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 علل اما شود، یم جادیا یروسیو عفونت توسط معموال است که کبد یالتهاب يماریبمعنی  به تیهپات
 هیثانو جهینت عنوان به که است یتیهپات و ونیمیاتوا تیهپات شامل که دارد وجود زین تیهپات گرید یاحتمال
 برابر در شما بدن یوقت که است يا يماریب ونیمیاتوا تیهپات. دهد یم رخ الکل و سموم داروها، مصرف

 واقع شما شکم راست سمت یفوقان قسمت در شما کبد.دهد یم رخ کند، یم جادیا يباد یآنت کبد بافت
 :و بسیاري از وظایف متابولیسمی را برعهده دارد،از جمله  است شده

 قرمز گلبول محصول( نیروب یلیب دفع / بدن از سموم کردن لتریف /است يضرور هضم يبرا که صفرا، دیتول
 میآنز شدن فعال/ ها نیپروتئ و ها یچرب ها، دراتیکربوه هیتجز /داروها و ها هورمون کلسترول، ،)شکسته

 مواد ، کوژنیگل يساز رهیذخ/ هستند يضرور بدن عملکرد يبرا ی هستند وتخصص يها نیپروتئ که ییها
  خون شدن لخته عوامل سنتز/ نیآلبوم مانند خون يها نیپروتئ سنتز/ (A,D,E,K)يها نیتامیو و یمعدن

 يساز منیا قیطر از تیهپات اشکال از یبرخ. است متفاوت تیهپات نوع به بستههپاتیت، درمان يها نهیگز
 .هستند يریجلوگ ی قابلزندگ وهیش مورد در یاطیاحت اقداماتانجام  و

 یروسیو تیهپات عنو 5

 . E و A، B، C، D تیهپات: از عبارتند شوند یم يبند طبقه تیهپات عنوان به که کبد یروسیو يها عفونت

 به ادیز احتمال به D و B، C تیهپات که یحال در است، مدت کوتاه و حاد يماریب کی شهیهم A تیهپات
 باردار زنان در خصوص به تواند یم اما است حاد معموال E تیهپات. ادامه خواهد داشت مزمن و مداوم طور

 .باشد خطرناك

 A(HAV) تیهپات

 مواد مصرف توسط اغلب تیهپات نوع نیا. شود یم جادیاA تیهپات روسیو با عفونت لهیبوس A تیهپات
 .شود یم منتقل است، A تیهپات به مبتال که يفرد از مدفوع به آلوده آب ای ییغذا

 B(HBV) تیهپات

 روسیو يحاو یمن عیما ای نالیواژ ترشحات خون، مانند یعفون بدن عاتیما با تماس قیطر از B تیهپات
 به ای و آلوده کیشر کی با یجنس رابطه داشتن ،یقیتزر يداروها از استفاده. شود یم منتقلB تیهپات

 .دهد یم شیافزا را B تیهپات روسیو به ابتال خطر آلوده، فرد کی با تیغ گذاشتن اشتراك

 سراسر در نفر ونیلیم 350 و متحده االتیا در نفر ونیلیم 1.2 که است شده زده نیتخم CDC توسط
 .کنند یم یزندگ مزمن يماریب نیا با جهان

 C(HCV) تیهپات

 یم منتقل آلوده بدن عاتیما با میمستق تماس قیطر از C تیهپات. دیآ یم C تیهپات روسیو از C تیهپات
 يها عفونت نیتر جیرا از یکی HCV. یجنس تماس و مخدر مواد قیرتز قیطر از معمول طور به شود،

 نیا مزمن شکل با حاضر حال در ییکایآمر ونیلیم 3.9 تا 2.7 بایتقر. است متحده االتیا در خون یروسیو
 .کنند یم یزندگ عفونت

 

  

 ست؟یچ تیهپات

 D(HDV) تیهپات

 از HDV. استD تیهپات روسیو از یناش يکبد يجد يماریب D تیهپات نام به دلتا تیهپات نیهمچن
 در فقط که است تیهپات نادر نوع کی D تیهپات. شود یم منتقل آلوده خون با میمستق تماس قیطر

. بوجود بیاید تواند ینم B تیهپات وجود بدون D تیهپات روسیو. افتد یم اتفاق B تیهپات عفونت با ارتباط
  .است معمول ریغ اریبس متحده االتیا در نوع هپاتیت نیا

 E(HEV) تیهپات

 E تیهپات. شود یم جادیا E تیهپات روسیو توسط که است آب بوجود آمده در اثر يماریب کی E تیهپات
آب  از معمول طور به و شده دایپ هستند فیضع یسالمت و بهداشت يدارا که یمناطق در عمده طور به

 E تیهپات موارد حال، نیا با. است معمول ریغ متحده االتیا در يماریب نیا. شود یم حاصل آلوده با مدفوع
 .است شده گزارش قایآفر و يمرکز يکایآمر ا،یآس انه،یخاورم در

 یعفون ریغ تیهپات علل

 سموم گرید و الکل

 الکل تیهپات عنوان به اوقات یگاه که شود التهاب و يکبد بیآس باعث تواند یم حد از شیب الکل مصرف
 تواند یم زمان، گذشت با. کند یم آلوده را شما کبد يها سلول میمستق طور به الکل. شود یم شناخته

 موارد ریسا.شود کبد شدن زخم و شدن میضخ روز،یس و کبد یشکستگ به منجر و شود یدائم بیآس باعث
 .است سموم معرض در گرفتن قرار و داروها حد از شیب مصرف شامل تیهپات یسم

