماران اخیرا مبتال شده  در ایران از راه مقاربت جنسی دچار 
این بیماری شده اند.با درنظر گرفتن این موضوع،در کنگره امسال توجه 
ایدز،  بیماری  بروز  عنوان سرمنشاء  به  مقاربتی  بیماری های  به  خاصی 

راه های مقابله، تشخیص سریع و درمان زودهنگام صورت گرفته است.
یک سوم افراد مبتال از بیماری خود اطالع ند ارند!

اینکه  بیان  با  ایدز  بیماری  آمار و شرایط  به  اشاره  با  مردانی همچنین 

در ایران باالتر از  34 هزار نفر مبتال به ایدز ثبت شده است،اظهارکرد:  
قرار  مداوم  درمان  تحت  مبتالیان  از  نفر  هزار  یا 17  تعداد 16  این  از 
دارند ولی سایرین درمانی انجام نداده اند و یا تحت مراقبت مراکز مشاوره  
بیماری های رفتاری قرار ندارند.متاسفانه تخمین زده می شود باالی 66 
هزار مورد ابتال به بیماری ایدز در کشور داشته باشیم که از این تعداد 
بیش از یک سوم افراد از بیماری خود اطالعی ندارند یا اگر دارند آن را  
کتمان می کنند که این مساله از نظر بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردار 
باعث  با سایرین  انجام مقاربت های جنسی  با  افراد  است چراکه همین 
انتقال بیماری می شوند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت و ضرورت 
شناسایی هرچه سریع تر این دسته از مبتالیان گفت: شناسایی این افراد 
و اقدام برای درمان آنان از مطالب و موضوعات با اهمیت این دوره از 
سمینار بین المللی ایدز است.اگر به سرعت اقدامات آموزشی و پیشگیرانه 

را آغاز نکنیم وضعیت بدتر خواهد شد.
کنگره  این  اظهارکرد:  خاتمه  در  ایدز  المللی  بین  کنگره  علمی  دبیر 
بین المللی برای پزشکان و پرستاران دارای امتیاز بازآموزی است و طی 
آن آخرین یافته های علمی در این زمینه در اختیار پزشکان و پرستاران 
قرار می گیرد.                                                    افسانه پاسبانی

سمپوزیومیکروزه
هــمـوویـژیــالنـس

د اروسازي  شرکت  حمایت  با  هموویژیالنس  یکروزه  سمپوزیوم 
ایران  کود کان  سرطان  و  خون  علمی  انجمن  توسط  آفاشیمي 
در  مهرماه  بوعلی 12  بیمارستان  بالینی  تحقیقات  مرکز  به همت 

سالن اند یشه بیمارستان بوعلی برگزار گرد ید.
این سمپوزیوم در محورهای ذیل دنبال شد که برای پزشکان هدف دارای 

امتیاز بازآموزی بود. 
 هموویژیالنس و اهمیت آن در اعتبار بخشي بیمارستان

 خون کامل و گلبول قرمز فشرده و اندیکاسیون هاي مصرف آن
 نکات کاربردي در تزریق

 FFP و کرایو و اندیکاسیون هاي مهم تزریق آن و نکات کاربردي در 
تزریق آن

 پالکت و اندیکاسیون هاي تزریق آن
 نکات کاربردي در تزریق آن

 تزریق خون اورژانس
 عوارض حاد تزریق خون

 واکنش هاي تأخیري در تزریق خون
 بیماري هاي منتقل شونده با تزریق خون

 استانداردهاي اعتباربخشي و همووژیالنس           افسانه پاسبانی
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اگر کمال را  د وست ند اشته باشید، هرگز به آن نمی رسید. “سالواد ور د الی”

 دومین سمینار آموزشی
بیماری های قلبی و عروقی درهموگلوبینوپاتی

د ر  عروقی  و  قلبی  بیماری های  تخصصی  روزه  یک  همایش 
انجمن  و  ایران  تاالسمی  انجمن  همکاری  با  هموگلوبینوپاتی ها 
نارسایی قلبی ایران با حضور اساتید مختلف د ر مورخ 26 مهرماه 
و  تحقیقاتی  مرکزآموزشی،  همایش های  سالن  د ر  جاری  سال 

د رمانی قلب و عروق شهید رجایی برگزار شد.
داروی  داخلی  کننده  تولید  به عنوان  آفاشیمی  داروسازی  شرکت 
فعلی  شرایط  به  توجه  .با  داشت  حضور  برنامه  این  در  دفروکسامین 
داروسازی  تولید  دفروکسامین  محصول  از  استفاده  کشور  دارویی  بازار 
آفاشیمی که از نظر کیفیت با نمونه ی وارداتی آن برابری می کند ،منجر 
به کاهش هزینه ی درمان در بیماران تاالسمی می گردد. تمامی تالش 
ما در داروسازی آفاشیمی تولید فرآورده هایست که باالترین کیفیت را 
دارا باشند تا بتوانیم رضایت و اعتماد بیماران را در کیفیت و اثربخشی  

محصوالت این شرکت جلب نماییم.
دکتر نسیم نادری متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ نارسایی قلب و دبیر 
همایش ضمن مهم خواندن تشخیص درمان در بیماران هموگلوبینوپاتی 
افزود: متاسفانه ما شاهد افزایش بیماری های قلبی و عروق در بیماران 
باعث مشکالت  بیماران  اینگونه  به  توجه  عدم  که  باشیم  می  تاالسمی 
فراوانی برای آنان می شود ،که ما در این همایش تالش کردیم با همکاری 
به علم روز دنیا  با توجه  بتوانیم  کاردیولوژیست ها و هماتولوژیست ها 
در پیشگیری بیماری های قلبی و عروقی برای بیماران هموگلوبینوپاتی 

راهکارهایی را ارائه نماییم.
دبیر همایش فرق بین اولین و دومین همایش را توجه در محورهایی نظیر: 
مشکالت ، تشخیص، پیشگیری و درمان نارسایی قلبی بیماران تاالسمی 

ماژور و سیکلس دیسیز خواند و افزود: در این همایش متخصصان قلب 
در رشته های مختلف از جمله اکوکاردیوگرافی،تصویربرداری،الکتروفیزیول
وژی ،هارت فیلر و همچنان هماتولوژیست ها حضور داشتند و در خصوص 
پیشگیری بیماری های قلبی در اینگونه بیماران بحث و تبادل نظر صورت 

گرفت و راهکارهای مناسبی را در این زمینه ارائه دادند.
در این همایش یک روزه پزشکان و پژوهشگران در خصوص موارد ذیل 

مواردی را به اطالع عموم رساندند:
 مکانیسم های دخیل در ایجاد عوارض قلبی در هموگلوبینوپاتی ها

 نقش اکوکاردیوگرافی در تشخیص ،غربالگری و پیگیری عوارض قلبی 
هموگلوبینوپاتی ها

 کاربرد CMR کاردیاک ام.آر.آی در تاالسمی ها
 کاربرد CMR کاردیاک ام.آر.آی در سیکل سل آنمی

 ترومبوز در تاالسمی و هموگلوبینوپاتی ها
 فشار خون ریوی در تاالسمی و هموگلوبینوپاتی ها

 عوارض عروقی مغزی در هموگلوبینوپاتی ها
 نارسایی قلبی دیاستولیک در هموگلوبینوپاتی ها
 نارسایی قلبی سیستولیک در هموگلوبینوپاتی ها

 آریتمی های قلبی در هموگلوبینوپاتی ها
 عوارض قلبی عروقی اطفال در تاالسمی و هموگلوبینوپاتی ها

و  ، داخلی  قلب، خون  را متخصصین  انتها گروه هدف  نادری در  دکتر 
پرستارانی که با بیماران تاالسمی در ارتباط هستند، معرفی کرد و افزود : 

این همایش دارای امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف می باشد.
      افسانه پاسبانی

 جهت در اختیار داشتن قسمت های قبلی سلسله مطالب و دسترسی به
آرشیو 50 شماره ای »نشریه آفاشیمی«  به سایت این شرکت مراجعه نمائید

www.afachemi.com
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13 کنجکاوی د ر همه جنبه های خلقت و زند گی، راز افراد خالق و موفق است. “لئو برنت”

انجمن مراقبت های ویژه به همراهی د اروسازی آفاشیمی د رتاریخ 3 
و 4 آبان ماه سال جاری سمینار تجویز مصرف منطقی آنتی بیوتیک

را د ر تاالر امام بیمارستان امام خمینی تهران برگزار کرد.
برنامه مذکور 12 امتیاز بازآموزی برای پزشکان و داروسازان دربرداشت.
درکنار این برنامه شرکت داروسازی آفاشیمی به معرفی محصوالت خود 

به پزشکان حاضر در برنامه پرداخت.
موضوعات اصلی عنوان شده دراین سمینار شامل مطالب ذیل می باشد:

*تداخالت دارویی در بیماری های عفونی
*سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها

*بررسی اشکاالت رایج نسخ در مورد آنتی بیوتیک ها
*چگونگی و مکانیزم ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی

*کاربرد دسته های مختلف آنتی بیوتیک ها
*آنتی بیوتیک های جدید

 افسانه پاسبانی

 داروسازی آفاشیمی در برنامه دو روزه
انجمن مراقبت های ویژه ایران

انجمن بیمارستان نفت تهران با همکاری د انشگاه علوم پزشکی 
تازه های د رمان آسم د ر  آزاد اسالمی،کنفرانس یک روزه علمی 
مورخه 27 آبان ماه با حضور متخصصین د اخلی، عفونی، اطفال 
و پزشکان عمومی و د اروسازان را با حمایت د اروسازی آفاشیمی 

برگزار کرد.

این کنفرانس با سرفصل های زیر برای پزشکان شرکت کننده دارای 5 

امتیاز بازآموزی بود. 
 آسم در حاملگی و درمان آن

 عفونتهای تنفسی تحتاتی و آسم
 انواع آسم در کودکان و درمان آن
 عفونتهای تنفسی تحتانی و آسم

 گروه های جدید داروئی در درمان آسم
 افسانه پاسبانی

                    کنفرانس علمی تازه های درمان آسم    
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 طراحی و توسعه
سیستم جدیـد دارورسانی

رو به نور باشید تا هیچ وقت سایه و تاریکی را نبینید. “هلن کلر”

ت
بیا

اد
 

N.D.D.S

   ادامه مطلِب فصلنامه تابستان
با توجه به آنچه در شماره قبلی )شماره49- صفحات 11تا14( گفته 
شد، آشنایي با مکانیسمهاي دارورساني و سیستمهاي آن، اهمیت 
بسیار زیاد ی د ر طرح ریزي پژوهش هاي بنیادی و ارائه نظریات علمي 
د ا شتن  نظر  د ر  د ارد.  د ارورساني  نوین  روشهاي  توسعه  باب  د ر 
مکانیسمهاي متفاوت د ارورساني نقش بي بدیلي د  ر تعیین کارآیي 

د ارو د  ارد.
د ر طی چند د هـه گذشته فرموالسیون وزیکول ها به عنوان ابزاری 
برای بهبود د ارو رسانی، عالقه بسیاری از متخصصین فعال د ر زمینه 

سیستم های د اروسازی را به خود جلب کرد ه است. 
لیپوزوم ها   ،Nanosomes نانوزوم  مانند   Vesicular سیستم 
 ،Nanoparticle نانوذرات ،Niosomes نیوزوم ها ،Liposomes
نانوسفرNanosphere، میکروسفر Microsphere، ذرات کوچک  
نانواسپری   ،Microemulsion میکروامولسیون   Microparticle
بهبود  برای  Nanosuspension، میسل ها Micelles جایگزینی 

دارورسانی را فراهم می کند.
طراحی و توسعه سیستم جد ید د ارورسانی )NDDS( د ارای د و پیش 
نیاز است. اوال د ارورسانی باید با سرعت تعیین شد ه، انجام گیرد. ثانیا  

باید میزان موثر د ارو د ر محل اثر را آزاد کند. 
فرم های تجویزی متعارف قاد ر به پاسخگویی به این نیازها نیستند. 
بین  ارتباط  ایجاد  و  فیزیکي  د انشهای  از  کمک گیری  که  اینجاست 
ساختارهای د ارویي و عوامل کمکدهنده خارجي تحت عنوان نانوتکنولوژی 

نقش به سزایی د ر هدایت و رهش د ارو ایفا مي نماید.
Nanotechnology نانوتکنولوژی

یا  ماد ه  مهار  کاربرد ی،  رشته ای  بعنوان   نانوکنولوژی  اصلی  موضوع 
ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معموالً حدود 1 تا 1۰۰  دستگاه های در 

نانومتر است.
نانو یک پیشوند علمی است که به معنی یک میلیارد م )مقیاس کوچک( 
است و حوزه نانو تکنولوژی در حدود میلیارد م متراست. ابعاد ی که د ر 

آن اتم ها با هم ترکیب شد ه و مولکول ها روی هم اثرمتقابل د ارند.

