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عمر مراقبت های ویژه در ایران و دنیا زیاد نیست. 
با این همه به علت اهمیت این رشته، دانش آن به 
سرعت روز به روز در حال افزایش است و مهندسان 
در تالش هستند تا بتوانند تجهیزات بهتری برای این 
بخش تولید کنند که به احیا و ادامه حیات بیمار کمک 
زیادی می کنند. در ایران، رشته مراقبت های ویژه فلوشیپ 
است که متخصصانی از رشته های ریه، قلب و عروق، 
بیهوشی و داخلی را به خود جذب می کند. این رشته 
برای رشد به حمایت های مستمر و سالیانه دولت در 
بخش درمان و تجهیزات و آموزش نیاز دارد. به گفته 
رضا شهرامی، فوق تخصص مراقبت های ویژه و معاون 
درمان بهداری نفت تهران آنچه معاونت آموزش وزارت 
بهداشت برای بخش ICU در نظر داشت این بود 
که برای سرپرستی این بخش در هر بیمارستان یک 
متخصص مراقبت های ویژه در نظر بگیرد. به همین 
علت به دنبال تربیت تعداد بیشتر متخصصان این رشته 
هم در زمینه آموزش و هم و در زمینه درمان است. 
وی در این زمینه می گوید: »برای این کار تعدادی از 
دانشگاه های مادر باید وظیفه تربیت متخصصان را بر 
عهده بگیرند و آنهایی که در این زمینه مدرکی کسب 
کرده و یا در آن فعالیت می کنند، به نسل های پس از 
خود آموزش دهند. تعداد فوق تخصصان ما در این 
حوزه به قدری نیست که بتواند تمام بیمارستان های 
کشور را تحت پوشش خودش قرار دهد، اما باید در 
زمینه افزایش ظرفیت این افراد مراقب باشیم، چرا که 
با ورود ناگهانی تعدادی از متخصصان به این حوزه 
با افت کیفیت در بخش درمان مواجه خواهیم شد و 
برای جلوگیری از این مسئله باید ابتدا از زیرساخت های 
موجود کشور مانند تعداد و کیفیت تخت های ICU و 
تجهیزات دیگر این بخش بیمارستانی اطمینان پیدا کنیم. 
تاکنون تخمین زده شده که تا پنج یا شش سال آینده 
تخت های ICU به ظرفیت مورد نظر خود می رسند و 
بیمارستان ها از این نظر تجهیز خواهند شد. برنامه تربیت 
فوق  تخصص ها هم به همین صورت تا آن زمان طول 
خواهد کشید.« شهرامی در مورد استقبال مردم از این 

فلوشیپ می گوید: »در چند سال گذشته آگاهی مردم 
نسبت به این بخش افزایش پیدا کرده و بیشتر به دنبال 
بیمارستان هایی هستند که در بخش ICU متخصص 
این رشته فعالیت می کند. مطالعاتی هم که در کشور 
و حتی سایر کشورها انجام شده است، نشان می دهد 
زمانی که سرپرست هر بخش متخصص همان رشته 
فعالیت می کند، بازدهی بهتر و باکیفیت تری خواهیم 
داشت. بنابراین زمانی که ما ICU را به عنوان یک 
بخش در نظر گرفته ایم، پس وجود متخصص همان 
رشته در بخش ضرورت پیدا می کند و برای افزایش 
 ICUman کیفیت خدمات مفید است. همچنین، وجود

در کشورهای دیگر هم استفاده و توصیه شده است. 
البته طریقه استفاده از این متخصصان به سیستم درمانی 
هر کشوری باز می گردد، ولی در کشورهای پیشرفته 
تعداد متخصصان این رشته باال است و حداقل یک 
شهرامی  دارد.«  حضور  بخش  در   ICU متخصص 
همچنین در مورد سیستم های درمانی در کشورهای 
دیگر مانند اروپا توضیح می دهد: »در سیستم درمانی 
قاره اروپا این بخش بیشتر به صورت نیمه بسته اداره 
می شود در حالی که در کشورهای آمریکایی کاماًل بسته 
فعالیت می کنند که یک در آن همه کارکنان متخصص 
همین بخش هستند و برای فعالیت در ICU آموزش 