 بدن یمنیا ستمیس پاسخ

 یم آن به حمله به شروع و گرفته اشتباه مضر ءیش کی عنوان به را کبد یمنیا ستمیس موارد، یبرخ در
 یم کبد عملکرد مانع اغلب که باشد، دیشد تا فیخف از تواند یم که ودمی ش مداوم التهاب باعث نیا. کند
 .است مردان از شتریب برابر سه زنان در مورد نیا. شود

 تیهپات جیرا عالئم

 عالئم ابتدا در است ممکن ،C و B تیهپات مانند هستند، مزمن که دیدار تیهپات یعفون اشکال شما اگر
 يها نشانه و عالئم.بگذارد ریتاث کبد عملکرد بر بیآس تا ندهند خر است ممکن ها نشانه. نشود جادیا

 :از عبارتند آنها. شود یم ظاهر سرعت به حاد تیهپات

 بدون وزن کاهش /اشتها دادن دست از/ یشکم درد/ نگمدفوع کمر/ رهیت ادرار /آنفوالنزا عالئم /یخستگ
 باشد يزرد عالئم است ممکن که ، و چشم زرد پوست /حیتوض

 .باشند فیظر حد از شیب است ممکن ها نشانه و عالئم نیا نیبنابرا کند، یم رشد یآرام به مزمن تیاتهپ

 تشخیص هپاتیت

 یکیزیف آزمایشاتو خچهیتار

چه اي از شرایط فیزیکی بدن شما میگیرد تا عوامل خطرساز خیتار شما پزشک ابتدا ت،یهپات صیتشخ يبرا
 شکم يرو بر یآرام به است ممکن شما پزشک ،یکیزیف نهیمعا لطو در..هپاتیت را براي شما مشخص کند

 کبد که کند احساس است ممکن پزشک. دارد وجود لمس به تیحساس ای درد دینیبب تا دهد فشار شما
 کند یم امتحان مایشآز طول در را آن پزشک باشد، زرد تانیها چشم ای پوست اگر. است شده بزرگ شما

 کبد عملکرد شیآزما

 جینتا.استفاده میشود کبد ییکارا زانیم نییتع يبرا خون يها نمونه از يکبد عملکرد يها شیآزمادر 
 است ممکن باال يکبد يها میآنز سطح. باشد یمشکل از نشانه نیاول است ممکن شیآزما نیا یعیرطبیغ

 .است ناکارآمد ای دهید بیآس گرفته، قرار ریتأث تحت شما کبد که دهد نشان

 خون يشهایآزما ریسا

 يبرا را خون يشهایآزما ریسا احتماال شما پزشک باشد، یعیطب ریغ شما کبد عملکرد شاتیآزما اگر
 یآنت یبررس ها و یا روسیو تشخیص يبرا تواند یم ها شیآزما نیا. کند یم تجویز مشکل منبع صیتشخ

 .رندیگ قرار استفاده مورد هستند جیرا ونیمیاتوا تیهپات مانند یطیشرا در که ییها يباد
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 یسونوگراف

این آزمایش . کند یم استفاده شکم در بدن ياعضا از ریتصو کی جادیا يبرا یفراصوت امواج از یشکم یسونوگراف
 سهیک اختالالت /يکبد يتومورها /شدن بزرگ ای کبد بیآس / شکم در عیما :دهد نشانموارد زیر را  تواند یم

  صفرا

 علت نییتع در دیمف آزمون کی تواند یم نیا. شود یم داده نشان اولتراسوند ریتصاو در زین پانکراس اوقات یگاه
 .باشد شما کبد یعیطب ریغ عملکرد

 يکبد یوپسیب

. آنرا انجام میدهد کبد از بافت از يا نمونه از استفاده با شما پزشک که است یتهاجم روش کی يکبد یوپسیب
 به شیآزما نیا. ندارد یجراح عمل به يازین و داد انجام سوزن کی باو  پوست قیطر از توان یم را عمل  نیا

 . را تعیین کند گذارد یم ریتاث شما کبد يرو التهاب و عفونت چطور نکهیا اجازه میدهد شما پزشک

  تیدرمان هپات

 A تیهپات

 یم يادیز یناراحت باعث عالئم اگر. است مدت کوتاه يماریب کی نیا رایز ندارد، ازین درمان به معموال A تیهپات
 يبرا را خود پزشک دستورالعمل د،یهست اسهال ای استفراغ دچار اگر. کرد استفاده استراحت از توان یم شود،

 اکثر. است دسترس در عفونت نیا از يریجلوگ يبرا A تیهپات واکسن.دیکن دنبال هیتغذ و ونیدراتاسیه
. است واکسن دو از يا مجموعه نیا. میکنندآنرا دریافت  ماه 18 تا 12 نیسن نیب ونیناسیواکس کودکان

 بیترک B تیهپات واکسن با تواند یم و است دسترس ز درین بزرگساالن يبرا A تیهپات يبرا ونیناسیواکس
 .شود

 B تیهپات

 فرم نیا. شود یم درمان یروسیو ضد يداروها با مزمن B تیهپات.ندارد یخاص درمان به ازین B حاد تیهپات
 به ازین زین مزمن B تیهپات درمان. ابدی ادامه سالها ای ماه نیچند يبرا دیبا رایز باشد، يا نهیهز تواند یم درمان

 B تیهپات.ریخ ای دهد یم پاسخ درمان به روسیو ایآ که کند نییتع تا دارد نظارت و منظم یپزشک يها یابیارز
  .کرد يریشگیپ ونیناسیواکس با توان یم را