نانومواد و  نام  به  نانو د اشتن عناصری  به فرد فناوری  وجه منحصر 
به کارگیری خواص  نانو تکنولوژی فهم و  نانوساختار است. د ر واقع 
جد ید ی از مواد و سیستم هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی 
جد ید ی عمد تاً متأثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالسیک از 

خود نشان می د هند.
نانوفناوری یک د انش میان رشته ای است و به رشته هایی چون مهند سی 
مواد، پزشکی، د اروسازی و طراحی د ارو، د امپزشکی، زیست شناسی، 
حتی  و  ابرمولکول ها  شیمی  نیم رسانا،  ابزارهای  کاربرد ی،  فیزیک 
مهند سی  و  شیمی  مهند سی  برق،  مهند سی  مکانیک،  مهند سی 

کشاورزی نیز مربوط می شود.
فناوری نانو توانایی ساخت، کنترل و استفاد ه ماد  ه د ر ابعاد نانومتری 
است. اند ازه ذرات د ر فناوری نانو بسیار مهم است، چرا که د ر مقیاس 
نانویی، ابعاد ماد ه در خصوصیات آن بسیار تأثیرگذار است و تک تک 

اتم ها و مولکول ها با خواص تود ه ماد ه متفاوت است.
خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی این اند ازه در مواد مختلف 
متفاوت است، اما به طور معمول مواد نانو به مواد ی که حـد اقل یکی 

از ابعاد آن ها کوچک تر از 1۰۰ نانومتر باشد، گفته می شود.  
برای رسانش اغلب د اروها، از د اروهای ضدسرطانی گرفته تا پروتئینهای 

نوترکیب، فناوریهای مرتبط با نانوتوسعه یافته است.
)Liposomes ( لیپوزوم ها

لیپوزوم ها متعلق به خانواد ه بزرگی از ساختارهای وزیکولی )حبابی( 
تشکیل شد ه توسط مولکول آمفی فیلی، شکلي از وزیکول ها خواص 
بتوانند  قطبی  د اروهای  که  مي شود  باعث  لیپوزومی  هسته  قطبی 
لیپوفیل  ملکول های  طرفي  از  شوند.  انکپسوله  آن  د ر  خوبی  به 
د لیل  به  و  لیپید ی حل شد ه  د ر د و الیه  راحتی  به  نیز  و آمفی فیل 
انکپسوله  و  جایگزینی  منطقه  این  د ر  فسفولیپید ها  به  تمایلشان 
فسفولیپید ها  جای  به  غیریونی  سورفکنت های  رسوب  ميشوند. 
د ر تشکیل د و الیه ها باعث ایجاد نیوزوم ها می شود. پروتئینهای 
د ر  مـيتوانند  راحتی  به  فعالیت شان  رفتن  دست  از  د ون  ـب کانال د ار 
بخش هید روفوب غشاهای وزیکولی وارد شد ه و به عنوان یک فیلتر
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15 بد ون ذهن باز هرگز نمی توان به موفقیت بزرگی  د ست یافت. “مارتا استوارت”

با ملکولهای کوچک مانند یونها، مواد  براساس سایز عمل کرد ه و فقط 
غذایی و آنتی بیوتیک ها اجازه ورود د ارند. بنابراین د اروهایی که د ر 
حامل های با سایز نانو محتوی پروتئین های کانال د ار انکپسوله ميشوند 
به صورت موثری از تخریب زود هنگام توسط آنزیم های پروتئو لیتیک 
محافظت ميشوند، این د ر حالي است که ملکول د ارو به راحتی به د لیل 
گرادیان غلظت د ر د اخل و خارج فضای سیستم می تواند به خارج از کانال 
انتشار یابد. امروزه کاربرد های متنوعی برای لیپوزوم ها به عنوان حامل های 
لیپوزوم ها  ازطریق  د ارورسانی  بارز سیستم  مثال  د ارد.  د ارویي وجود 
رساند ن واکسن ها،آنزیم ها یا د اروهایی مانند انسولین و د اروهای ضد  
ميروند  کار  به  د اروها  رسا ند ن  برای  لیپوزوم ها  وقتی  است.  سرطان 
ازسلول های سالم د ر برابرسمیت د اروها حفاظت ميکنند و ازتمرکزد اروها 

د ربافت های آسیب پذیر)مثل کبد و کلیه( جلوگیری مينمایند. 
تهوع،  حالت  نظیر  منفي  جانبی  تأثیرهای  روش،  ازاین  استفاد ه 
خستگی، کوفتگی و ریزش مو را د ر د وره های شیمی د رماني برای از 

بین برد ن سلولهای سرطاني کاهش ميد هد یا حذف می کند.

)Nanosomes( نانوزوم ها
نانوزوم فسفولیپید های کوچک و یکنواخت لیپوزومی هستند که با 
استفاد ه از تکنولوژی های فوق بحرانی مایع تولید می شوند. مایعات 
فوق بحرانی ابتد ا برای حل مواد خام فسفولیپید ها استفاد ه می شود 
و سپس به شکل نانوزوم های فسفولیپید که می توانند مولکول های 
هید روفیل مانند پروتئین ها و اسید های نوکلئیک را کپسوله کنند، 
فشرد ه شد ه است. نانوزوم های فسفولیپیدی از طریق سازوکار مشابهی 
)لیپوزومهای کوچک یکنواخت( برای رسانش اغلب د اروهای محلول 
و غیرمحلول د ر آب بدون استفاد ه از حاللهای آلی سمی تولید میشود. 
موضعی  یا  و  وریدی  د اخل  رسانش  برای  میتواند  فناوری،  این 
مولکولهای آب د وست کوچک، پروتئینها و ژنها و د اروهای ضد 
سرطانی آب گریز مانند paclitaxel وcamptothecin استفاد ه شود. 
مد ل سازی ریاضی و آزمایشات نیمه تجربی نشان می د هد که اند ازه و 
خصوصیات نانوزوم های فسفولیپید، بستگی به پارامترهای چند گانه 
فرایند و خواص مواد ازجمله اند ازه و طراحی نازل خنثی سازی، اند ازه 
حباب، فشار و سرعت فشرد ه سازی، نیروهای بین فازی، توزیع بار و 

ماهیت ترکیب کپسوله شد ه د ارد.
)Niosomes( نیوزوم

نیوزوم  ها اساسا وزیکول های یک یا چند الیه  غیرسورفکتانتی بر 
آبی  لیپوزوم ها هستند که د ر آن محلول  به  پایه غیرآلی  و شبیه 
ماکرومولکول های  ترکیب  از  حاصل  غشاء  توسط  ،کامال  شد ه  حل 
سورفکتانت دو الیه، محصور شد ه است. تنها تفاوت شان با لیپوزوم ها 
این است که بجای فسفولیپید ها د رلیپوزوم ها، د ر ساختار نیوزوم ها 
از سورفاکتانت های غیرآلی استفاد ه شد ه است و به عنوان جایگزین 

لیپوزوم ها تحت بررسی می باشند. 

تعد اد زیاد ی از سورفکتانت ها که قابلیت احتباس ، جذب و حفظ ذرات 
هید روفیل و هید روفوب درمحلول د اشته باشد، موجود است. نیوزوم ها 
با هید راته  شد ن فیلم های غیرآلی سورفکتانت شکل می گیرند که 
هد ف  میگرد د.  آبی  محلول  شد ن  وکپسوله  جذب  باعث  نهایت  د ر 
پیوسته رهش،  به صورت  د ارو  توزیع  کنترل  نیوزوم ها  توسعه  اصلی 
اصالح پروفایل توزیع د ارو به صورت هد فمند د ر سایت مشخصی از 
بد ن می باشد. نیوزیوم عمد تا شامل د و نوع اجزاء، یعنی سورفکتانت 
غیرآلی و افزود نی ها است. سورفکتانت غیریونی مسئول تشکیل الیه 
و افزود نی بکار رفته د ر تشکیل نیوزوم، کلسترول و مولکول تحت 
مطالعه است وجود سیستم استروئید ی )کلسترول(، به عنوان سازه 
مهم غلظت غشاء سلولی، باعث بهبود استحکام د و الیه می شود. حضور 
آنها د رغشاء باعث افزایش رطوبت و نفوذپذیری د والیه  می شود. این 
سیستم حامل، مولکول های د ارویی را از تخریب زود رس و غیرفعال شد ن  
ناشی از اثرات ناخواسته  ایمنولوژیک و فیزیولوژیکی محافظت می کند.

)Nanoparticles( نانوذرات
به فراوانی د ر تحویل هد فمند عوامل د رمانی استفاد ه می شوند وبراساس 
 )MDT:Magnetic Drug Targeting( هد ف یابی د ارویی مغناطیسی
که شامل تمایل قوی بین لیگاند و گیرند ه میباشد یا از طریق جذب 
مغناطیسی بافت خاص عمل می کند. ترکیب، سایز و مسیر سنتز نانو 
ذرات مغناطیسی با توجه به نوع کاربرد آنها متفاوت است. ذرات سوپر 
پارامغناطیس، فرو وفری برای انواع کاربرد های د ارورسانی قابل استفاد ه 
هستند. این گونه مواد بد لیل گشتاور مغناطیسی واحد شبکه و ساختار 
د مینها شد ید ا از مید ان مغناطیسی خارجی متاثر می شوند، بنحوی که 
د ر غیاب مید ان مغناطیسی خارجی به صورت یک ذره غیرفعال عمل 
می کنند. از مزایای نانوذرات مغناطیسی د ر مصارف پزشکی میتوان به 
اند ازه، قابلیت کنترل از راه د ور و واکنش رزونانسی به تغییرات مید ان 

اشاره کرد. 

نانوذرات پروتئینی: 
نانوذرات پروتئینی میتوانند برای رسانش اغلب د اروهای ماکرومولکولی 
پروتئینی بدون کاهش د ریکپارچگی و اثربخشی پروتئینها د ر فرایندی 
ریوی  رسانش  برای  میتواند  فناوری  این  شوند.  تولید  ازحالل  عاری 
پروتئینها و پلیپپتیدهایی مانند انسولین بهمنظور استفاد ه د ر بیماری 

دیابت و رسانش خوراکی آنتی ژنها و واکسن استفاد ه شود.  
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آن را که خرد نیست ، اد ب هم نیست.   امام سوم )ع(

نانوکرات پلیمری: 
از طریق این پلت فرم، نانوکرات پلیمری زیست تخریبپذیر میتوانند 
گرفتن  بهخدمت  با  پروتئینها  رهایش  و  کنترلشده  رسانش  برای 
فناوری های)SuperFluid(ابرسیال تولید شوند. این فناوری می تواند 
پوکی  برای  کلسیتونین  مانند  پروتئین هایی  خوراکی  رسانش  برای 
واکسن  آنتیژنهای  ادجونتهای  شده  کنترل  رهایش  و  استخوان 

بیماری هایعفونی استفاد ه شود.
 )Nanospheres( نانوسفرها

نانوسفرها پراکندگیهای کلوییدی با سایز کمتر ازیک میکرون هستند. 
جامـد  پلیمـری  مـاتریکس  از  متـشکل  واقـع  در  سیستمها  این 

ميباشند که مولکولهای د ارو در این ماتریکس پراکنده شده اند. 
د ر تهیه نانوسفرها ميتوان از پلیمرهـاي مختلفـي همچـون 

 Poly alkyl cyanoacrylate PACA Polyglycolic acid
PGA)،Polyacetic Acid ،PLA( و PLG بهره گرفت. 

انو ذرات از طریـق انتـشار از خالل  آزادسازی ترکیب د ارویی از ایـن ـن
ماتریکس پلیمری یـا تجزیـه مـاتریکس، د ر مـوارد اسـتفاد ه از پلیمرهای 
زیستتجزیهپذیر و یا هر د وي ایـن مکانیـسمهـا صـورت  می گیرد.
د ر  پلیمر  از  پوششی  د ارای  که  میشود  اطالق  ذراتي  به  نانوکپسول 
بـدینترتیب  می باشند.  خود  هیدروفیل  یا  لیپوفیل  هسته  اطراف 
د اروي  انتـشار  و  کـرد ه  عمـل  مخـزن  بـهعنـوان  نانوکپسولهـا 

هیدروفیل یا هیدروفوب به وسیلة پوشش پلیمري کنترل ميگرد د.

 )Microspheres( میکروسفرها
میکروسفرها ذرات کوچک کروی نامحلول د ر محد ود ه 5۰ نانومتر تا 2 
میلیمتر و حاوی ماتریکس پلیمری هستند. میکروسفرهای مغناطیسی 
سایت  د ر  بایستی  د ارو  که  هد فمند  د ارورسانی  سیستم های  د ر 
مشخصی آزاد شود، کاربرد د ارد. میکروسفرهای مغناطیسی، ذرات 
فوق مولکولی هستند که به اند ازه کافی کوچک هستند تا بتوانند از 
طریق مویرگ ها بد ون ایجاد انسد اد مغناطیسی گرد ش کنند، این ذرات 
بافت های مجاور کشید ه  به  با مید ان های مغناطیسی ۰.5-۰.8 تسال 
می شوند. استفاد ه از نیروی مغناطیسی برای آزاد سازی د ارو د ر سایت  
اختصاصی با استفاد ه از میکروسفرها  آلبومین حاوی مگنتیت به نظر 

می رسد استراتژی امید وار کنند ه ای  د ر طراحی این فرموالسیون ها 
باشد. پیشرفت های قابل توجهی در پاسخگویی روش سیستم تحویل 
میکروسفر مغناطیسی آلبومین د ر مقایسه با رژیم های د ارویی معمولی 
مشاهد ه شد ه است. اولین استفاد ه از آهن ربا برای تحویل انتخابی 
عوامل بالینی شامل درمان ترومبوز شریانی با استفاد ه از آهن کربونیل 
ثبت شد ه است. به طورعمد ه 2 روش آماد ه سازی میکروسفر وجود د ارد.

 پلیمریزاسیون امولسیون فاز جد اسازی.
 تبخیر مد اوم حالل

از مزایای استفاد ه از میکروسفرها می توان به امکان جانمایی مقد ار زیاد 
دارو، امکان آزاد سازی د ارو د ر بافت هد ف برای مد ت د لخواه )از 3۰ 
د قیقه تا 3۰ ساعت( و جلوگیری از سمیت د ارویی و قابل تنظیم بود ن 

آزاد سازی د ر کلیه قسمت های بد ن را نام برد.
)Microparticles( ذرات کوچک

د ر  اند ازه  با  ذرات جامد  پراکند گی  به  اساسا   مایکروپارتیکل  ذرات 
ماتریس  یک  د ر  د اروها  می گرد د.  اطالق  میکرومتر  محد ود ه 1۰۰۰-1 
میکروپارتیکل به صورت حل شد ه، د رگیر و یا کپسوله شد ه ویا متصل 
است. بسته به روش آماد ه سازی، میکروپارتیکل ها، میکروسفرها  و 

میکروکپسول ها می توانند به د ست آیند.
از مزایای میکروپارتیکل ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

پوشا ند ن طعم و بوی د ارو )مثال: روغن ماهی، د اروهای  ترکیبات  سولفا(
حفاظت د اروها از محیط زیست

کاهش ا ند ازه ذرات جهت افزایش حاللیت د اروهای کم محلول
).KCl، Ibuprofen :آزاد سازی پیوسته رهش ویا کنترل شد ه )مثل

انتشار هد فمند مواد محصور شد ه )انکپسوله کرد ن  سلول ز ند ه(. 
erythrocytes Resealed  :مانند

کمک به پراکند گی مواد نامحلول د ر آب د ر محیط های آبی.
Microemulsionمیکرو امولسیون

از  یکی  مایسل معکوس  خصوصا  و  میکروامولسیون ها  از  استفاد ه 
راه های سنتز کنترل شد ه نانوذرات است. بسیاری از نانوذرات د ر نانو 
فرآیند های رسوبی،  نظیر  واکنش هایی  و تحت  مایسلی  رآکتورهای 
میکروامولسیون ها  د ر  سنتز  می شوند.  سنتز  و  هید رولیز  و  کاهش 

می تواند منجر به ایجاد ذرات تک پخش با پخش اند ازه محد ود شود. 
هسته میانی د ر مایسل های معکوس مواد آب د وستی را که به راحتی 

در فاز آلی حل نمی شوند در فضای خود جای می د هد. 
همچنین د ر یک مایسل متعارف، این ترکیبات آب گریز هستند که د ر 
مرکز مایسل قرار می گیرند. از این خاصیت به فراوانی د ر فرآیند های 
انتقال د ارو و مواد زیستی به د رون سلول ها بهره برد ه می شود.  مولکول های 
روغن می توانند د ر صورت ورود به محلول آبی حاوی سورفکتانت، د ر 
هسته مایسل های تشکیل شد ه قرار گیرند و مخلوطی پاید ار را ایجاد 
نمایند. از این رو معموال تشکیل میکروامولسیون با مخلوط کردن یک 
آلی، سورفکتانت و ماده کمکی سورفکتانت  حالل آبی، یک حالل 

)Co-surfactant( صورت می پذیرد. 