دیده اند. به لحاظ چارت سازمانی هم سرپرست بخش 
فوق متخصص ICU است در حالی که در کنار وی 
 متخصصان بیهوشی و قلب و داخلی نیز فعالیت می کنند.«
به صورت کلی برنامه های حمایتی زیادی برای بخش 
ICU باید وجود داشته باشد تا این بخش بتواند به خوبی 
و با کیفیت باال رشد کند و در این سطح از کیفیت نیز 
بماند. در نتیجه باید امیدوار بود غیر از برنامه های درمانی 
در بخش تأمین تجهیزات، در بخش تهیه زیرساخت ها 
مانند تربیت فلوشیپ های بیشتر مراقبت ویژه وضع به 

چه صورت عمل می کند.

گزارش روز
نگاهی به وضعیت مراقبت های ویژه در ایران 

دربخشدرماننسبتبهآموزشموفقتربودهایم

نگاه متخصص

  
 ICU یکی از تخصص های تأثیرگذار در بخش
تخصص بیهوشی است که فعاالن زیادی در 
این بخش دارد و می تواند در مدیریت این 
بخش از بیمارستان موثر عمل کند. در نتیجه 
بررسی وضعیت متخصصان این حوزه در بخش 
مراقبت های ویژه اهمیت بسزایی دارد. با علیرضا 
سلیمی، متخصص بیهوشی و رئیس انجمن 
بیهوشی در مورد این مسئله به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید. 

  
سپید:وضعیت متخصصین بیهوشی در بخش ICU   به چه صورتی 

است؟
رشته بیهوشی یک رشته مادر به حساب می آید که به چند زیرشاخه 
و تخصص تقسیم پذیر است. یکی از این تخصص ها بخش مراقبت های 
ویژه است. در نتیجه عمده همکاران که جذب این شاخه می شوند، از 
رشته بیهوشی هستند. خوشبختانه از زمانی که رشته مراقبت های ویژه در 
ایران راه اندازی شد، دانش این حوزه به خوبی رشد کرده است و میزان 
تجهیزات این بخش نیز رو به افزایش بوده است. بنابراین ما برای پیشرفت 
این بخش همچنان به کمک متخصصین بیهوشی نیاز داریم. دوره تخصص 
بیهوشی چهار سال که شش ماه آن به آموزش های مربوط به مراقبت های 
ویژه اختصاص دارد. هرچند انجمن های علمی به همراه وزارتخانه در پی 

برگزاری دوره های بیشتری هستند. 
سپید: وضعیت فعالیت متخصصان بیهوشی در بیمارستان به چه 
صورتی است؟ آیا به همان صورتی که در اتاق های عمل فعالیت 
دارند، در بخش مراقبت های ویژه نیز هستند یا به صورت جداگانه در 

هر بخش فعالیت می کنند؟
پرسش بسیار خوبی است. بحث فلوشیپ ها و تخصص ها هیچ محدودیتی 
ایجاد نمی کند و متخصص بیهوشی هم می تواند در رشته مادر خود کار کند 
و هم در بخش فلوشیپ ها. حقیقت اینکه در شروع تربیت فولشیپ ها این 
مسئله رواج زیادی بین متخصصین نداشت. اما اکنون وضعیت به گونه ای 
هست که هر متخصص بخواهد فلوشیپ خاص خودش را بگیرد و در 
همان زمینه در بیمارستان فعالیت داشته باشد. در واقع امکانات و تعداد 
متخصصان ما به قدری هست که بخواهند یک یا حتی دو فلوشیپ را 
طی کنند و همین مسئله منجر به تخصصی تر شدن وظایف هم می شود. 
سپید: به لحاظ حدودی، چند درصد از متخصصان بیهوشی جذب 