 CDC تیهپات ونیناسیواکس B  به واکسن سه از يا مجموعه که شامل کند یم هینوزادان توص همه يبرا را 
 زین یدرمان و یبهداشت خدمات کارکنان همه يبرا واکسن. شود یم یکودک دوران اول ماه شش در معمول طور
 .شود یم هیتوص

 C تیهپات

 که يافراد. رندیگ یم قرار استفاده مورد C تیهپات مزمن و حاد نوع دو هر درمان يبرا یروسیو ضد يداروها
 نیهمچن آنها. شوند یم درمان یروسیو ضد يداروها از یبیترک با معموال هستند، C مزمن تیهپات به مبتال

 زخم( روزیس به مبتال افراد.باشند داشته درمان فرم نیبهتر نییتع يبرا يشتریب شیآزما به ازین است ممکن
 واکسن حاضر حال در.باشند کبد وندیپ نیازمند است ممکن C مزمن تیهپات علت به کبد يماریب ای) کبد
 .ندارد وجود C تیهپات

 D تیهپات

   ،2013 سال در قیتحق کی براساس. ندارد وجود D تیهپات درمان يبرا یروسیو ضد يداروها زمان نیا در
 30 تا 25 حدود در را يبهبود تنها اما شود، استفاده D تیهپات درمان يبرا تواندیم نترفرونیا آلفا نام بهئی  دارو

 .دهدیم نشان افراد درصد

 يبرا B تیهپات با عفونت رایز کرد، يریجلوگ B تیهپات يبرا ونیناسیواکس قیطر از توان یم را D تیهپات
 .است يضرور D تیهپات توسعه

 E تیهپات

 طور به است، حاد اغلب عفونت که آنجا از. ندارد وجود E تیهپات درمان يبرا یخاص درمان چیه حاضر حال در
 ادیز عاتیما ،یکاف استراحت که دنشو یم هیتوص اغلب عفونت نوع نیا به مبتال افراد. .معمول نیاز به درمان ندارد

 عفونت نیا مبتال به که باردار زنان حال، نیا با. کنند يریجلوگ الکل از و کنند افتیدر یکاف يمغذ مواد ،
 .دارند مراقبت و قیدق نظارتنیاز به  ،هستند 

 ونیمیاتوا تیهپات

 در آنها. هستند مهم اریبس ونیمیاتوا تیهپات درمان يابتدا در د،یوننزدبو ای زونیپردن مانند دها،یکواستروئیکورت
 .هستند موثر يماریب نیا به مبتال افراد درصد 80 حدود

 یم. شود یم استفاده درمان در اغلب کند، یم سرکوب را یمنیا ستمیس که یداروئ ،)Imuran( نیوپریآزات

. شود یم استفاده درمان در اغلب کند، یم سرکوب را یمنیا ستمیس که یداروئ ،)Imuran( نیوپریآزات
 .کرد استفاده آن بدون ای دیاستروئ با را آن توان یم

 و) پروگرف( موسیتاکرول ،)CellCept( کوفنوالتیما مانند یمنیا کننده سرکوب يداروها گرید
 شوند استفاده درمان يبرا نیوپریآزات يبرا نیگزیجا عنوان به توانند یم زین) Neoral( نیکلوسپوریس

 تیهپات از يریجلوگ يبرا ینکات

 بهداشت

 کشور به سفر اگر. است E و A تیهپات از يریجلوگ يبرا يدیکل يها راه از یکی خوب بهداشت يریگیپ
 :دیکن يریجلوگ ریز موارد از دیبا د،یدار توسعه حال در

 خام يسبز و وهیم/ صدف و یالکل يها یدنینوش ای خردل/ خی/ یمحل آب 

 :توسط شود یم منتقل آلوده خون قیطر از D و B، C تیهپات

 يگرید شخص مسواك از /تیغ اصالح مشترك استفاده نکنید /تزریق مشترك استفاده نکنید سوزن
 به شخص در حال خونریزي،بدون دستکش دست نزنید /دینکن استفاده

 استفاده با یجنس سالمت نیتمر. منتقل شود یجنس تماس و رابطه قیطر از تواند یم زین C و B تیهپات
 . کند کمک عفونت به ابتال خطر کاهش به تواند یم موارد موجود در داروخانه ها از

 واکسن

 رشد از يریجلوگ يبرا ونیناسیواکس. است تیهپات از يریجلوگ يبرا مهم دیکل کی واکسن از استفاده
. کار میکنند C تیهپات واکسن بر روي توسعه کارشناسان حاضر حال در. است دسترس در B و A تیهپات

 .ستین دسترس در متحده االتیا در اما دارد، وجود نیچ در E تیهپات واکسن

 تیهپات عوارض

 کبد بر روسیو که آنجا از. شود منجر یسالمت يجد مشکالت به تواند یم اغلب C ای B مزمن تیهپات
 سرطان/ روزیس/  يکبد مزمن يماریب خطر معرض در C ای B مزمن تیهپات به مبتال افراد گذارد، یم ریتاث

  .هستند کبد

 عوارض. دهد یم رخ يکبد یینارسا شود، یم متوقف یعیطب طور به شما کبدعملکرد که یهنگام
 :از عبارتند يکبد یینارسا

 در خون فشار شیافزا ./است شده شناخته تیآسس که به نام شکم در عیما جادیا /يزیخونر اختالالت •
 / هیکل یینارسا/ شود یم شناخته پورتال خون يپرفشار عنوان به و شود یم کبد وارد که پورتال يها دیور

encephalopathy ی را ذهن يها ییکاهش توانا و حافظه دادن دست از ،یخستگ تواند یم که ،يکبد
 مرگ/ است کبد سرطان نوع کی که ک،یسلول هپاتو نومیکارس / .به دنبال داشته باشد