مایسلمعکوس مایسلمتعارف
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17 غصه نیمی از پیری است. امام اول )ع(

سورفکتانت کمکی معموال یک الکل یا یک آمین است. با آنکه یک 
میکروامولسیون سرشار از ساختارهای مایسلی است، کامال شفاف و 
همگن به نظر می رسد. این به آن دلیل است که میکروامولسیون ها در 

اصل یک سیستم با پخش نانو )Nanodispersion( هستند. 
در خصوص سورفکتانت های بارد ار، د ر قسمت هایی که سرهای د ارای 
بار تجمع می یابند، د افعه الکترواستاتیکی میان بارهای مشابه به وجود 

می آید که منجر به ناپا ید اری کل ساختار مایسل می گرد د. 
سورفکتانت کمکی یک عامل فضا پرکن)Spacer( الکترونگاتیو است. 
این مولکول کمکی د ر بین قسمت های بارد ار سورفکتانت قرار می گیرد 
تجمع  کل  پاید اری  بر  الکترواستاتیکی،  بارهای  نمودن  خنثی  با  و 
زیاد ی حالل  مقد ار  از  که  میکروامولسیون هایی  می افزاید.  مولکولی 
آلی ساخته  می شوند و د ر آن ها مایسل ها ساختار معکوس د ارند با نام 

میکروامولسیون آب د ر روغن )Water in Oil( شناخته می شوند.
Nanosuspensionsنانو سوسپانسیون

نانو سوسپانسیون ها پراکند گی کلوئید ی از د اروهای ساخته شد ه با 
فناوری نانو هستند که با سورفکتانت ها تثبیت شد ه اند آنها همچنین 
سیستم د وهسته ای متشکل از ذرات خالص ماد ه  د ارویی هستند که 

توسط یک حامل پراکند ه  به قطر کمتر از 1 میکرون معلق شد ه اند.
کاهش ذرات دارود ر د امنه نانومتر ود رنتیجه افزایش سرعت انحالل آن نه 
تنها بد لیل افزایش سطح بلکه به د لیل اشباع آن صورت می گیرد. افزایش 
حاللیت اشباع و سرعت محلول نانوذرات به علت افزایش فشار بخار 
ذرات است. نانوسوسپانسیون ها مشکالت مربوط به رسانش د اروهایی با 
حاللیت ضعیف و د اروهای کم محلول د ر آب و چربی را آشکارکرد ه  و به 
Bottom  up  tech� ید لیل ساد گ د ر فنآوری بی نظیر هستند. بد و طریق

nology  و  Top  down  technology آماد ه می شوند. تولید نانوذرات 
به روش Bottom  up  technology از طریق حل کرد ن د ارو د ر یک حالل 
و سپس افزود ن غیرحالل که منجر به ته نشین شدن ذرات نرم ماد ه 
د ارویی می گرد د ، انجام می شود. نانوسوسپانسیون ترانس رتینوییک 
اسید با این روش ساخته می شود. ساد گی روش و استفاد ه از تجهیزات 
ارزان د ر روش ته نشینی  از مزایای آن به د یگر روش هاست. لیکن برای 
د ر  نیستند.  استفاد ه  قابل  غیرآبی  و  آبی  د رمحیط های  که  د اروهایی 
این روش ماد ه د ارویی بایستی حد اقل د ریک حالل  که قابل اختالط 
د وم  د رروش  نانوسوسپانسیون ها  باشد، حل شود.تولید  غیرحالل  با 
به صورت top  down  technologies  شامل media milling، همگن سازی 
امولسیون، روش مایعات فوق بحرانی، می باشد. انتشار  باال،  با فشار 

)Micelles( میسل ها
یا آب گریز  د م آب د وست  یا  با سر  آمفی فیل   کوپلیمرهای  میسل ها 
تجمع  د چار   PH یا  د ما  تاثیر  تحت  آبی  محلول های  د ر  که  هستند 
خود بخود ی شد ه واشکال کروی به خود می گیرند. تجمع های خود بخود ی 
   nm5-5۰ از کوپلیمرهای آمفی فیل  د ر محلول های آبی با قطرذرات معموال

هستند که برای اهد اف د ا رو رساني مورد توجه زیاد قرار گرفته اند. 
دارو به صورت فیزیکی د رهسته مسیل های کوپولیمری به د ام افتاد ه 
ذاتی  حاللیت  میزان  از  باالتر  غلظت هایی  د ر  میتواند  وسیله  بدین  و 
این کوپولیمرهای خود بهصورت فرم های محلول فرموله شود، بهعالوه، 

هید روفیل می توانند با محیط آبی اطراف خود پیوند هید روژنی تشکیل 
د هند و یک پوسته محکم د ر اطراف هسته میسل ایجاد کنند، د ر نتیجه 
محتوا هید روفوییک هسته ميتواند بهصورت موثر از هید رولیز و تخریب 
آنزیمی محافظت شود. عالوهبر آن تاج مسیل، از شناسایی و برد اشت 
مسیل ها توسط سیستم رتیکولوآندوتلیال جلوگیری میکند. خصوصیت 
حامل های  آمفی فیل  کوپولیمر  مسیل های  ميشود  باعث  که  دیگری 
ترکیب  تغییر  با  که  است  این حقیقت  د ارورسانیباشند،  برای  مناسبی 
شیمیایی آنها، وزن ملکولی کل و نسبت های طول زنجیره های کوپولیمر  
میتوان سایز و مورفولوژی آنها را به راحتي تحت کنترل د رآورد. همراه 
کنند ه،  کراس سنیک  گروه هاي  و  فاکتورها  با  کوپلیمرهای  این  کرد ن 
پاپد اری مسیل ها را افزایش  د اد ه و باعث بهبود فرآیند کنترل آزادسازی 
د ارو از آنها میشود. جانشین کرد ن مسیل های کوپولیمری با لیگانـد های 
به خصوص یک استراتژی بسیار امید وارانه براي رساند ن اختصاصی د ارو به 
طیف وسیعی از سایت ها و ارگان های هد ف بهصورت اختصاصی میباشد.

یکی از کاربرد های مسیل ها، استفاد ه آنها به عنوان حامل برای رسانش 
عوامل تمایزد هند ه برای مقاصد عکسبرد اری و تصویربرد اری برای شناسایي 

سلول های هد ف مي باشد. 
مسیل های اصالح شد ه با لیگاند می توانند رسپتورهای سلولهای تومور 
را تشخیص د هند و به طور اختصاصي به آنها متصل شوند و با شالتـــه 
 inیا ترکیب شدن جزء تصویربرد اری می توان مسیل ها را د ر )chelation(

vivo برای مطالعات توزیع زیستی دنبال کرد.
 )MRI( مغناطیسی  رزونانس  تصویربرد اری  هسته ای،  تصویربرد اری 
 X اشعه  با  عکسبرد اری  روی  از  امراض  تشخیص  فن  توموگرافي  و 
کامپیوتری اشعه )X CT( نقش مهمـی د ر تشخیص سرطان و ارزیابي 

پاسخ د رماني بازی می کنند. 
از این رو تکامل سیستم های رسانش، برای رسا نش عوامل تمایزد هند ه 

ضروری مي باشد. 
به خاطر  که  است  نیاز  مورد   CTو  MRI برای  بویژه  تکاملحامل ها 

حساسیت کمتر آنها د ر قیاس با تصویربرد اری هسته ایی ميباشد.
از این رو انواع مسیل برای بهبود کیفیت به روش های گفته شد ه ساختار 
برای  گاما  تابش  با  شد ه  بارگیری  مسیل های  کرد ه اند:  پید ا  تکامل  و 

تصویربرد اری هسته ای به کارگرفته شد ه اند. 
شالته  از  استفاد ه  یا  آهن  اکسید  ذرات  با  شد ه  ترکیب  مسیل های 
کنند ه ها برای ترکیب فلزات پارامغناطیس با بالک آب د وست کوپلیمرهای 
مورد استفاد ه   MRI تصویربرد اری  برای  مسیل،  تشکیل د هند ه  بالک 
قرارگرفته است. بعلت غلظت نسبتاً زیاد عوامل تمایز د هند ه مورد نیاز برای 
تصویربرد اری CT، این روش برای تصویربرد اری مولکولي زیاد مناسب 

نمی باشد.
از این رو با افزایش زمان گرد ش خون عوامل تمایز د هند ه به  وسیله ترکیب 

با مسیل، این عیبCT نیز برطرف مي شود.       
   د کترسوسن خاصه خان
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د ریای طوفانی ، ناخد ای الیق می سازد ، همیشه ممنون لحظات سخت باش.  شریعتی

کارودیلول یک بتا بالکر غیرانتخابی با قدرت مهار پس سیناپسی رسپتور 
مهارکنندگی  وسیع  رنج  این   است.   β2 سیناپسی  پیش  و   β1، β2، α
آدرنژیک باعث مزیت کارودیلول نسبت به سایر بتابالکرها شده است. به دلیل 
خصوصیت آلفا بالکری، باعث کاهش فشار خون و ضربان قلب شده؛ از طرفی 
با کاهش مقاومت عروق محیطی، سوخت و ساز میوکارد قلب را نیز کاهش می 
دهد. کارودیلول دارای خصوصیت آنتی اکسیدانی نیز بوده که سبب محافظت 
از اندوتلیوم عروق می شود. در قلب نرمال نسبت رسپتور β1:β2، 70:30 است 
در حالیکه در نارسایی قلبی این نسبت 60:40 می شود، در نتیجه رسپتور 
β2 در نارسایی قلبی اهمیت ویژه ایی دارد و استفاده از بتابالکرهای موثر بر 

رسپتور β2، نظیر کارودیلول نتایج درمانی بهتری خواهد داشت. 
تاکنون سه نسل از بتابالکرها معرفی شده است که در جدول زیر آمده است:

خصوصیات کارود یلول
 کارودیلول بعد از مصرف خوراکی سریع جذب شده )فراهمی زیستی: 25 تا 35 
درصد( و ظرف مدت 1 تا 2 ساعت اثر درمانی دارو آغاز می شود. طول مدت 
اثر دارو 24 ساعت گزارش شده است. باالی 98 درصد دارو به پروتئین های 
 CYP2C9 و CYP2D6 پالسما متصل می شود. در کبد توسط آنزیم های
متابولیزه شده و به متابولیت Hydroxyphenyl�'4  تبدیل می شود، این 
متابولیت 13 بار قوی تر از کارودیلول است. کارودیلول با نیمه عمر 7 تا 10 
ساعت، 60 درصد از طریق مدفوع و 16 درصد از طریق ادرار دفع می شود.

کارودیلول در بیماران مبتال به نارسایی کبدی، برونکواسپاسم، آسم و برادی 
کاردی شدید، منع مصرف دارد.  

کارود یلول و فشار خون
پرفشاری خون یکی از عوامل سکته قلبی و نارسایی کلیوی است. بتابالکرها 
عالوه بر درمان پرفشاری خون، باعث کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث قلبی 
عروقی نیز می شوند. بررسی ها نشان داده که کارودیلول فشار خون را بهتر 
از متوپرولول کنترل می کند. کارودیلول به عنوان کاهنده ی فشار خون در 

موارد زیر انتخابی عمل میکند:
 افرادی که در ریسک بیماری عروق کرونر قرار دارند

MI بعد از 
 افراد دیابتی یا مبتال به سندروم متابولیک

کارود یلول و متابولیسم چربی
نسل های قبل بتابالکرهای نظیر متوپرولول باعث افزایش تری گلیسیرید 
و کاهش HDL می شدند در حالی که بررسی ها نشان داده که کارودیلول 
باعث بهبود پروفایل چربی، کاهش تری گلیسیرید، کاهش کلسترول و افزایش 
HDL شده است. با توجه به اینکه بالکرهای اختصاصی β1 باعث بدتر شدن 
پروفایل چربی می شوند، کارودیلول بهترین انتخاب جهت درمان نارسایی 

قلبی یا فشار خون در افراد مبتال به دیس لیپیدمیا می باشد. 
کارود یلول و د یابت

مشخص شده که بتابالکرهای مرسوم اثر منفی روی کنترل گلوکز خون و 
حساسیت انسولین دارند و حتی ریسک شروع دیابت را در افراد مبتال به 

پرفشاری خون افرایش می دهند. 
شده   A1C هموگلوبین  و  خون  گلوگز  سطح  کاهش  باعث  کارودیلول 
و حساسیت به انسولین را افزایش می دهد در حالی که آتنولول فاقد این 

خصوصیات است. 
کارود یلول و سند روم متابولیک

کارودیلول در بیماران مبتال به سندروم متابولیک نیز عملکرد بهتری داشته 
است به نحوی که عالوه بر کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، 
پارامترهای بیوشیمیایی نظیر سطح سرمی گلوکز، اوریک اسید، اوره، کلسترول، 
تری گلیسیرید، آپـوپروتئین، انسولین و هموگلوبین A1C را بهبود می بخشد.

کارود یلول و هایپرتروفی بطن چپ
پیشرفت  هایپرتروفی بطن چپ )LVH( در بیماران مبتال به پرفشاری خون، 
ریسک مرگ و میر را افزایش می دهد. بتا بالکرهای قدیمی اثرات مثبتی در 
جلوگیری از پیشرفت LVH نداشته اند؛ در صورتی که کارودیلول به دلیل 
خصوصیت وازودیالتوری باعث کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک 
شده و به صورت قابل مالحظه ایی از پیشرفت LVH جلوگیری می کند.

MI کارود یلول و
انجمن قلب و عروق آمریکا توصیه می کند، در صورت نداشتن منع مصرف 
بتابالکرها، بعد از سکته قلبی، از بتابالکرها به عنوان کاهنده ی فشار خون 
استفاده گردد. در این بین کارودیلول به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی، گزینه 

مناسب تری نسبت به سایر بتابالکرها محسوب می شود.
کارود یلول و آترواسکلروزیس

کارودیلول به دلیل خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی در جلوگیری از 
آترواسکلروزیس به کار می رود و قادر است سرعت آپاپتوز سلول های عضالت 

صاف را کاهش دهد. 
کارود یلول و بیماری کلیوی

برخی مطالعات نشان دهنده ی افزایش مرگ و میر بیماران مبتال به نارسایی 
کلیوی در اثر مصرف بتا بالکرهای قدیمی است، درحالی که کارودیلول اثرات 
محافظت کننده از کلیه را دارد. کارودیلول با کاهش مقاومت عروق کلیوی، 
کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و بدون اثر روی جریان خون 

کلیوی و سرعت فیلتراسیون گلومرولی، باعث محافظت از کلیه می شود. 
ادامه ذیل صفحه بعد ی

                   کارودیلول
  انتخاب اول بتابالکرها در 

      درمان بیماری های قلبی عروقی

 
Generation of Beta Blockers 

 
Generation 
 

 
Property 
 

 
Drug  
 

1th Generation Non�Selective  
No Vasodilation 
 

Propranolol, Timolol, Pindolol, Sotalol, … 

2th Generation  
 

β1 Selective  
No Vasodilation 
Cardioselective 
 

Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, … 
 

3th Generation  
 

Non�Selective 
Vasodilatory 
 
 
β1 Selective 
Vasodilatory 
 

Carvadilol, Labetalol, Bucindolol, … 
 
 
 
Betaxolol, Nebivolol, … 
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19 چاپلوسي هم گویند ه و هم شنوند ه را فاسد مي کند.  د یل کارنگی

ادامه از صفحه قبل
کارود یلول و پذیرش بیماران

بتابالکرها به داشتن عوارضی نظیر افسردگی، خستگی و اختالالت جنسی 
شناخته می شدند، ولی مطالعات بالینی نشان داده که کارودیلول عوارض 
در  تحمل می شود. حتی  بهتر  بیماران  از سوی  و  داشته  جانبی کمتری 
سالمندان مبتال به دیابت نیز نه تنها عوارض کمتری داشته بلکه سطح قند 

خون و کراتینین نیز بهبود بخشیده است.
نتیجه

کارودیلول یک بتابالکر محافظت کننده از قلب؛ همراه با دارا بودن اثرات مثبت 
همودینامیکی و متابولیکی است. در مقایسه با سایر بتابالکرها، برون ده قلبی 
را حفظ کرده، ضربان قلب را کاهش داده و با کاهش مقاومت عروق، فشار 

خون را کنترل می کند. به عالوه با بهبود کنترل قند و حساسیت به انسولین و 
متابولیسم چربی، در افراد مبتال به دیابت و سندروم متابولیک انتخابی است. 
از طرفی با بهبود LVH و کاهش آترواسکلروزیس، در درمان بیماری های 
عروق کرونر و سکته قلبی به خوبی عمل می کند. کارودیلول با کاهش مقاومت 

عروق محیطی نیز در بیماران مبتال به نارسایی کلیوی انتخابی می باشد. 
در مجموع با توجه به موارد ذکر شده می توان کارودیلول را داروی انتخابی 
دسته ی بتابالکرها نامید.                                         د کتر نرگس گند  می
 Ref: Chakraborty S, Shukla D, Mishra B, Singh S. Clinical updates on
 carvedilol: a first choice beta�blocker in the treatment of cardiovascular
.diseases. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2010 Feb;6(2):237�50

 Gastone Leonetti, Colin G Egan. Use of carvedilol in hypertension: an
.update. Vascular Health and Risk Management 2012:8 307–322
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زند گی ما تغییر نخواهد کرد مگر آن که کاری را که هر روز انجام می د هیم را تغییر د هیم. ماکسول

ت
سب

منا
  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

i روز جهانـی
مبارزه با 

خشونت علیه زنان

به خشونت علیه زنان هر ساله خواستار اقدام جهانی برای افزایش 
آگاهی جهانی و ایجاد فرصت هایی برای بحث در مورد چالش ها 
و راه حل ها می شود. در سال 2014 کمپین Unite به منظور 
از موضوع خشونت علیه زنان و دختران،  ایجاد آگاهی عمومی 
دولت ها، سازمان ملل متحد، سازمان های جامعه مدنی و افراد در 
سراسر جهان را به "جنبش جهان را نارنجی کن" به عنوان یکی 
از رنگ های رسمی کمپین Unite که نماد آینده روشنتر و جهان 
بدون خشونت علیه زنان و دختران هست، دعوت کرد. ابتکار عمل 
از مردم در همه نقاط جهان خواست که در جوامع خود اقدام 
کنند تا نقش خود را بازی کنند و در مقابل خشونت علیه زنان و 

دختران مقاومت کنند.
 مهند س رویا نصرتی 

به  د اد ن  پایان  روز  عنوان  به  نوامبر  دسامبر 1999، 25  در 17 
خشونت علیه زنان د ر مجمع سازمان ملل انتخاب شد. آنها یک 
کلید ی  استراتژی های  را تصویب کرد ند که  اقد امی  برای  بستر 
را برای خاتمه د اد ن به خشونت علیه زنان، توانمند سازی زنان و 
دستیابی به برابری تدوین میکرد. از روز 25 نوامبر، روز جهانی 
مبارزه با خشونت علیه زنان، تا روز 10 دسامبر، روز حقوق بشر، 16 
روز فعالیت علیه مبارزه با خشونت  می باشد.خشونت علیه زنان و 
دختران یکی از گسترده ترین و ماندگارترین و ویرانگرترین نقض 
حقوق بشر در جهان ما است تا به امروز به دلیل عدم مصونیت، 
سکوت، شرم و عدم حمایت گزارش نشده است. در حمایت از این 
ابتکار جامعه مدنی، کمپین دبیرکل سازمان ملل برای خاتمه دادن

 ، 

 

همزمان با هفته ی دیابت، جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به 
توزیع  آفاشیمی  پرسنل  میان  در  آموزشی  پمفلت  دیابت،  بیماری 

گردید.
این پمفلت که توسط واحد HSE تهیه و توسط پزشک طب کار 
قند  شرکت تایید شده بود، حاوی مطالبی مبنی بر اصول تنظیم 
خون، نمایه ی گالیسمی تغذیه افراد دیابتی و... بود.                                                     
 مهند س افشین میرزایی

توزیع پمفلت آموزشی دیابت
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21 از کنار مقبره ها بی تفاوت گذر نکنید، زیرا آئینه ی بزرگ عبرت آموزی اند. شریعتی

 فرآیند پرس قرص         
  مشــــکالت و 

راه حـل ها
پرس قرص یک علم و یک هنر است.فاکتورهای مختلفی در تولید موفق یک 
محصول سهم دارندبعضی از مشکالتی که تولید کننده ها با آن ها روبرو می شوند 
عبارتند از: سختی نامناسب قرص،وزن نامناسب قرص،فلوی نامناسب مواد در 
هنگام کار و همچنین مشکل پیدا کردن محصول توسط دستگاه می باشد که 
اغلب می توان بوسیله تنظیم دستگاه یا سیستم برطرف شوند در اینجا در 
ارتباط با مشکالت اصلی و چگونگی تنظیم و حل کردن آن ها بحث می شود:

Specifying Fill cams
اگر چه بعضی از مشکالت عمومی قرص سازی را می توان با تنظیمات دستگاه 
حل نمود ولی انتخاب ماشین صحیح با اجزای درست مثل Fill cam ها و 
قسمت تغذیه کننده بسیار مهم است و نقش بسزائی در وزن ثابت و مناسب 
قرص ها در حین عملیات پرس دارد. پرس های قرص گردان  Rotary در ابتدا 
باالتر از وزن قرص عمل می کنند  و پودر بیشتری از مقدار الزم در سوراخ قالب 
پر می شود و سمبه پایین باال می رود تا پودر اضافی را توسط قطعه بادامک در 
دوزینگ وزن خارج کنند این روش کار برای رسیدن به وزن ثابت قرص الزم 
می باشد. اگر Fill cam خیلی کم عمق باشد نوسانات وزن ممکن است اتفاق 
بیافتد که سوراخ قالب به مقدار بیشتری از پودر پر نشود اگر Fill cam خیلی 
عمیق باشد مواد زیادی ممکن است به سوی قالب قرص هدایت شود یا بنا به 
نوع پرس به سوی قسمت تغذیه کننده پرس هدایت شود اگر مواد به سوی قالب 
برگردند ممکن است اطراف گردن Turret جمع شوند و بعد توسط نیروی گریز 
از مرکز به بیرون و اطراف هدایت شوند و قالبی ممکن است دوباره بعد از عبور از 
روی قطعه دوزینگ مجدداً پر شوند و نتیجه آن نوسان وزنی می باشددر پرس 
هایی که مواد اضافی به قسمت تغذیه کننده بر می گردند ممکن است تحت 
تاثیر نیروهای خاص در تغذیه کننده باعث کاهش اندازه ذرات و یا دانیسته پودر 

گردند که برروی کیفیت قرص اثر می گذارد. 
تغذیه صحیح و مشکالت ریزش

مشکلی که اغلب در دستگاه پرس در قیف پودر آن بوجود می آید برآمدگی مواد 
در داخل قیف می باشد که نتیجه آن خالی شدن تغذیه کننده از مواد می باشد 
یا پر شدن تغذیه کننده می باشد زیرا وزن پودر می تواند باعث فشرده شدن 
پودر شود از دست دادن ریزش پودر می تواند باعث نوسان وزنی گردد  موادی 
باعث Bridging می شوند بوسیله نظارت چشمی از پنجره قیف تشخیص داده 
می شوند اگر دستگاه پرس برای این مورد مجهز نشده باشد این مشکالت می 
تواند بوسیله مشاهده از باالی قیف دستگاه بررسی شود بیشتر این مشکالت مثل 
Bridging و دیگر مشکالت مربوط به به ریزش پودر ارتباط با فرموالسیون 
دارند مثل اجزای چسباننده ،رطوبت،شکل ذرات،بی قاعده و نامنظم و غیره.... 
شکل پره های تغذیه کننده نقش مهمی را در یکنواختی قرص های تولیدی 
دارد زیرا روی پر شدن سوراخ های قالب و وزن قرص تاثیر گذارست که بطور 
مستقیمی روی مقدار ماده اولیه تاثیر دارد در نتیجه مساله بحرانی و مهمی 
است. یک روش سودمند برای انجام کار توسط تیغه های پاروئی دستگاه،قرار 
گرفتن آن ها با زاویه 45 درجه می باشد این حالت در فرموالسیون های نرم 
که پر شدن قالبها مشکل می باشد سودمند است تیغه های زاویه دار پودر را 
از روی سوراخ های قالبها عبور می دهند این شکل از پره ها باعث پر شدن 
قالبها می گردد و انحرافات وزنی را تا 75% کاهش می دهد ماشین های پرس 
جدید بطور اتوماتیک وزن را تنظیم می کنند این سیستم بطور تئوری وجود 
اپراتور را جهت تنظیمات دستی حذف میکند اما این سیستم بطور 100% قابل 
اطمینان نیست که می تواند علت آن کالیبراسیون نادرست قطعات فرسوده و 
برنامه های کامپیوتر باشد اپراتور می تواند نوسان وزنی را از روی گوش دادن 
یا لمس کردن حس کند یک دستگاه پرس وقتی در حال کار است بر اساس 

صدای ریتمیک و لرزش آن می توان تنظیمات دستی را بر روی آن انجام داد تا 
قرص با وزن مناسب تولید شود یک راه برای اینکه ریزش مناسب داشته باشیم 
تنظیم فرموالسیون میباشداگر فرموالسیون را نمی توان تغییر داد باید قیف 
دستگاه را بر اساس نیاز تغییر داد ممکن است بوسیله ساختن یک قیف جدید 
که دارای زاویه مناسب برای ایجاد ریزش مناسب پودر باشد تهیه گردد مطالعات 
و نتایج Rheology و آزمایش پودر می تواند در پیش بینی انتخاب قیف با 
زاویه مناسب برای ایجاد ریزش مناسب پودر کمک نماید و یا در انتخاب یک 

ماده سر دهنده ایی که باعث ایجاد ریزش مناسب پودر می شود یاری رساند.
روش دیگر نصب یک vibrator روی قیف دستگاه می باشد تا باعث ریزش 
مناسب پودر گردد البته در بعضی موارد باعث بدتر شدن اوضاع می گردد و باعث 

جداسازی مواد از هم می گردد.
Adjusting press parameters

تعدای از تنظیمات روی دستگاه پرس می توانند در  بهبود وضعیت سختی 
قرص و پر شدن قالب ها و وزن قرص ها موثر باشند مثل سرعت مناسب 
تغذیه کننده پودر و Turretدستگاه ،همچنین تنظیم پانچ های باالی دستگاه و 

کمپرس اولیه می تواند روی سختی قرص موثر باشند. 
Rotation Speed

سرعت مناسب چرخش قسمت تغذیه کننده دستگاه روی سختی قرص اثر می 
گذارد. سرعت زیاد چرخش ممکن است باعث ضعیف شدن ذرات گردد و در 
نتیجه منجر به تراکم پودر گردد.جفت شدن سطوح قالب ها باید بدقت تنظیم 
گردد تا دستگاه بدرستی و پاک کار کند تمیز نبودن دستگاه یک از دالیل 
عمومی نقص کار در دستگاه می باشدکنترل و بازرسی چشمی دستگاه پرس در 
هنگام تنظیم آن جهت مشاهده نقص یا عیبی در دستگاه ضروری است سرعت 
مناسب Turret روی سختی قرص ها اثر می گذارد گاهی اوقات الزم است 
که سرعت ماشین کاهش یابد تا زمان مناسب جهت ایجاد سختی بدست آید

Upper punch penetration
معموالً بهتر است که سنبه های باال مینیم نفوذ را داشته باشند برای کمک 
جهت جلوگیری از نفوذ هوا و همچنین کاهش حرکت قرص در سوراخ قالب و 
در نتیجه کاهش حرکت پانچ پایین به تولید می کند زیرا افزایش دما یک خطر 
محسوب می شود و باعث افزایش کندگی و چسبندگی می گردد نفوذ بیشتر 
پانچ باال باعث افزایش سختی قرص می گردد زیرا سرپانچ باال  با فشار رولر 

دستگاه پرس تماس زودتر می یابد و زمان کمپرس افزایش می یابد.
Precompression

تراکم اولیه یکی از تنظیمات اولیه مهم در پرس قرص می باشد تراکم اولیه 
درصدی از کمپرس نهایی را سبب می شود اگر کمپرس اولیه به مقدار کافی 
نهایی   قرص  شود  می  باعث  و  می گردد  هوا  ایجاد  افزایش  باعث  نباشد 
Capping یا Laminating در آن صورت گیرد و اگر مقدار آن باال باشد 

باعث شکستگی در قرص می گردد.
 maintenance and training نگهد اری و آموزش

انجام  برای  بازرسی مرتب و منظم و نگهداری دستگاه پرس و قطعات آن 
عملیات موفق پرس الزامی می باشد در شرکت داروسازی آفاشیمی با استفاده 
از دستگاههای پرس Killian که توسط اپراتورهای با تجربه هدایت می شوند 
فرآیند پرس قرص صورت می گیرد بدیهی است برای انجام این مساله نگهداری 
و سرویس و حفاظت این دستگاهها که توسط واحد فنی و تولید توامان انجام می 

گیرد ضروری است تا بتوانیم محصولی با کیفیت ایجاد نماییم.
Pages 58�59 / Vol.39.Issue5 / Pharmaceutical Technology            :رفرنس

 تهیه کنند ه:د کتر اشکان خرمی
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اگر هد فت ازمحبت و کارخوب،تشخیص و تشویق د یگران باشد، د ائماً رنج خواهی برد. شریعتی

ت
ری

دی
م

سرمایه  مهمترین  بعنوان  انسانی  نیروی  به  مد یران  اکثریت  امروزه 
سازمان، توافق د ارند. حتی بعضی از آنها اهمیت مشتری را د ر د رجه ی 
تولید  خد متی  توانمند،  و  متعهد  کارکنان  بد ون  زیرا  می د انند؛  د وم 

نمی  شود تا مشتریان د ریافت کنند. 
نمی توان با کارکنان رفتاری نا مناسب داشت و از آنان خواست که با ذینفعان 
خوب رفتار کنند. علت اینکه امروزه کارکنان تا این حد مهم شده اند، آن 
است که سازمان بر اساس سرعتی ارزیابی می شود که می تواند نیاز مشتریان 
را تأمین کند. جمله »من باید با رئیسم صبحت کنم« دیگر مفهومی ندارد. 
مشتریان توجهی به این ندارند که رئیس چه کسی است، تنها کسی که توجه 
مشتریان را جلب می کند، فردی است که تلفن را جواب می دهد، به آنها 
خوش آمد می گوید، سفارش آنها را یادداشت می کند، کاالرا تحویل می دهد 

یا به شکایاتشان رسیدگی می کند. 
مشتریان خدمات عالی و درجه یک می خواهند. خیلی سریع هم می خواهند 
آن را دریافت کنند. بنابراین به کارکنان متعهد و قدرتمندی نیاز است که این 
کارها را انجام دهند. برخورداری از کارکنانی متعهد، آگاه و وفادار مهمترین 
عامل موفقیت سازمان است. اولویت اصلی هر سازمانی باید جلب و حفظ 
کارکنان متعهد و شایسته باشد. ناکامی در تحقق این امر به معنای از دست 
دادن کارآیی، عدم رشد و از دست دادن کسب و کار است. موفقیت در دنیای 
رقابتی متعلق به سازمان هایی است که کارکنان متعهد و وفادار را بزرگترین 
سرمایه خود بدانند. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که منابع انسانی تنها 
مزیت رقابتی است که سازمانها باید با اقدامات مناسب و درست، این نیروی 
بالقوه را به نیروی بالفعل تبدیل کرده و آنان را در جهت اهداف سازمان هدایت 
کنند. سازمان های فاقد منابع انسانی متعهد هرگز نمی توانند به اهداف خود 

دست یابند.
تعریف تعهد سازمانی

تعهداز نظر لغوی عبارتست از بکارگرفتن کاری، به عهده گرفتن، نگاه داشتن، 
عهد و پیمان بستن و در اصطالح عبارتست از:

1-عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛
2-عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع؛

3-تقبل یا عهده دار شدن انجام کاری در آینده.
ابعاد تعهد سازمانی :

تعهد عاطفی
وابستگی عاطفی فرد به سازمان را نشان می دهد و اگر تعهد سازمان را از این 

طریق تعریف کنیم تعهد عاطفی شامل سه جنبه می شود:
 صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان،

 تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان 
 میل به ادامه فعالیت در سازمان.