 یم نیهمچن داروها و خاص يها مکمل. کنند يریجلوگ الکل از باید C و B مزمن تیهپات به مبتال افراد
 دارو هر مصرف از قبل د،یباش داشته C ای B مزمن تیهپات اگر. دهند قرار ریتاث تحت را کبد عملکرد توانند

 .دیکن مشورت خود پزشک با د،یجد
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4 

Eplerenone 

 موارد مصرف اپلرنون

  درمان فشارخون باال همراه با سایر داروهاي فشار خون و یا به تنهایی-
 همچنین پس از حمالت قلبی به عنوان کاهش بار قلب و افزایش طول عمر بیماران کاربرد دارد-

 مکانیسم اثر اپلرنون

طریق افزایش سدیم و احتباس آب باعث آلدوسترون که یک مینرالوکورتیکوئید است عمدتا از 
روز ببه نظر می رسد افزایش بیان آلدوسترون در ارتباط با فی. افزایش فشار خون می شود

گیرنده هاي مینرالوکورتیکوئید . و فیبروز عروقی باشد) بخصوص بعد از سکته قلبی ( میوکارد 
تخابی گیرنده هاي اپلرنون بطور ان. در کلیه، قلب، عروق خونی و مغز وجود دارند

به . مینرالوکورتیکوئید را مهار کرده و باعث کاهش فشار خون با الگوي وابسته به دوز می شود
 .نظر می رسد اپلرنون از بروز فیبروز میوکارد و عروق جلوگیري می کند

 فارماکوکینتیک اپلرنون

  Vd=43-90L :توزیع -
  اسید گلیکوپروتئین ها 1-، عمدتا به آلفا% 50حدود : اتصال به پروتئین -
  .، متابولیت ها غیر فعال هستندCYP3A4 عمدتا کبدي از طریق: متابولیسم-
  % 69: زیست دست یابی -
  ساعت 4-6: نیمه عمر -
 4گاهی براي اثر کامل ضد فشار خون تا . ساعت 5/1حدود : زمان رسیدن به پیک پالسمایی-

  .هفته طول می کشد
بصورت داروي تغییر نیافته در %  5، کمتر از % ) 32حدود ( مدفوع % )  67حدود ( ادرار : دفع -

 ادرار و مدفوع

 عوارض جانبی اپلرنون

افزایش پتاسیم، افزایش تري گلیسرید، کاهش سدیم، درد پستان، : اندوکرین و متابولیک -
درد اسهال، : گوارشی/ گیجی، خستگی: سیستم عصبی مرکزي /ژنیکوماستی، افزایش کلسترول

 سندروم شبه آنفلوانزا: متفرقه/ سرفه: تنفسی/افزایش کراتینین، دفع آلبومین: کلیوي/ شکمی

 تداخالت دارویی اپلرنون

  .دارد CYP3A4 تداخل بالقوه با داروهاي مهار کننده و القا کننده -
  افزایش پتاسیم و ریسک هایپرکالمی :ACE مهار کننده هاي -
  یپرکالمیافزایش خطر ها: آمیلوراید -
  افزایش پتاسیم و ریسک هایپرکالمی II :آنتاگونیست هاي گیرنده آنژیوتانسین -
کالریترومایسین، اریترومایسین، فلوکونازول، ایتراکونازول، کتوکونازول، نفازودون،  -

Nelfinavir ،ریتوناویر ،Saquinavir ،Troleandomycin،  
  افزایش غلظت اپلرنون: وراپامیل

  .غلظت و سمیت لیتیم افزایش می یابد: لیتیم -
 :NSAIDs   کاهش اثر ضد فشار خون و یا هایپرکالمی در بیماران مبتال به اختالل عملکرد

  کلیه
افزایش : داروهاي احتباس کننده پتاسیم یا مکمل هاي حاوي پتاسیم، اسپیرونوالکتون، تریامترن

  خطر هایپرکالمی
  اپلرنون AUC کاهش: گیاه علف چاي -

  :گیاه/غذا/تداخل الکل
  .می شود%  25اپلرنون به میزان  AUC آب گریپ فروت باعث افزایش -
  .گیاه علف چاي سطح اپلرنون را کاهش می دهد -
 

 

، خشخاش کالیفرنیا، حسن یوسف، گل مهرطال، زالزالک، دارواش، Black cohosh از مصرف-
می تواند اثر کاهندگی فشار خون را ( شود پیچ تلگرافی، کینین، گیاه کیسه کشیش خودداري 

 .) تشدید کند
، فلفل هندي، افدرا، زنجبیل، جینسینگ، درخت کوال، Blue cohoshاز مصرف برگ بو،  -

  ) می تواند اثر کاهندگی فشار خون را کم کند( شیرین بیان خودداري شود 

 هشدار ها اپلرنون

  :موارد منع مصرف
، مصرف همزمان با Clcr≤30mL/minuteدر شروع درمان، mEq/L 5/5پتاسیم بیش  -

  CYP3A4 مهار کننده هاي قوي
  :منع مصرف هاي زیر مربوط به بیماران مبتال به پرفشاري خون می باشد 
در مردان و mg/dL 2اازلبومینوریا، کراتینین سرم بیش همراه با میکروآ 2دیابت نوع  -

mg/dL 1.8 ،در زنانClcr˂50mL/minute ،  مصرف همزمان با مکمل هاي پتاسیم یا
  دیورتیک هاي احتباس کننده پتاسیم