تعهد  مستمر)عقالنی(
 این تئوری بر این اساس است که با گذشت زمان فرد، سرمایه ای را در سازمان 
انباشته می کند، هر چقدر سابقه او بیشتر شود این سرمایه نیز انباشته تر 
می شود و از دست دادن آن برای فرد هزینه بیشتری خواهد داشت. این 
سرمایه گذاریها شامل؛ زمان کسب مهارت های ویژه سازمان می شود که 
قابل انتقال نیست.. اصطالح »سرمایه گذاری« اشاره به ارزشی دارد که فرد در 
سازمان سرمایه گذاری کرده است )مثل زمان، تالش، کوشش، پول و...( که 

می تواند سوخت یا بی ارزش شود.
تعهد هنجاری

سومین بُعد تعهد سازمانی، تعهد هنجاریست که نشان دهنده یک نوع احساس 
تکلیف برای ادامه ی همکاری با سازمان است. پس کارکنان تا زمانی در سازمان 

باقی خواهند ماند که از نظر آنان ماندن در سازمان عمل درستی باشد.
انواع تعهد

اکثر مدیران در مجموعه ای مرکب از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند:
 تعهد نسبت به ارباب رجوع یا مشتریان

 تعهد نسبت به سازمان
 تعهد نسبت به خود

 تعهد نسبت به افراد و گروه کاری
 تعهد نسبت به کار

حال در ذیل به ترتیب بشرح هر یک از آنها می پردازیم:
تعهد نسبت به ارباب رجوع یا مشتریان

اولین و شاید مهمترین تعهد سازمانی بر مشتری تأکید دارد. مدیران ممتاز می 
کوشند به مشتریان یا ارباب رجوع خدمت مفید ارائه کنند. مدیران از دو طریق 
عمده تعهد خود را نسبت به مشتری یا ارباب رجوع نشان می دهند، یکی انجام 

خدمت و دیگری ایجاد اهمیت برای او.
تعهد نسبت به سازمان

دومین تعهد مدیریت، بر سازمان تأکید دارد. مدیر مؤثر، خود تصویرگر افتخار 
سازمان خویش است مدیر این تعهد را به گونه ای مثبت به سه طریق نشان 
می دهد؛ خوشنام کردن سازمان، حمایت از مدیریت رده ی باال و عمل کردن 

بر اساس ارزش های اصلی سازمان.
تعهد نسبت به خود

سومین تعهد مدیریت، تکیه بر شخص دارد. مدیران ممتاز تصویری قوی و 
مثبت از خویش برای دیگران رقم می زنند، آنها در همه موقعیتها بعنوان 
قدرتی قاطع عمل می کنند. این مطلب را با خدمت به خود یا خود پرستی 
نباید اشتباه کرد. مدیر ممتاز یعنی فردی که قدرت را با احساس فروتنی در 
هم می آمیزد. تعهد به خود از سه فعالیت خاص معلوم می شود؛ نشان دادن 

خود مختاری، مقام خود را بعنوان مدیر تثبیت کردن و قبول انتقاد سازنده.

تـعهد
سازمـانی
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23 کیفیت عمل ما، آئینه افکار ماست.           برگرفته از سخنان امام اول )ع(

تعهد نسبت به افراد و گروه کاری 
چهارمین تعهد مدیریت، بر کار تیمی و فرد فرد اعضای گروه تأکید دارد. 
مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آنها کار می کنند ایثار نشان می 
دهند. این عمل به استفاده مدیر از شیوه ی صحیح رهبری به منظور کمک 
به افراد در حصول توفیق در انجام وظایفشان اشاره دارد. تمایل مدیر به صرف 
وقت و انرژی و کار روزانه با زیردستان نشان دهنده ی تعهد مثبت او نسبت 

به مردم است
تعهد نسبت به وظیفه)تکلیف(

پنجمین تعهد مدیریت، بر وظایفی که باید انجام گیرند تکیه دارد. مدیران 
موفق به وظایفی که مردم انجام می دهند ربط و معنا می بخشند. آنان برای 
زیردستان،کانون توجه و جهت را تعیین کرده، انجام توفیق آمیز تکالیف را 

تضمین می کنند. 
اهمیت تعهد سازمانی

کارایی، اثر بخشی و بهبود عملکرد از مهمترین اهداف سازمان محسوب 
می شوند و هر سازمانی سعی در تقویت این ستاده ها از راه های گوناگون 
دارد. برای رسیدن به اهداف فوق باید عوامل مرتبط و تقویت کننده ی آن 
شناسایی شوند و پس از شناسایی و بررسی، باید در جهت تقویت آنها گام 
برداشت. یکی از این عوامل، تعهد سازمانی است که طی سالهای اخیر توجه 
زیادی را به خود معطوف کرده است؛ زیرا از بسیاری از متغیرها متأثر شده 
و بر بسیاری دیگر نظیر رضایت شغلی، غیبت، ترک خدمت، چالش شغلی و 

عملکرد تأثیرگذار می باشد. 
در موارد بسیاری، سازمانها به افراد نیاز دارند که به نفع سازمان و فراتر از 
وظایف مقرر تالش کنند، این امر به ویژه در سازمان هایی که پرمسئولیت می 
باشند، اهمیت به سزایی دارد. ، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، 
نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر 
کار می کنند، مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند 
و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری 
و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی 

را بیشتر کنند.
ویژگی های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی

سن: تعهد سازمانی با سن فرد دارای همبستگی نسبی و مثبت است. اغلب 
محققان بر این باورند که سن با تعهد حسابگرانه ارتباط بیشتری پیدا می کند و 
دلیل آن را فرصت کمتر در خارج از شغل فعلی و هزینه های از دست رفته در 
سنین باال می دانند. صاحب نظران علوم انسانی اظهار می دارند که کارگران مسن 
تر به دلیل رضایت بیشتر از شغل خود تعهد نگرشی بیشتری پیدا می کنند. 
جنسیت: زنها نسبت به مردان تعهد بیشتری به سازمان دارند، اگر چه تفاوت 
جزئی است، دلیل این امر آن است که زنها برای عضویت در سازمان باید موانع 

بیشتری را پشت سر بگذارند. 

تحصیالت: رابطه تعهد سازمانی با تحصیالت، ضعیف و منفی است، این رابطه 
بیشتر بر تعهد نگرشی است و ارتباطی با تعهد حسابگرانه ندارد. دلیل این رابطه 
منفی، انتظارات بیشتر افراد تحصیل کرده و فرصتهای بیشتر شغلی آنهاست.

ازدواج: این متغیر با تعهد سازمانی همبستگی ضعیفی دارد. اما چنین اظهار 
می شود که ازدواج به دلیل مسائل مالی با تعهد حسابگرانه ارتباط پیدا می 
کند. سابقه درسازمان و در سمت سازمانی: به دلیل سرمایه گذاریهای فرد در 
سازمان، سابقه بیشتر در مقام یا سازمان باعث تعهد بیشتری می شود، اما این 

رابطه ضعیف است.
استنباط از شایستگی شخص: افراد تا حدی به سازمان تعهد پیدا می 
کنند که زمینه ی تأمین نیازهای رشد و کامیابی آنها فراهم می شود. بنابراین 
کسانی که استنباط شایستگی شخصی باالی دارند انتظارات بیشتری خواهند 

داشت، رابطه این دو متغیر مثبت و قوی است.
توانایی ها: افراد با مهارت های باال، برای سازمان ارزشمند هستند. این امر پاداش 
سازمان را به آنها افزایش می دهد، در نتیجه موجب تعهد حسابگرانه می شود.
حقوق و د ستمزد: حقوق و دستمزد موجب عزت نفس برای فرد می شود و 
بدین ترتیب تعهد نگرشی را افزایش می دهد. ضمناً حقوق و دستمزد نوعی 
فرصت در سازمان محسوب می شود که در اثر ترک سازمان از دست خواهد 
رفت، نتایج تحقیقات متعدد، همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر 

نشان می دهد.
سطح شغلی: سطح شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت اما ضعیفی دارد.

راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی
 باال بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف 

سازمان،
 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری،

 ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد باز خورد کاری،
 تشریح اهداف و رسالت های سازمانی،

 حذف موانع کاری،
 تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود،

 ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه،
 حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار،
 زمینه مناسب برای ایجاد خالقیت و نوآوری کارکنان،

 اعطای تسهیالت،
 محول کردن سطح باالتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل،

 آگاهی مدیران مافوق از میزان تعهد سازمانی کارکنان،
 ارتقاء از داخل 

امید است شرکت آفاشیمی و کارکنان متعهد آن نیز با بکار بستن راه کارهای 
فوق ، زمینه را برای توسعه همه جانبه خود مهیا کند.

 محمد علی نیک هوش

   # تبریکانتصاب

جناب آقای دکتر عاصم عبداله پور
انتصاب شایسته جنابعالی در پی یک دوره موفق در سمت های قبلی، 

به مدیرعاملی شرکت معظم پارس دارو را تبریک عرض نموده 
و امیدواریم در این جایگاه نیز باعث تحوالت ارزنده ای باشید.

مدیریت و کارکنان شرکت داروسازی آفاشیمی

ت
ری

دی
م
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جای تاسف است که این روزها طرح روی جلد آد م ها پرفروش  تر از محتوای  ایشان است.   هیگل تاسک

ت
فی

کی

بودن  استریل  کیفیت  داروئی،  محصوالت  آسپتیک  فرآیندهای  در   
مطمئن  نهایی  محصول  آزمایشگاهی  های  کنترل  طریق  از  نمی توان  را 
شد.معتبرسازی فرآیند با بهره گیری از تکنیک محیط پرکنی تنها راه اثبات 
ایمنی محصول است. به همین دلیل است که محیط پرکنی کانون توجه 
الزامات قانونی و بازرسی های GMP می باشد. هدف از انجام پروسه مدیا فیل 
ارزیابی توانمندی فرآیند آسپتیک برای تولید محصوالت داروئی استریل است.
 FDA ،ISO 13408،PICS :تعداد زیادی راهنماهای بین المللی شامل
الزامات را دقیقاً تعریف می کنند و اجرای آن شدیداً در چارچوب بازرسی های 
GMP است. یک مطالعه جامع محیط پرکنی باید قادر به شبیه سازی 
عملیات روتین و شرایط بدترین حالت باشد.در عمل سئوالی که پیش می آید. 
چطور این الزامات باید تفسیر شود و چگونه این برای اشکال داروئی استریل 

مختلف قابلیت اجرا دارد؟
 در خالل مطالعه محیط پرکنی، الزم است مداخالت شناسائی و مدیریت 
شوند. از جمله : پرسنل برای ساخت آسپتیک در محیط پرکنی باید آموزش 
ببینند و احراز کیفیت پرسنل انجام شود. پایش اتاق پرکنی و اتاق های پشتیبانی 

در خالل برنامه محیط پرکنی انجام شده و مغایرت ها مورد بررسی قرار گیرند.
 معموالً شبیه سازی فرایند با در معرض قرار دادن محیط رشد میکربی با 
سطوح در تماس محصول مثل سطوح دستگاه، محیطهای بحرانی، و شامل 
دستکاری های فرآیند بطور کامالً شبیه با بچ تولیدی می باشد.سپس  درب ظروف 
محیط پرشده بسته شده بمنظور شناسائی آلودگی میکربی انکوبه می شوند. 
نتایج بمنظور ارزیابی احتمال اینکه یک واحد محصول داروئی در خالل 
عملیات واقعی )روشن کردن، اضافه کردن ماده موثره استریل ، وصل کردن، 
پرکنی و بستن آسپتیک( آلوده شود تفسیر می شود.اطالعات حاصل از پایش 
محوطه تولید در زمان شبیه سازی فرآیند اطالعات مفیدی برای ارزیابی 
خط فراهم می کند.برنامه محیط پرکنی باید دربرگیرنده فاکتورهای ریسک 
آلودگی خط تولید باشد و بطور صحیح وضعیت کنترل فرآیند را ارزیابی کند. 
مطالعات محیط پرکنی باید بدترین حالت و شرایطی که چالشی بر عملیات 
آسپتیک است را شبیه سازی کند: فاکتورهای مرتبط با طوالنی ترین زمان 
مجاز برای فرآوری بچ که می تواند خطرآلودگی را سبب شود )خستگی اپراتور(؛ 
تعداد، نوع و پیچیدگی مداخالت روتین و نرمال که می تواند در یک بچ رخ 
دهد بعالوه مداخالت غیر روتین و حوادث )مثل تعمیر و نگهداری، توقفات، 
تنظیمات دستگاه(. باید یک بچ رکورد که شرایط تولید و فعالیت های شبیه 

سازی شده را مستند کند برای هر بچ محیط پرکنی تهیه شود.
Critical Factors فاکتورهای بحرانی

 صحت شبیه سازی مهم است بنابراین فرآیند واقعی را تا حد امکان مشابه 

آنچه اتفاق می افتد شبیه سازی نموده و شرایط بدترین حاالت را در طراحی 
مطالعه باید درنظر گرفت.زمان پرکنی باید برای چالش یا تحت استرس قرار 
دادن فرآیند، محیط و اپراتورها کافی باشد ، استرس باید در کل مدت مطالعه 
محیط پرکنی موجود باشد.برای عملیات لیوفیلیزه، FDA توصیه میکند 
ظروف )ویال ها( بسته نشده در معرض خالء ناقص قرار گرفته بطوریکه فرآیند 
را شبیه سازی کند.ویالها نباید یخ بزنند و احتیاط نمود تا محیط در حالت 
هوازی باقی بماند تا از عدم رشد میکرارگانیسم ها اجتناب شود.وقتی پرکنی 
در زمانهای طوالنی مثالً بیش از 24 ساعت طول می کشد ،شبیه سازی 

فرآیند باید کل دوره زمانی را شامل شود.
بمنظور جلوگیری از پرکنی تعداد زیاد واحد معموالً قابل قبول است که طول 
زمان کارکردن ماشین را برای یک زمان منطقی تنظیم نمود بشرط آنکه اعتبار 
شبیه سازی با این کار تقلیل نیابد.تعداد واحدهای پرشده باید برای بازتاب 
اثرات احتمال خستگی اپراتور کافی باشد و باید نماینده حداکثر مداخالت 
برای شروع الزم است.برای عملیات  تا 10.000 واحد  باشد.5000  اپراتور 
تولیدی کوچکتر از 5000 واحد، می توان به تعداد ماکزیمم اندازه بچ تولیدی 
تست محیط پرکنی را هدایت نمود.وقتی احتمال آلودگی زیاد مطرح باشد، 

در این صورت تعداد واحد بیشتر مثالً تا برابر بچ تولیدی باید استفاده شود.
برعکس، در فرآیندهای ایزوالتور که خطر آلودگی کمتر است و بدلیل عدم 
مداخله انسان می باشد تعداد کمتر قابل قبول است.اندازه بچ محیط پرکنی 
خصوصاً وقتی مهم می شود که یک بچ باید در چند شیفت تولید شود.این 
موارد باید بهنگام طراحی مطالعه محیط پرکنی ارزیابی شود تا تمام شرایط 

خطرات بالقوه مرتبط با بچ های بزرگ را دربرگیرد: 
کنترل وزن های مواد اولیه، سوارکردن آسپتیک دستگاه ها ، نمونه گیری 
آسپتیک )دستی(،اضافه کردن های آسپتیک )مثالً تخلیه ظروف، پوکه های 
آمپول یا ویال، و استاپر، اضافه کردن های مواد اولیه استریل(،مداخالت )روتین 
و غیر روتین(،خستگی اپراتور،تعداد پرسنل و فعالیت های آنها ،تغییر شیفت 
و استراحت های بین کار، کلیه پرسنل مجاز به ورود به اتاق فرآوری آسپتیک 
در خالل ساخت، پرسنل فنی و نگهداری باید حداقل سالی یکبار در مطالعه 
محیط پرکنی مشارکت کنند. مشارکت هر اپراتور باید سازگار با طبیعت 

وظیفه او در خالل تولید روتین باشد.
 وقتی یک خط فرآوری آسپتیک احرازکیفیت می شود بایدمطالعه محیط 
پرکنی به تعداد کافی تکرار شود تا از استواری، همیشگی و باارزش بودن نتایج 
اطمینان حاصل شود. این راهکار مهم بوده زیرا یک بچ قطعی نبوده و نمی 
توان نتیجه گیری کرد در حالیکه چند بچ با نتایج مختلف نشان دهنده این 

واقعیت است که فرآیند تحت کنترل نمی باشد.

معتبرسازی 
فرآیندهای 

آسپتیک          
 Validation of
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کسی که تفکر و کردارش او را به جایی نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جایی نمی رساند. مترلینگ

.  FDA حداقل سه بچ متوالی موافقیت آمیز را در خالل احرازکیفیت اولیه 
خط فرآوری آسپتیک توصیه می کند. سپس، احرازکیفیت روتین نیم ساالنه

)هر شش ماه یکبار( برای هر خط هدایت و انجام می شود تا بتوان وضعیت 
کنترل فرآوری آسپتیک را ارزیابی نمود.فعالیتها و مداخالت باید نماینده هر 
شیفت، و تغییر و تحول بین دو شیفت، باید همگی در طراحی برنامه احراز 

کیفیت محیط پرکنی نیم ساالنه باشد. 
بازرسی واحد ها )عیب های ظرف/استاپر(:

بازرسی قبل از انکوبه کردن: وقتی شرکت بازرسی نهائی را بالفاصله بعد از 
اتمام بچ محیط پرکنی انجام می دهد فقط باید واحدهای معیوب از نظر 
سالمت ظرف/درب )استاپر( برداشته شود. واحدهای که از نظر ظاهری معیوب 

باشند باید انکوبه شده و جزء بچ محیط پرکنی منظور شوند.
بازرسی بعد از انکوبه کردن: واحدهای که بعد از بازرسی قبل از انکوبه کردن 
آسیب می بینند باید جزء بچ محیط پرکنی محسوب می شوند.زیرا این 
واحدها همچنین محتمل است در خالل بچ تولیدی نیز از مرحله شناسائی 

آسیب ظرف فرار کرده و به بازار روانه شوند.
انتخاب محیط کشت:

شفافیت، غلظت متوسط و قابلیت فیلتر شدن، توانایی رشد دامنه وسیعی از 
میکروبها، محیط کمتر انتخابی باشد.SCB محیط کشت مناسب برای باکتری 

های هوازی می باشد و FTM برای غیرهوازی ها
انتخاب محیط باید بر پایه فلور میکربی بخش باشد )جدا شده های میکربی 
از پایش ها(، تست ترویج رشد باید ثابت کند که محیط سبب رشد میکربها با 
غلظت 10 تا 100 عدد یا کمتر را دارد.تست ترویج رشد برای محیط کشت 
استفاده شده در مطالعه شبیه سازی باید با تکمیل دوره انکوباسیون بمنظور 
اثبات توانایی رشد آلودگی انجام شود.محیط کشت باید قابلیت فیلتر شدن را 

از همان فیلتری که در فرایند به کار میرود را داشته باشد.
شرایط انکوباسیون:

کالً دمای °C 25-20 برای حداقل 14 روز انکوباسیون قابل قبول است.
همچنین می توان دو دما انتخاب کرد. °C 25-20  برای حداقل 7 روز که 
بالفاصله در دمای باالتر °C 35-30  )نه بیشتر از °C 35( به مدت 7 روز 
انکوبه می شود. قبل از انکوباسیون باید ظروف با محیط کشت را برگرداند تا 
تمام سطح ظرف و استاپر کاماًل با محیط کشت آغشته  شده باشد. ظرف 
نباید کامالً با محیط کشت پر شود تا اکسیژن کافی برای رشد میکربهای 
هوازی فراهم باشد.میکروارگانیسم موجود در ظرف باید از نظر گونه و ترجیحاً 
سوش میکربی شناسائی شود؛ این موضوع بدلیل کمک در تعیین منبع 

احتمالی آلودگی می باشد. 
محصوالت ویالی: محیط کشت مایع برای آزمایش شبیه سازی در تانک 
ذخیره استریل بمدت حداکثر مجاز نگهداری می شود. اگر محلول بالک در 
خالل زمان نگهداری در سرما نگه داشته می شود اینکار نیز باید برای محیط 
انجام شود. ویالها و استاپرها باید بهمان روش تولیدی تهیه )استریل( شوند. 
محصوالت استریل د ر ظروف پالستیکی: معموالً قطره های چشمی 
و گوشی در ظروف پالستیکی می باشند،ظروف، درب، و ... بطریقه نرمال 

تولیدی شستشو و استریل می شوند. 
بجای استریل کردن با گرما، تشعشع یا اتیلن اکساید می توان استفاده کرد.
معموالً از ظروف پالستیکی شفاف در تست شبیه سازی فرآیند استفاده می شود. 
پالستیک ها معموالً کمی کدر می باشند لذا از شناسائی آلودگی جلوگیری می 
کنند.در این موارد برای امتحان چشمی نور طبیعی یا نور اتاق کافی نمی باشد.
وقتی از ظروف کدر برای تست شبیه سازی فرآیند استفاده می شود باید کل 

محتوی برای امتحان چشمی خارج شود. 
محصوالت آمپول: پوکه ها باید با گرمای خشک استریل شوند و بعد در 
مطالعه شبیه سازی بکاررود.آمپولها باید در شرایط تولیدی معمول تهیه شوند. 
محصوالت تزریقی پودری:می توان با یک محیط رشد مایع استریل درون 
ظروف استریل پر نمود، یا با ریختن پودر )پودر خنثی یا پودر محیط کشت( 
قبل یا بعد از رقیق کننده استریل )آب برای تزریق یا محیط کشت مایع(،این 

مواد معموالً با تشعشع استریل می شوند. 
با  مقایسه  قابل  محصوالت  این  سوسپانسیون:  استریل  محصوالت 
محصوالت مایع می باشند.مخلوط کردن یا بازچرخش قسمتی از مطالعه 
شبیه سازی است.اگر اضافه کردن آسپتیک در محلول بالک صورت می گیرد 

این کار باید با یک پودر/مایع استریل خنثی شبیه سازی شود. 
محصوالت لیوفیلیزه: از کریستالیزاسیون )یخ زدن( محیط جلوگیری شود 

زیرا سبب کاهش بازیافت باکتری ها می شود.
دو روش شبیه سازی معموالً استفاده می شود.در روش اول یک محیط رقیق 
در معرض سیکل گرفتن آب می شود تا محیط قوام متوسط بگیرد اما یخ 
نمی زند.روش دوم استفاده از محیط پرقوام است که نیاز به خال ناقص دارد در 

حالیکه اتاقک خال در دمای اتاق نگه داشته می شود.
ریسکی وجود دارد که محیط کشت بجوشد و اتاقک خال را آلوده کند مگر 
شرایط کامالً تحت کنترل باشد. عدم جوشیدن در شرایط فوق باید تائید 
شود. محصوالت نیمه جامد استریل )پمادهای استریل(:برای این شبیه سازی 
محیط رشد مایع تا ویسکوزیته مناسب سفت شده در شرایط تولیدی روتین 

استفاده می شود.ماده قوام دهنده مناسب مثل آگار یا CMC است. 
مواد دیگر از جهت عدم باکتریواستاتیک و ضد قارج بودن باید ثابت شود.
تیوب های فلزی یا پالستیکی مانع بررسی چشمی محیط در درون لوله 
می شوند. معموالً کل محتوی باید بررسی شود که این کار با فشردن تیوب و 
خالی کردن درون پتری دیش و بعد از چرخاندن صورت می گیرد بررسی با 
تعیین کدورت و کلنی های قارچی در شرایط نوری تعریف شده و یا با آزمایش 

استریلیتی صورت می گیرد.
روش های جایگزین معتبر شده دیگر نیز قابل استفاده است محیطهای کشت 

که در حضور آلودگی رنگ آنها تغییر می کند. 
بررسی بچ رکورد :

  فرآیند محیط پرکنی و کنترل های محیطی باید در بچ رکورد آورده شود 
و برای آزادسازی بچ ارزیابی شوند.نتایج IPQC و نتایج میکروبیولوژیکی و 
آزمایشگاهی موجود باشد.نتایج مربوط به پایش شرایط محیطی و پرسنلی 
موجود باشد.نتایج سیستم های پشتیبانی مثل HEPA و HVAC ، WFI و 
مولد بخار تمیز موجود باشد.عملکرد دستگاه ها و فیلتر شامل صحت کارکرد 

فیلترها،مداخله ها، انحرافات، توقفات: مدت زمانی آنها موجود باشد. 
SOP برای کلیرانس خط موجود باشد.قطع برق ثبت شود.

Acceptance Criteria
حد قابل قبول کمتر از 0.1% واحد آلوده شده با سطح اطمینان 95% ، این 
حد آماری تقریباً برابر 1 واحد در 5000 واحد است.لذا تعداد واحدها )سالم، 

معیوب، برداشته شده( مهم است.
 FDA با PDA )انجمن داروهای تزریقی( در خصوص اینکه هدف باید 
تعداد صفر برای آلودگی بدون توجه به اندازه بچ محیط پرکنی باشد موافق است.
 آلودگی های متناوب کم )مثل 1 در 10.000( نشانه مشکل است و نیاز 

به معتبرسازی مجدد دارد.
تفسیر نتایج  

 وقتی تعداد کمتر از 5000 واحد باشد، هیچ آمپول یا ویالی نباید آلوده 
باشد.اگر 1 آمپول آلوده باشد بعد از بررسی می توان بازمعتبرسازی نمود و اگر 

بیشتر باشد معتبرسازی رجکت می شود.
 وقتی تعداد پرشده ها بین 5000 – 10000 باشد:یک آلودگی منجر به 
بررسی علت و تکرار محیط پرکنی ، دو آلودگی سبب بازمعتبرسازی متعاقب 

بررسی و پیداکردن دلیل می شود.
 وقتی تعداد محیط پرشده ها بیشتر از 10.000 باشد،وقتی یک واحد آلوده 
باشد باید علت یابی و بررسی انجام شود.وقتی دو واحد آلوده باشد بعد از علت 

یابی و پیداکردن دلیل باید بازمعتبرسازی صورت گیرد.
 بطور ایده آل هیچ یک از واحدها نباید آلوده باشند. هر نوع آلودگی باید 

بررسی شود.                                                           
 ساره صالحی
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همین عیب بزرگ برای د نیا بس که گذارا و بی وفاست . . .

کـلوپـیدوگـرلکـلوپـیدوگـرل
 کلوپیدوگرل یک داروی مهارکننده ی تجمع پالکتی بوده که با مهار اتصال 
آدنوزین دی فسفات )ADP( به رسپتور، سبب مهار تجمع پالکت ها می شود. 
این دارو در پیشگیری و درمان سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری های عروق 

محیطی و عروق کرونر بکار می رود.
فارماکوکینتیک:

جذب: دارو بعد از مصرف خوراکی به سرعت جذب شده و ظرف مدت 45 
دقیقه به ماکزیمم غلظت پالسمایی می رسد. شروع اثر کلوپیدوگرل 2 ساعت 
بعد از مصرف بوده و فراهمی زیستی دارو بیش از 50 درصد گزارش شده است. 
توزیع: 94 تا 98 درصد کلوپیدوگرل و متابولیت غیر فعالش به پروتئین های 

پالسما متصل می شود.
متابولیسم: کلوپیدوگرل به صورت گسترده و از طریق 2 مسیر در کبد 
متابولیزه می شود. مسیر اول متابولیزه شدن از طریق استراز بوده که هیدرولیز 
شده و به فرم مشتق غیر فعال کربوکسیلیک اسید )85 درصد متابولیت در 
 P450 حال گردش( در می آید. مسیر دوم از طریق آنزیم های سیتوکروم
)CYP2C19( بوده که ابتدا اکسید شده و به متابولیک حد واسط اکسی 
کلوپیدوگرل تبدیل می شود؛ سپس به مشتق فعال تیول کلوپیدوگرل تبدیل 
می شود. متابولیت فعال تیول کلوپیدوگرل سریع و به صورت برگشت ناپذیر 

به رسپتور پالکتی متصل شده و باعث مهار تجمع پالکت ها می شود. 
کلوپیدوگرل ظرف 5 روز از طریق ادرار )50 درصد( و مدفوع )46  د فع: 

درصد( دفع می شود. نیمه عمر دارو حدود 6 ساعت است.
مقد ار مصرف:

سند روم حاد کرونری: در آنژین ناپایدار ابتدا 300 میلی گرم دوز بارگیری؛ 
سپس 75 میلی گرم روزانه تا 12 ماه تجویز می شود. )در افراد باالی 75 سال 

دوز بارگیری داده نمی شود(
د ر سکته قلبی، مغزی و بیماری عروق کرونر: روزانه 75 میلی گرم

در بیماری کلیوی نیازی به تنظیم دوز نمی باشد در حالی که در بیماری های 
کبدی باید با احتیاط مصرف گردد.