  :هشدارها
مورد نیاز  CYP3A4 تنظیم دوز براي بیماران مصرف کننده مهار کننده هاي متوسط  -

  .است
  .نظر هایپرکالمی به دقت کنترل شود از -
و با کاهش عملکرد کلیوي افزایش پتاسیم سرمی در مطالعات بالینی وابسته به دوز بوده  -

  .سرعت بروز هایپرکالمی افزایش می یابد
  .ایمنی و اثربخشی دز بیماران مبتال به نارسایی شدید کبدي بررسی نشده است -
با ) بخصوص اگر بیمار دفع پروتئین دارد ( و مبتال به دیابت  MI بعد از HF در بیماران -

  .احتیاط تجویز نمایید
  .کلیوي با احتیاط مصرف شوددر اختالل خفیف  -
 .در اختالل متوسط تا شدید کلیوي منع مصرف دارد-

 توصیه هاي دارویی اپلرنون

  می تواند با یا بدون غذا مصرف شود -
 از مصرف نمک هاي حاوي پتاسیم خودداري شود - 
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  )سومبخش (مرور کیفیت محصوالت
و همچنین چگونگی بررسی یک   در قسمت قبل در مورد اهداف و الویت اجراي

تفسیر داده ها به چگونگی در این قسمت .پرداختیم PQR محصول به منظور
  :میپردازیم

 بررسی و تفسیر داده هاي حاصل از مرور کیفیت محصوالت

از جمله مروري بر مواد ،  PQRبراي مطالعه و بررسی برخی از موارد ذکر شده در 
نیاز به مطالعات آماري و کنترل هاي محصول نهایی اولیه و کنترل هاي حین تولید 

 می باشد

 (SPC)ه از ابزارهاي کنترل آماري فرآینددر بررسی هاي آماري ،استفاد
.Statistical Process Control و موثر باشد  می تواند بسیار مفید. 

  : Statistical Process Control (SPC)کنترل آماري فرایند 

کنترل آماري فرایند عبارت است ازیک روش قانونمند وعلمی براي کنترل فرایند 
 .از علم آمار هاي تولید یا خدمات با استفاده

درواقع کنترل آماري فرایند مجموعه ابزارهاي قدرتمندي است براي حل مسئله ، که 
از طریق کاهش تغییرات محصول خروجی، قابلیت فرایند را بهبود بخشیده و تثبیت 

   .می کند

پیشگیري از وقوع یک اتفاق و اشتباه به جاي شناسائی  SPCهدف از انجام 
 آن می باشد 

مبناي ساخت و تولید بدین گونه بود که محصوالت پس از ساخت و  در گذشته،
به محصول نهایی مورد بازرسی و آزمون قرار گرفته و اقالم نامطلوب از  تولید و تبدیل

 .آنها جداسازي میشد 

درامور اداري نیز، کارها به کرات مورد بررسی قرار می گرفت تا به اشتباهات پی برده 
چرا . استوار بوده اند، که بسیار ناکارا است "شناسائی"مبناي  هردواستراتژي بر. شود

زمان و مواد بر روي محصوالت و یا خدماتی سرمایه گذاري شوند  که اجازه می دهد
که همیشه همراه با تولید محصول سالم و با کیفیت نبوده و امکان تولید محصول 

د محصوالت غیرقابل استفاده در صورتیکه بتوانیم با عدم تولی. معیوب نیز وجود دارد 
و معیوب در همان گام نخست ، از ایجاد ضایعات جلوگیري نماییم و از استراتژي 

میتوان این  SPCپیشگیرانه استفاده کنیم بسیار مفیدتر خواهد بود که با استفاده از 
 .امر را محقق نمود  

  SPCکاربرد 

SPC ده می شودبه عنوان یک ابزار مدیریتی در موارد زیر استفا : 

 افزایش بهره وري  -

 پیشگیري از بوجود آمدن ضایعات  -

 ممانعت ازتنظیم هاي بی دلیل  -

  به دست آمدن اطال عاتی در زمینه توانمندي فرایند -

SPC پاسخ داده شود براساس داده ها و واقعیات کمک می کند تا به سواال ت زیر: 

 

  
  
  
  
  
  
  

 کدام یک از متغیرهاي متعدد محصول نیازمند کنترل می باشد؟  -

کنترل آماري فرایند را چه موقع باید اصالح کرد و چه موقع باید به  -
 حال خود گذاشت؟

کنترل آماري فرایند مبناي تصمیم گیري را از شناسایی به پیشگیري تغییر می دهد 
  .بازخوردهایی پیوسته و به موقع می دهدو در ارتباط با عملکرد فرایند 

SPC  تنها ظاهر فنی دارد اما در حقیقت یک کار فرهنگی است .SPC   وقتی درست
بستر مناسب زمانی ایجاد می شود . کار می کند که بستر مناسب وجود داشته باشد

به که در تمامی سطوح سازمان این عالقه بوجود بیاید که افراد از طریق بهبود مداوم 
سمت بهترین بروند بنابراین ضرورري است که مدیریت درکیفیت فرایند، بهبود 

 . مستمر ایجاد کند و به آن معتقد باشد

در مرور کیفیت  گیري یجهنت ها و داده تفسیر تشخیص روند ، نحوه
  محصوالت 

محصول میبایستی به کمک تکنیکهاي / داده هاي حاصل از هر بچ  PQRدر * 
   .گیرندبررسی مورد در رابطه با تشکیل هر گونه روند زیر آماري 

  :تکنیک هاي مورد استفاده در مرور کیفیت محصوالت عبارتند از 

 نمودارهاي کنترل  - 1
 مطالعات توانمندي فرآیند  - 2

 :تا نشان داده شود گرفتهمورد بررسی قرار  داده ها بایستی* 

  - آیا فرآیند تحت کنترل است؟ 

  - آیا فرآیند توانمند است؟ 

نماید تا در صورت لزوم هرگونه اقدام  کمک می هبه تولیدکنند جواب به سئواالت فوق
لزوم ، نیاز به اعتبار سنجی مجدد ، از قبیل اقدامات اصالحی پیشگیرانه ( ضروري 

د تا از تولی را انجام دهد)  اعمال هر گونه تغییر در راستاي دستیابی به بهبود مستمر
 .محصول نامنطبق جلوگیري به عمل آید 

 

  کارشناس تضمین کیفیت/ مهندس فخرالدین فلسفی                     
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در ادامه به بررسی بقیه موارد خواهیم .پرداختیم 5Sاز  Sدر شماره قبل ماهنامه به معرفی و بررسی اولین 
  :پرداخت

  (Seiton) آراستگی و ترتیب و نظم
 بهترین به آنها از بتوان که به نحوي مرتب و مناسب مکانهاي در اشیاء دادن قرار معنی به ترتیب و نظم

انجام  بدون نیاز، مورد اشیاي بردن بکار و یافتن براي است ترتیب راهی و نظم .کرد استفاده وجه
 جاي در کار ایمنی و کیفیت نظر گرفتن در و کارکرد به توجه با چیز هر که هنگامی .بیهوده جستجوهاي

 باید همه منظور بدین .بود خواهد مرتب و منظم همواره کار محل داشته باشد، قرار مشخص و مناسب

 نیز را آنها از یک هر کارکرد و شناسایی نموده 1 بند در قبال که را نیاز مورد فرمهاي و اقالم وسایل،

 به .دسترس باشند قابل سهولت و سرعت با که نحوي به دهیم قرار جاي مناسب در را ایم نموده مشخص

 حداکثر با آن به دسترسی امکان و ممکن بهترین طریق به مکان بهترین در اشیا دادن قرار دیگر عبارت

  .)ثانیه30 زیر( سرعت
  : نمود فهرست زیر بصورت توان می را Sاین  اجراي از هایی نمونه

 افراد به میزهاي تجهیز(قراردهیم کار محل در کنیم، می استفاده غالباً که را اشیایی
 )اداري ملزومات

 و جزوات و کتابها قرار گرفتن جهت مخصوص هاي قفسه یا کتابخانه از استفاده 
 .گیرد قرار دورتري در جاهاي گذشته سالهاي کاري سوابق که طوري به دستورالعملها

 نحوي به گذاري فایلها برچسب ( ها قفسه فایلها، زونکنها، کلیه شناسایی و گذاري برچسب 

 )باشد آن محتویات دهنده نشان که

 دادن  قرار و فایلها از استفاده( خود مخصوص به مشخص و جاي در چیز هر استقرار
 مخصوص، استفاده هاي قفسه در فرمها بندي طبقه و استقرار خود، جاي در اداري ملزومات

 ).اجرا دست در کارهاي یا و ها نامه بندي طبقه جهت کازیه از

 بایگانی، محل سوابق به زونکن بازگرداندن( زمان حداقل در چیز هر بازگرداندن و آوردن 

 میز پشت صندلی دادن قرار کار داریم، و سر آن با روزانه که وسائلی و اقالم کردن مرتب

 ).کار محل ترك هنگام در کار

 کننده مشخص تابلو هاي( افراد شناسایی و اشیاء استقرار محل و ها محدوده گذاري عالمت 

 شرکت، خودروهاي استقرار محل مشخص شدن شناسایی، تگهاي از استفاده یا و افراد نام

 )افراد کاري میز جانمایی طراحی

 مناسب در جاهاي شرکت تبلیغاتی پالکاردهاي نصب ( اعالنات تابلوي در ترتیب و نظم( 

 دید معرض در مناسب مانند استقرار( باشد آسان آنها خواندن که نحوي به اعالنات طراحی 

  )بودن خوانا و زیبا طراحی بودن،
   (Seiso) پاکیزه نگهداري- پاکیزه سازي

 مواد و آلودگیها از اشیاء کردن پاکیزه و زوائد ریختن دور از است عبارت سازي پاکیزه  «5s»دیدگاه  در

 حذف براي کار محیط پاکیزگی و بازبینی .است بازرسی نوعی سازي دیگر پاکیزه عبارت به .خارجی

 بسیار باید لزوماً مکانها و تجهیزات لوازم، از برخی ..داردقرار  5Sنظام  از بخش این در تأکید مورد آلودگی

 بر و نموده شناسایی دقیقاً را آنها که است الزم بنابراین .شوند نگهداري آلودگی نوع هر از عاري و پاکیزه

 سازي پاکیزه بلکه نیست آن در موجود لوازم و کار محل تمیزکردن تنها سازي پاکیزه که بود باور این
 نگه پاکیزه و کثیفی از پیشگیري دیگر عبارت به .آورد فراهم بایستی نیز را بازبینی و بازرسی انجام امکان

 را کارخود محل که نکته این یادآوري و آلودگی کنترل یا و حذف و افراد و اموال محیط، مداوم داشتن