مصرف د ر بارد اری و شیرد هی: رده بارداری B. مطالعات کافی انسانی در 
این زمینه صورت نگرفته است. مطالعات حیوانی نیز شواهدی مبنی بر بروز 
مشکل ناشی از مصرف کلوپیدوگرل را نشان نداده است، لذا در این دوران تنها 

در صورت نیاز و تحت نظر پزشک متخصص تجویز گردد. 
مطالعه ای در خصوص ترشح دارو در شیر صورت نگرفته است. مطالعات 
حیوانی نیز نشان دهنده ی ترشح کلوپیدوگرل و متابولیت آن در شیر است و 
از آنجا که احتمال بروز عوارض جانبی در شیرخوار وجود دارد، مصرف آن تنها 

در صورت نظر پزشک مجاز است.
عوارض جانبی:

شیوع 1 تا 10 درصد: عفونت مجاری فوقانی تنفسی، درد قفسه سینه، سردرد، 
آنفلوآنزا، درد مفاصل، گیجی، اسهال، راش، آبریزش بینی،  سندورم شبه 

افسردگی و عفونت مجاری ادراری.
شیوع کمتر از 1 درصد: نوتروپنی، نارسایی کبدی، کم خونی، افت فشار خون، 

هپاتیت، درد عضالت و اگزما
هشد ارها:

 مصرف همزمان کلوپیدوگرل با سایر دارو های ضد انعقاد نظیر آسپرین، 
وارفارین، هپارین باید با احتیاط صورت گیرد.

 در صورت مصرف همزمان کلوپیدوگرل با داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی 

احتمال افزایش خطر خونریزی گوارشی وجود دارد.
فرم  به  و  شده  متابولیزه   CYP2C19 آنزیم  توسط  دارو  که  آنجا  از   
فعال در می آید، مصرف همزمان کلوپیدوگرل با داروهای مهارکننده ی 
آنزیم CYP2C19 نظیر امپرازول، اس امپرازول، سایمتیدین، فلوکونازول، 
و  فلووکسامین  فلوکستین،  فلبامات،  ارتاویرین،  وریکونازول،  کتوکونازول، 

تیکوپیدین به دلیل کاهش اثر کلوپیدوگرل، باید با احتیاط صورت گیرد.
بایست مصرف  باشد، می  به جراحی داشته  نیاز  بیمار   در صورتی که 

کلوپیدوگرل از 5 روز قبل قطع شود.
اشکال د ارویی: 

قرص 75 میلی گرم قرص 300 میلی گرم
آسپرین یا کلو پید وگرل 

افرادی که در معرض حوادث ایسکمیک نظیر سکته هستند، به منظور کاهش 
ریسک این حوادث، از آسپرین به عنوان ضد تجمع پالکتی استفاده می کنند. 
گاهی در این افراد مقاومت به آسپرین “Aspirin Resistance“ یا شکست 

درمان آسپرین “Aspirin Treatment Failure” اتفاق می افتد.
"مقاومت به آسپرین" در صورتی رخ می دهد که پاسخ مد نظر آزمایشگاهی در 
خصوص تجمع پالکتی ایجاد نشود؛ در حالیکه  "شکست درمان آسپرین"، از 
نظر بالینی در توصیف فردی بکار می رود که با وجود مصرف آسپرین، حوادث 
ایسکمیک را تجربه کرده است. مطالعات بالینی فراوانی جهت مقایسه دو داروی 
کلوپیدوگرل و آسپرین در بیماران با سابقه ی سکته یا بیماری های عروقی 
انجام شده است که نشان دهنده ی ارجحیت کلوپیدوگرل به آسپرین در تجویز 
طوالنی مدت است؛ همچنین در افرادی که تا به حال حوادث ایسکمیک را 
تجربه نکرده اند ولی در معرض سکته یا آنژین ناپایدار هستند نیز، درمان با 

کلوپیدوگرل موثرتر از درمان با آسپرین بوده است.         د کتر نرگس گند می
1. Jack Hirsh, Comparative Benefits of Clopidogrel and Aspirin in High�Risk Patient Populations, ARCH 

INTERN MED/VOL 164, OCT 25, 200. 
2. Meng Lee, Is clopidogrel better than aspirin following breakthrough strokes while on aspirin? A 

retrospective cohort study, BMJ Open 2014;4:e006672. 

 
3. CAPRIE Steering Committee, A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk 

of ischaemic events (CAPRIE), THE LANCET, Vol 348 • November 16, 1996, 1329�1339. 
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ای انسان؛ تو را چه چیزی د ر برابر پرورد گار با کرامت و بزرگ مغرور نمود ه است؟  قرآن کریم

یکی از مهمترین اجزاء در صنعت تولید دارو و سومین ابزار متداول پس از 
بخار ،سرد کن ها و یا تهویه مطبوع، هوای فشرده می باشد و تاثیر زیادی بر 
روی کیفیت محصول دارد. اگر هوای فشرده به درستی تامین شود می تواند 
به عنوان یک ابزار ایمن در مقایسه با سایر منابع انرژی در نظر گرفته شود. 
هوای فشرده انرژی الزم برای کنترل پنوماتیک را فراهم میکند که بتواند 

انتقال مایع، پودر و محصول حساس به رطوبت را انجام دهد. 
کنترل دستگاهی و فرایندی در دستگاه ویال واشینگ و تجهیزات خنک کن 
که هوای فشرده در قسمت داخلی و خارجی ویال استفاده می شود بسیار 

مهم است و از اینرو نقش مهمی را در کیفیت بازی میکند.
WHO راهنماهایی مرتبط با کیفیت هوای فشرده دارد و سایر الزامات در 

ISO8573-1:2010 آمده است.
فشرده  هوای  کیفیت  تعیین  برای  مرجع  یک   ISO 8573-1:2010

است و سه مقوله دارد:
a: حداکثر پارتیکل برای تمام پارتیکل های باقی مانده

b: حداکثر دمای نقطه شبنم مجاز
C: حداکثر محتویات روغن باقی مانده

سطح هر آلودگی در جدول زیر مشخص شده است:

Dew point: دمای نقطه شبنم یا دمای اشباع، دمایی است که بخار آب 
،تبدیل به مایع می شود. مقدار گاز در یک مخلوط می توانند به عنوان فشار، 
تعریف شود. اجزای اصلی هوای فشرده عبارتند از:نیتروژن، اکسیژن و بخار 
آب، بنابراین کل فشار اتمسفر از فشار جزئی این سه گاز، تشکیل شده است.

در حالی که نیتروژن و اکسیژن در غلظت های پایدار وجود داشته باشند، 
غلظت بخار آب بسیار متغیر است و باید تعیین شود. غلظت نامعلومی از بخار 
آب از روی یک سطح کنترل شده دمایی عبور داده می شود. سطح به قدری 
سرد می شود که بخار آب، مایع شود. دمایی که در آن این اتفاق روی میدهد 
دمای نقطه شبنم تعریف می شود. بدلیل اینکه بین دما و فشار بخار اشباع 
رابطه مشخصی وجود دارد، اندازه گیری دمای نقطه شبنم یک گاز، اندازه 

گیری مستقیم فشار جزئی بخار آن نیز محسوب می شود.  
و  کنند  می  جذب  هوا  جریان  از  را  آب  بخار  کن،  های خشک  سیستم 

می توانند هوایی با نقطه شبنم 40 درجه سانتی گراد تولید کنند.
Oil Content: محتوای روغن هوای فشرده در این مقوله، تست می شود. 
تست می تواند بطور دقیق،مقدار روغن موجود در جریان هوای فشرده را 

تعیین و ارزیابی کند که سیستم مطابق با الزمات مربوطه عمل کند.
روغنی  از کمپرسورهای  استفاده  با  از سیستم های هوای فشرده  بسیاری 
عرضه می شوند. این کمپرسورها اغلب ذرات کوچکی از روغن را در سیستم 
وارد می کنند در حالیکه امولسیون روغن و آب در سیستم اختالل زیادی 
وارد میکند. بطور کلی کمپرسورهای بدون روغن )Oil Free( برای یک 

سیستم هوای فشرده الزم هستند.
صنایع  از  وسیعی  محدوده  در  فشرده  هوای   :Particulate matter
کاربرد دارند و در اختالط اجزاء، اسپری کردن،خشک کردن محصول، انتقال 
محصول در سیستم فراوری و بسته بندی محصول نهایی کاربرد دارد. در 
بسیاری از این کاربردها ، هوای فشرده در تماس مستقیم یا غیر مستقیم با 

محصول است و ناخالصی ها در هوای فشرده ممکن است محصول را آلوده 
کند و موجب تغییر در رنگ و مزه، کاهش عمر قفسه ای و میکروبی شدن 
محصول و در نتیجه recall محصول شود. هوای فشرده که بوسیله کشیدن 
هوای محیط و فشرده سازی آن تولید می شود حاوی بخار آب و ذرات جامد 
است. )هوا معموالً  حاوی150-140 میلیون ذره آلوده در متر مکعب است(.

مهمتر اینکه سیستم های فیلتراسیون که برای حفاظت تجهیزات از مقادیر 
زیاد آب، روغن، زنگ زدگی با مقیاس اسمی 25 تا 40 میکرون استفاده می 

شوند قادر به حذف ذرات ریز نیستند.
Moisture: هوای اتمسفر حاوی بخار آب است که به آب مایع در هوای 
فشرده تبدیل می شود. رطوبت مایع شده باید بوسیله یک جدا کننده یا تله، 
خارج شود. آب موجود در هوای فشرده می تواند باعث مشکالت زیادی در 
سیستم های پنوماتیک ،شیرهای الکتریکی و موتورهای هوا شود. رطوبت 

باعث زنگ زدگی و افزایش سایش قطعات متحرک می شود.
رطوبت بطور مستقیم بر روی رنگ و پایداری محصول نهایی تاثیر می گذارد. 
خوردگی ناشی از هوا یا گاز دستگاههای بکار رفته می تواند به اطالعات غلط، 
قطع شدن و یا خاموش شدن فرایند دستگاه منجر شود. عالوه بر این یخ 
زدگی رطوبت در هواهای سرد بطور معمول باعث اشتباه عملکرد می شود. 

محتوای رطوبت برای هوای فشرده باید کمتر از % 0.01 باشد.
Viable count: سیستم های هوای فشرده می تواند حاوی میکروارگانیسم 
آزمایش ساده  بگذارد. یک  تاثیر  بطور مستقیم  و روی محصول  باشد  ها 
برای  این موضوع  نشان میدهد که  را  ها  میکروارگانیسم  میکروبی وجود 
تولید کنندگان محصوالت استریل بسایر حائز اهمیت است. ارزیابی شرایط 
محیطی بر روی محصول، معموالً با ارزیابی ابزارها، تجهیزات و پرسنلی که 
در طی فرایند درگیر هستند، انجام می پذیرد. این ارزیابی نباید به نمونه 
برداری از سطح، مقدار پارتیکل، آنالیز آب و قسمت محصول، محدود شود.

کمپرسور هوا
تجهیزی است که هوا را در یک فضای محدود، فشرده میکند تا فشار آن را 
افزایش دهد.  کمپرسور مورد استفاده در صنایع داروسازی به نوعی است 
که دارای پیستون و سیلندر می باشد و دارای شیر ورودی و شیرتخلیه می 

باشد.پیستون دارای سیلندری است که دو عدد سوپاپ دارد.
ارتباط با مقوله د ارویی

دستگاه کمپرسور، هوا را از اتمسفر می گیرد. قرار دادن فیلتر مکش هوا 
مهم است و باید در محلی قرار داده شود که در آن ذرات گرد و غبار و 
رطوبت به حداقل برسد و از نظر شرایط دمایی مناسب باشد. فیلتر هوای 
مورد استفاده برای انواع کمپرسورهای بدون روانساز بعنوان فیلتر خشک 
استفاده می شوند. این فیلترها برای پارتکیل های بزرگتر از 10 میکرون، 
تا  است  مهم  بسیار  فیلترها،  این  دادن  قرار  اهیمت  دارند.  کارایی   99%
به  تواند  می  کمپرسور  اتاق  سازد.  مناسب  را  هوای مکش شده  کیفیت 

صورت جداگانه با فیلترهای قابل شستشو روی دیوار ساخته شود تــــا
هوای مکش شده برای کمپرسور، دور از از ورود گرد و غبار اضافی باشد. از 
نصب زهکش فاضالب باز دوری شود و فن خروجی می تواند تعبیه شود تا از 

ورود هوای ورودی گرم به فیلترهای مکنده، خودداری شود.
Air quality Standards and GuidLines

فشرده  هوای  تست  و  مشخصات  برای   ISO 8573 الین  گاید   سری 
نگارش شده اند.

 ISO 8573-1:2010: مشخصات خلوص هوای فشرده مورد نیاز در یک 
نقطه خاص در سیستم هوای فشرده را مشخص کند.

ISO 8573 Part 2-9: یک یا تعداد بیشتر آلودگی در سیستم هوای 
فشرده را مشخص میکند. آلودگی های هوای فشرده می تواند به جامدات، 

آب و روغن طبق ISO  8573:2010 تقسیم می شود.
جامد می تواند از میکروارگانیسم، آلودگی اتمسفری و زنگ زدگی به وجود 
آید. آب می تواند از بخار آب بوجود آید. روغن می تواند از بخارات روغن، 

روغن مایع و ذرات روغن معلق بوجود آید.

 

 

 

نقش هوای فشرده در صنایع داروسازی 
و صالحیت سنجی آن

نقش هوای فشرده در صنایع داروسازی 
و صالحیت سنجی آن
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اندازه گیری وجود ذرات روغن در هوای فشرده در کمپرسورهای بدون 
روغن انجام می شود.