 .بدانیم خود خانه همانند

  : نمود فهرست زیر بصورت توان می را Sاین  اجراي از هایی نمونه

 محیط پاکیزگی و نظافت حفظ( کار محل پاکیزگی براي افراد تمامی مسئولیتهاي تعریف 

 )پرسنل البسه نظافت و پرسنل، پاکیزگی از یک هر کار

 ارائه خدمات مجري توسط مستمر سازي پاکیزه و بازبینی انجام 

 است آمده بوجود غیره و ها فرسایشها، ترك ها نشتی اثر در که خرابیهایی رفع و شناسایی 

 آن کنترل یا و حذف در سعی و آلودگی منابع شناسایی 

 جمع انبار، در نظافت ضدعفونی کننده، مواد با مرتب شستشوي( کار محل کردن تمیز 
 )شدن کثیف بعداز بالفاصله چیز هر تمیزکردن مستعمل، لوازم آوري

 از استفاده ها، سالن و در انبار مطلوب تهویه از استفاده( غبار و گرد آلودگیهاي حذف 

 )دربسته هاي محفظه در اشیا و اقالم دادن قرار از کاورها، استفاده هوا، صافی فیلترهاي

 زیر اتاق، هاي گوشه زیر میزها،( است دور به افراد چشم از که محلهایی کردن پاکیزه 

 …) و کشوها فایلها، ها، پنجره پرده فنی، پشت تجهیزات و اداري ملزومات

  

  (Seiketsu ) استانداردسازي

 در اصلی تاکید .پاکیزگی و ترتیب نظم ، ، سازماندهی دائمی اصالح و کنترل از است عبارت استانداردسازي

 استفاده با کردن مقررات استاندارد و مناسب لیستهاي چک از استفاده با که مدیریت است متوجه استانداردسازي

 دقت الزم و سرعت با عوامل همه همواره که نماید کنترل و نحوي استاندارد به را کار محیط خالقیت، و نوآوري از

  .گیرند قرار استفاده مورد
  : نمود فهرست زیر بصورت توان می را Sاین  اجراي از هایی نمونه

 برگزاري پوشش، تحت از مجموعه بازدید و بازرسی بازرسی، کمیته تشکیل(اي  دوره بازبینی 

  ). داخلی ممیزي

 راهنما و جهت نشاندهنده عالئم(ها نشانه و عالئم از استفاده( 

 کارکرد فشار با تجهیزات مواد شیمیایی، انبار در(خاص مراقبت یا و خطر هاي محدوده عالمتگذاري 

 )باال

 راهنماي و ایمنی و وسایل خطر زنگ به مربوط عالئم ( کننده خاموش تجهیزات به مربوط عالیم 

  ).کشیدن ممنوع سیگار تابلوهاي حریق، اطفاي سیستم
 براي وکنترل اعتبار و تاریخ تجهیزات دقت میزان نصب( ابزار دقت میزان نشاندهنده برچسبهاي 

 )آنها

 ها نشانه و ئمعال از استفاده 

 البا کارکرد فشار تجهیزات با شیمیایی، مواد(  خاص مراقبت یا و خطر هاي محدوده عالمتگذاري ( 
 راهنما و جهت نشاندهنده عالئم 
 زنگ خطر و  به عالئم مربوط( کننده خاموش تجهیزات به مربوط عالیم دهنده هشدار رنگهاي

 ) حریق اطفاي سیستم راهنماي و ایمنی وسایل

  ) Shitsuke( انضباط

 ایجاد اینجا در اصلی نکته .خاص وظیفه انجام یک جهت هایی توانایی و عادات آموزش از است عبارت انضباط

 و افراد به کار انجام درست هاي آموزش شیوه طریق از باید را کار این .است نادرست عادات به جاي درست عادات
 تحقق آنها از جدي و پیروي مقررات وضع طریق از این تمرینها همچنین .نمود آغاز این زمینه در آنان دادن تمرین

 رعایت که ضروري است کامالً مثالً .است کار یک انجام تمرین و تکرار انضباط فرآیند دیگر عبارت به .پذیرد می

 عادت یک صورت به افراد براي ایمنی مقررات

  .درآید درست
  : نمود فهرست زیر بصورت توان می را Sاین  اجراي از هایی نمونه

 )ارزیابی و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط، نظارت مستمر ، آموزش ( نظم و ترتیب  تمرین •
بخصوص در بخش تعمیرات در سالنها و ، استفاده بهینه از زمان ، آموزش ( تمرین وقت شناسی  •

 ) برقراري جلسات
 پوشیدن کفش ایمنی •
  .. )استفاده از تجهیزات ایمنی( تمرین اقدامات ضروري  •
 ...)استفاده از لباسهاي کار مناسب در تعمیرگاه وشرکت( زیباییها و رعایت ظواهر توجه به  •
  ...)ایجاد فضاهاي سبز و یا امکانات رفاهی در محل کار( نگرش مدیریت به فضاهاي عمومی  •
  5نتایج نظامs 
  محیط کار آراسته •

   ابزار و اقالم آراسته •
   همکار آراسته •
   رفتار آراسته •
   پندار آراسته •
 فرآیندهاي آراسته 
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:همکاران محترم  

 رحمت/ حسنپور اله رحمت/ یتراب یرجبعل/ یوکیگ اکبر یعل: آقایان
 اسماعیل/ جعفري علی/ حیدري مسعود/ وحید رضا/ مرادي اله

 سعید/ حسینی پیمان سید/ رضائی مهدي/ رجائی حسن/ زعیمی
 اوزي ایمان/ شیروانی محمد/ فرهنگ حمید/ نوروزي محسن/ مرادي

 ابراهیم/ عشوري داود/ اسماعیل شفیعی/ رحمانی سعید/ نژاد
  محمدي حامد/ رجائی محمد/ رضائی علی/ عسگریان

/ سلطانی گلناز/ استوار زینب /پور صالح الهام /کمائی  فریبا: خانم ها
  قنبري ملیحه/ زنده روح نسترن/ تشکري لیال/ حیدرنژاد شهرزاد

 زادروزتان مبارك باد

www.aminpharma.com 

امین،امانتدار سالمتی مردم                             
٧ 

 

آقاي مهندس اسکندري: مدرس -)17025ایزو ( کالس تضمین کیفیت نتایج آزمون  
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Amin Pharmaceutical Co                              
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 سودوکو

 کاریکاتور

 برشی از کتاب

  بهشت گمشده شیراز

 

اي خوش آب و هوا و سرسـبز در شهرسـتان مرودشـت و در بخـش      بهشت گمشده نام منطقه
نام اصلی این مکان تنگ بستانک بوده است که اکنـون بـه بهشـت گـم شـده      . کامفیروز است

هکتـار در شـمال    15324مسـاحت  منطقه حفاظت شده تنگ بستانک بـا  .مشهور شده است
کیلـومتري شـهر شـیراز در بخـش کـامفیروز از توابـع        120غربی استان فـارس و در فاصـله   

باشـد   متر می 3700 -1700میانگین ارتفاعی ان بین . شهرستان مرودشت واقع گردیده است
هـاي کـامفیروز و    تنگ بستانک درگذشته بیشتر شهرت محلی داشت و منطقه ییالقی بخـش 

هـاي پـایین دسـت     در گذشته مهمترین سودمندي آن براي روسـتاه . گردد ا محسوب میبیض
استفاده از منابع آب براي مصرف شرب، کشاورزي و گردشگري موردي جوامـع محلـی بـوده    

براي شهرنشینان نامی ناآشنا بوده و کمتر مورد اسـتفاده گردشـگري    50است وتا اواخر دهه 
هـاي کوهنـوردي و    این منطقه بتـدریج توسـط گـروه    60دهه  فشرده قرار گرفت، اما از اوائل

انـداز طبیعـی    گردشگران طبیعت معرفی گردید و به لحاظ زیباییهاي خیـره کننـده و چشـم   
   .مند بهشت گمشده نام گذاري گردید فرد، توسط بازدیدکنندگان عالقه منحصربه

ایرانی تـورانی بـوده    اي است کوهستانی با پوششی جنگلی اقلیم منطقه تنگ بستانگ منطقه
باشد و تابستان  هایی سرد همراه با ریزش برف و یخبندان می این منطقه داراي زمستان. است

درجـه و متوسـط بارنـدگی     16-14میـانگین درجـه حـرارت بـین     . هایی معتـدل مـی باشـد   
 .متر است میلی 42/479

م هر بیننده را شـیفته  هایش چش انبوه درختان، آبشارهاي کم ارتفاع طبیعی و پرآبی رودخانه
انبوه درختـان در  .ي خود می کند و همگان را به تحسین و تکریم آفریننده ي آن وا می دارد

و در فضاي کم نور تنگ بستانک براي   منطقه بهشت گمشده چنان پنجه در پنجه هم انداخته
معـه  پوشش گیاهی این منطقه شامل دو جامعـه بلـوط، جا  .دسترسی به نور، در رقابت هستند

هایی از قبیل درمنه، زرشـک، شـیرین بیـان، کـیکم،      پسته و بادام است و درختان و درختچه
از .شیرخشت، بنه، چنار و گیاهان مرتعی از قبیل گون، خارشتر و گرامینه نیز دیده می شـود 

هاي منحصر به فرد این پدیده طبیعی، وجود بستر سـنگی کـف دره اسـت کـه محـل       ویژگی
 .گیاهان سایه پسند و چنار استرویش درختان گردو، 

مهمترین زیستگاه آبی بخش کامفیروز، دریاچه پشت سد درودزن، است که به عنوان زیستگاه 
این دریاچه آب شیرین، زیستگاه دو گونـه  . باشد جانبی منطقه حفاظت شده تنگ بستانک می

وچ زمسـتانی  هـاي مهـم بـراي کـ     گونه از کپور پرورشی است و از مکـان  از ماهیان بومی و سه
گونه هاي جانوري این منطقه شامل سمور، بز وحشی، قوچ، مـیش،  .پرندگان مهاجر می باشد

  .خرس، کالغ و گونه هایی از پرندگان شکاري است

گیرد و بهترین زمـان   این منطقه در فصول بهار و تابستان مورد توجه بازدیدکنندگان قرار می
 . تیر، مرداد می باشدبازدید آن در چهار ماه اردیبهشت، خرداد، 

 

 ایران گردي در تابستان

ما همه ي داروهاي 
شما را باهم یکی 

کردیم تا براي شما 
یک کپسول درست 

  .کنیم

فقط براي اینکه 
راحت تر داروهاتون 

  !!!رو مصرف کنید

هایشان  بیشتر مردم به ترس و حماقت
زنجیر شده اند و جرئت ندارند بی طرفانه 
قضاوت کنند که مشکل زندگی شان 

همین طور زندگی  بیشتر آدم ها. چیست
شان را بی هیچ رضایتی ادامه میدهند، 
بدون آن که تالش کنند تا بفهمند 
سرچشمه ي نارضایتی شان کجاست یا 
بخواهند تغییري در زندگی شان ایجاد 

  ...!کنند، سرآخر می میرند

  پاتریک دوویت/ برادران سیسترز