روغن  مجاز  مقدار  حداکثر  ISO 8573-1:2010 کالس 2.1.1،  طبق 
مقدارmg/m3  0.05 است در صورتیکه اجازه دهید ظرفیت کمپرسور 

به 300cfm برسد. 
بنابراین وجود ذرات روغن در هر دقیقه                                               
            

          

سیستم کمپرسور شامل موارد زیر است:
              Compressor  Filtration Air receivers

System Control   و Dryers
ریسک آنالیز برای هوای فشرد ه:

محتوای  رطوبت            مکان تست: 
- بعد از خشک کردن  - بلندترین خط لوله در طبقه را چک کنید

توالی تست: هر سه روز یکبار
محد ود ه قابل قبول: هیچ رطوبتی پس از خشک کردن نباید موجود باشد

و هوا نباید بعد از 20- درجه فارنهایت رطوبت بیشتری داشته باشد.
  هید روکربن:

prefilter نقطه تست 1 : پس از    
    نقطه تست 2: بلندترین لوله در هر طبقه

    توالی تست: سه روز و هر روز یکبار
این ها تعیین کننده این مطلب هستند که کیفیت هوای اتمسفر برای 
کمپرسور چگونه است. محتوای روغن پس از فیلتراسیون باید کمتر از 

mg/m3 0.1 باشد.
 کل پارتیکل ها:

    نقطه تست 1 : بعد از فیلتراسیون
    نقطه تست 2: بلندترین خط لوله در کف هر طبقه

 فرکانس: سه روز و هر روز یکبار
 پارتیکل های زند ه:

    نقطه تست 1:  بعد از فیلتر پایانی
    نقطه تست 2: طوالنی ترین خط لوله در انتهای کف

فرکانس: سه روز و هر روز یکبار
کاربرد هوای فشرد ه د ر د ستگاه پرکنی پود ر

در صنایع دارویی آسپتیک و پودر قابل تزریق، دستگاه پرکنی با استفاده 
از چرخ دوزینگ، پودر را به وسیله وکیوم بر می دارد و آن را به داخل ویال 

می اندازد. پودر تزریقی به وسیله هوای فشرده، تخلیه می شود. 
Performance Qualification هوای فشرده. سیستم تولید و پخش آن

Performance Qualification 1-طرح تجربی
سیستم هوا: قلب سیستم کمپرسور است و مسئول کیفیت هوای فشرده 
در خروجی است. از فیلتر مکش کمپرسور شروع شده و در انتها به مصرف 
می رسد. کمپرسور دارای یک فیلتر است تا از ورود مواد جامد جلوگیری شود.
سیلندر کمپرسور در طی حرکات مکش، هوای اتمسفر را از فیلتر عبور 
میدهد و آن را فشرده می سازد هوا قبل از عبور از مرحله بعد تا نزدیک 

دمای اتمسفر، سرد می شود.
سیستم ذخیره هوای فشرد ه و پخش آن:

مخزن هوای فشرده و سیستم پخش آن شامل تانک PSA و تانک ذخیره 
 ball valve، needle ،هوای دریافتی و در توزیع، شامل لوله کشی ها
valve، شیرهای ایمنی، گیج های فشار، تله های تخلیه خودکار، تنظیم 

کننده فیلتر، شیرهای غیربرگشتی و ... می باشد.
Performance Qualification 2-برنامه تست

1. فعالیت های پیش نیاز و مستندسازی
2. صحه گذاری کالیبراسیون تجهیزات تست

sop 3. صحه گذاری
4. آزمون عملکرد

5. خالصه مطالعات معتبرسازی
خالصه ای از مطالعات ولیدیشن در طول اجرای Qualification هوای 
فشرده، فیزیکی، شیمیایی و کیفیت میکروبی هوای فشرده، باید آنالیز شود. 

یک برنامه نمونه برداری باید استقرار یابد و هوای فشرده باید آنالیز شود.
هر نمونه ای از لحاظ شیمیایی، فیزیکی و میکروبیولوژی باید ارزیابی شود. 
تمام نتایج میکروبیولوژی باید استاندارد های فارماکوپه ای و داخلی را برآورده 
سازد. در طول زمان مطالعه، هیچ تغییری نباید انجام شود. هوای فشرده در 
نقطه ای که در تماس با محصول قرار می گیرد می بایست پایش شود. هوای 

فشرده باید از روغن و سایز گازهای مزاحم و بار میکروبی عاری باشد.
روش تجربی صالحیت سنجی عملکرد

صالحیت سنجی عملکرد تولید و توزیع هوای فشرده می بایست برای سه 
روز کاری متفاوت، طبق روش آورده شده در ذیل انجام گیرد:

1.تست فیزیکی :
یک بطری با بازوی جانبی انتخاب کرده و جریان هوای فشرده را با استاندارد 
از دریچه تنظیم،برقرار نمایید. بمدت 2 دقیقه گاز را از ان عبور دهید تا 
گازهای قبلی از آن خارج شوند. اکنون ظرف را با جریان متوسط هوا پر 
کرده و فوراً در بطری را ببندید. رنگ گاز پر شده داخل مخزن را مشاهده 
کنید و ثبت نمایید. بطری را با احتیاط باز کرده تا جریان آرامی از گاز، برقرار 

شود. جریان هوا را به سمت صورت نگیرید ولی به آرامی آن را بو کنید.
2.تست حاللیت:

چک  را  فشرده  هوای  حاللیت  تا  بریزید  مخزن  یک  در  را  اب  لیتر   5
کنید.100 میلی لیتر از هوای فشرده را با سرعت ml/min 100 در آب 

وارد کنید و حاللیت هوای فشرده را در 20 درجه سانتی گراد و فشار
) Kpa  )1atm  101ثبت کنید.

3.پارتیکل های غیر زنده:
پارتیکل کانتر را در نقطه خروجی هوای فشرده یا دیفیوزر، قرار دهید. یک 

نمونه از هوای فشرده در هر نقطه باید ثبت شود.
4.اندازه گیری نقطه شبنم:

- شیر هوای فشرده را باز کنید و هوا را برای  1دقیقه خارج کنید.
- خروجی هوای فشرده را به لوله اتصال دستگاه انتقال دهنده دما، متصل کنید.
- اطمینان حاصل کنید که پروب گیرنده ،مستقیماً عمود بر هوای فشرده می باشد.

- اطمینان حاصل کنید که هیچ نفوذی در اتصاالت برای رطوبت وجود 
ندارد تا از محیط روی نتایج نهایی تاثیر بگذارد.

-ا نتقال دهنده را روشن کنید و نتایج را ثبت نمایید.
5.آزمایش Bioburden برای هوای فشرده:

زیر المینار،گاز را از یک فیلتر 0/45 میکرون عبور دهید. محلول را با یک 
خال مالیم، فیلتر کنید و فیلتر را سه بار و هر بار با 100 میلی لیتر آب 
پپتون w/v % 0.1 شستشو دهید .سطح فیلتر را بر روی محیط کشت قرار 
دهید و آن را انکوبه کنید و نتیجه را بعنوان کل شمار میکروبی هوازی در 
100ml از نمونه آب  ) 1000 میلی لیتر حجم هوای فشرده( گزارش دهید.

نتیجه گیری:
در آینده نزدیک،نقطه شبنم بدون ابزار اندازه گیری خواهد شد و در این 

روش از دما و فشار،استفاده خواهد شد.
سیستم هوای فشرده،کارایی زیادی دارد و می تواند به عنوان منبع انرژی 
فرایندها استفاده شود. مدیریت و نگهداری  از مقاصد در  برای بسیاری 
مناسب به کارایی، قابلیت اطمینان و بهره وری سیستم هوای فشرده کمک 
می کند.                                                   تهیه کنند ه: مریم گوهرزاد
http://www.hbdh.com.br/catalogo/ISO8573-1210.04.15.pdf :رفرنس
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidance/ucm070342-pdf
 C.T.Billiet –specifying and achieving contamination levels in
 compressed Air using the system of quality classes-whith particular
reference to humidity control, domnick hunter Itd, 1996
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آنان که چشم به اند وخته و حاصل کار د یگران د ارند، انگل هایی هستند که خیلی شبیه انسان اند! 

q

چهارمین نمایشگاه ایران فارما 2 لغایت 4 مهرماه د ر مصلی امام 
خمینی)ره(با حضور شرکت د اروسازی آفاشیمی شروع به کار کرد.
نمایشگاه ایران فارما در خاورمیانه بی نظیر است و نمایشگاه  هایی که در 
دیگر کشورهای منطقه برگزار می شوند، کیفیت این رویداد کم نظیر را 
ندارند. این نمایشگاه، نشانی از توانمندی ها و عزت صنعت داروسازی 

ایران است.
کتب  نمایشگاه  سومین  فارما،  ایران  بین المللی  نمایشگاه  چهارمین 
علوم پزشکی، دارویی)دانشگاهی(، دومین نمایشگاه رسانه های سالمت 
محور و هفتمین همایش طالی سبز، با حضور دکتر غالمرضا اصغری 
)معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو(، دکتر احمد شیبانی 
)رییس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و 
رییس نمایشگاه(، دکتر مسعود پزشکیان )نایب رییس مجلس شورای 
ارشاد(،  وزارت  مطبوعاتی  امور  )معاون  سلطانی فر  محمد  اسالمی(، 
مدیران  از  گسترده ای  و جمع  مختلف  کشورهای  سفرای  مسئولین، 
روز  صبح  خارجی،  و  ایرانی  بازدیدکنندگان  و  دارویی  شرکت های 

دوشنبه، دوم مهرماه  1397 آغاز به کار کرد.

تولید ملی د ارو با نمونه خارجی برابری می کند
دکتر غالمرضا اصغری )معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و 
دارو( در افتتاحیه ایران فارما 2018 گفت: معتقدیم که تولیدات ملی 
با نمونه های خارجی برابری می کند و در شرایطی که کشور  کشور، 
به دلیل تحریم ها، در تامین مواد اولیه مشکل دارد، اما جامعه پزشکی، 
پیش از این هم در دوران جنگ، نشان داده است که نیاز کشور را به 
با  فارما در فضایی  ایران  از  این دوره  تامین خواهد کرد.  هر طریقی 
مساحت 35 هزار متر مربع با حضور 360 شرکت داخلی فعال در حوزه 
دارو و 140 شرکت خارجی از 24 کشور اروپایی برپا گردید. شرکت 
داروسازی آفاشیمی به همراهی داروسازی تهران شیمی و تهران دارو 
در این رویداد بزرگ در سالن اصلی به میزبانی بازدید کنندگان همت 
گمارد. همچنین بطور همزمان سومین نمایشگاه کتب علوم پزشکی، 
و  محور  سالمت  رسانه های  نمایشگاه  دومین  و  )دانشگاهی(  دارویی 
هفتمین همایش طالی سبز را با نمایشگاه ایران فارما برگزار گردید. 
این نمایشگاه  با قدردانی و اعطای لوح تقدیر به شرکت های حاضر در 
این رویداد ،4مهرماه به کار خود پایان بخشید.           افسانه پاسبانی

»آفاشیــمی«
خاتـم درخشانی در رکاب صنعت دارو 
گزارش و تصاویری ازنمایشگاه ایران فارما2018
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31 فرد ی که به مرد مان د ائماً تهمت بد ی می زند، آنان را با د رون تاریک خود قیاس می کند.  جبران
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روستای سرخ ابیانه، گنجینه ی تاریخ و هنر ایرانی

حاصل عمر ما؛ میراث ماست، گران ترین میراث ها؛ خوبی و د انش است.       شیخ بهایی

شی
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مسابقات فوتسال شرکت داروسازی آفا شیمي
فوتسال به بازی فوتبال د رون سالن، گفته می شود. این رقابت ها د ر 
زمینی به ابعاد زمین بسکتبال، در محل های سرپوشید ه یا د ر محل 
باز و بد ون د یوار و حصار انجام می گیرد. فوتسال )FUTSAL(، واژه 
لغات  از  برگرفته  واژه  این  است.  ورزشی  رشته  این  برای  بین المللی 
اسپانیایی FUTbol به معنای فوتبال و SALA - به معنی د  رونی 

یا د رون سالن  است. 

مسابقات فوتسال شرکت آفاشیمي به روال سال هاي گذشته این بار 
کاپیتان هاي  حضور  د ر  ها  تیم  کشي  قرعه  با  تاریخ 1397/۰6/13  از 
تیم هاي شرکت کنند ه آغاز گرد ید و با انجام 2۰ بازي تیم ها و بازیکنان 
مسابقات:  اول  تیم  شد ه:  کسب  مقام هاي  نهایت  د ر  و  مشخص  برتر 
منتخب د لجو، تیم د وم مسابقات: منتخب میرحسیني و تیم سوم به 
تیم منتخب د رخشند ه تعلق یافت.                                مجید روشن ضمیر    

تیم اول

تیم دوم

تیم سوم

 یکي از بهترین گزینه ها براي سفر یک روزه و د ید ن طبیعت و تاریخ 
د ر کناِر هم، سفر به روستاي سرخ،یعني ابیانه است؛ روستایی که 
د ر سال 1354 د رفهرست آثار ملی کشور جای گرفت و د سترسی 
به آن از تهران، قم، کاشان، اراک، شهرکرد و اصفهان آسان است و 

می توان د ر یک روز تعطیل از آن د ید ن کرد. 
روستای سرخ ابیانه در عصر آهن، آجر و شیشه، روستایي منحصر به فرد 
است که همه خانه ها، مساجد، مدارس و مکان های عمومی  آن با خاک 
سرخ رنگ ساخته شده و برخالف اغلب روستاهای ایران، به طورکامل سرپا 
یونسکو روستای  از سوی  به همین دلیل است که  و سالم است، شاید 
نمونه گردشگری شناخته شده است. صدای جوی آب، سایه درختان و 
آواز گنجشک ها هم به جذابیت و بکر بودن این روستای آرام اضافه می کند.

اگر دوست دارید خانه ها و عمارت های تاریخی و منحصر به فرد معماری 
ببینید، آتشکده  »هارپاک« و مساجدی چون جامع، حاجتگاه،  را  ابیانه 
پرزله، یسمان، امامزاده زیارت، معبد هرشوگا را پیشنهاد می کنیم. معماری 
این مکان های دیدنی با آنچه در سایر شهرها و روستاها وجود دارد، به 
طورکامل متفاوت است. درهای چوبی منبت کاری و گره چینی شده، فقط 
یکی از ویژگی های ابنیه  این روستاست، اما اگر به طبیعت بیشتر عالقه مند 
ید بهتر است سری به غار »پری هل« ابیانه بزنید.  یکي از بهترین گزینه ها 
براي سفر و دیدن طبیعت و تاریخ در کنارِ هم، سفر به روستاي ابیانه است.  
برای رفتن به  این غار باید از کوه هاي جنوبي مشرف به روستا عبور کنید و 

به کوهي برسید که غار در آن قرار دارد. این غار در زمان هاي قدیم 

پناهگاهي براي چوپانان و گوسفندان شان بوده است و داراي قسمتي است
که به آن موزه  غار گفته مي شود که قندیل هاي آهکي دارد و مي توان ادعا 
کرد یکي از زیباترین غارهاي ایران است. قلعه ای هم بر فراز کوه های شمالی 
روستا قرار دارد که اگر کفش تان مناسب باشد و کوهنوردی را دوست داشته 
باشید، می توانید از آن دیدن کنید.اگر ناهارتان را با خود برده اید می توانید زیر 
سایه یکی از درختان روستا، در جایی که نهر آب از کنار آن می گذرد، لختی 
بیاسایید و غذای تان را میل کنید وگرنه رستوران محلی روستا را پیشنهاد 
می کنیم که دوغ، کشک بادنجان و آبگوشت های لذیذی دارد. این رستوران 

در باغچه کوچکی در میانه روستا قرار دارد.              مجید روشن ضمیر