بخش ICU می شوند؟
در هر سال به صورت کلی نزدیک 240 تا 250 رزیدنت می گیریم که 
یک دهم آنها به دوره های فلوشیپ مراقبت های ویژه رو می آورند. گرچه 
این رقم به نظر پایین می آید، اما باید در نظر داشته باشیم که بخش عمده 
این فلوشیپ، یعنی بخش مراقبت های ویژه را متخصصین بیهوشی تشکیل 
می دهند. مابقی را همکاران ما در اتاق های عمل هستند که خود به دسته های 
متفاوتی مانند جراحی های قلب و ریه، مغز و اعصاب، داخلی و شبیه به 
این تقسیم بندی می شوند. همچنین کلینیک های قبل از جراحی نیز این 
همکاران برای آماده سازی بیماران الزم دارند. پیش از ساخت و تأسیس 
هر بیمارستانی نیز، یکی از متخصصین پایه ای که برای بیمارستان در نظر 
گرفته می شود، بیهوشی است. چرا که در هر بخش از بیمارستان، یعنی از 
بخش اورژانس گرفته تا جراحی ها و حتی خروج بیمار یعنی کنترل درد و 
توانبخشی نقش ایفا می کنند و بر روی کارکرد بیمارستان تأثیرگذار هستند.

 ICU سپید: متخصصان بیهوشی زیادی هستند که مدیریت بخش
را به عهده دارند. این افراد تا چه اندازه با مبانی و مباحث مربوط به 

مدیریت بیمارستانی و بخشی آشنایی دارند؟
ما این مباحث را با وزارتخانه هم داشتیم. بحث مدیریت و اداره بخش 
به گونه ای است که خیلی خوب است همراه فرد باشد. این را در نظر 
بگیریم که الزاماً عالم ترین و دانشمندترین فرد متخصص در یک حوزه، 
توانایی و قابلیت مدیریت و اداره آن حوزه را ندارد و لزوماً مدیرترین 
فرد آن مجموعه لزوماً عالم ترین آنها نیست. در نتیجه در بخش مدیریت 
بیمارستانی و مدیریت بخش های بیمارستان ما باید این مسئله را در نظر 
بگیریم که فردی را انتخاب کنیم که در بخش مدیریت توانمند باشد و 
فارغ از بحث دانش بتواند محدوده زیر نظر خود را به خوبی در مقابله با 
مشکالت مدیریت کند. در نتیجه در این زمینه به دنبال این نیستیم که لزومًا 
برای انتخاب هر سمت مدیریتی، شخصیت های علمی را در نظر بگیریم. 
چه بسا بسیاری از آنها نیز اینگونه سمت ها را قبول نمی کنند و آنها را به 

افرادی که اجرایی تر هستند، می سپارند. 
سپید: متخصصین بیهوشی در بخش ICU چه وظایفی را به عهده 

می گیرند؟
 ICU متخصصین بیهوشی از مسئولیت های مقیمی بیمارستان تا مدیریت
و نظارت بر روی بیماران مسئولیت های متفاوتی را عهده دار می شوند که 
بخش هایی از آن صرفاً در ICU است. حیطه وظایف آنها بسته به گستردگی 

بیمارستان و کارهای انجام نشده دارد. 
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   مرگ های مغزی تعاریف و دستورالعمل های مشخصی دارند که در طی آن حتمًا سه 

   علی امیر سوادکوهی
فوق تخصص و رئیس 

انجمن مراقبت های 
ویژه 

متخصص باید بیمار و عالئم حیاتی اش را چک کنند و در صورتی که کنش های مغزی 
کمی  مراحل  این  می شود.  اعالم  مغزی  مرگ  بیمار  بود،  افتاده  کار  از  کاماًل  بیمار 
سخت گیرانه اما کاماًل ضروری هستند. اما در پاسخ به اینکه آیا طوالنی بودن چنین 
روندی می تواند منجر به اشغال بی مورد تخت های ICU شود، باید گفت روند تشخیص 
و اعالم مرگ مغزی یک بیمار به خوبی انجام می شود و اتالف وقتی در آن نیست. 
بیمار سریعًا پس از تشخیص به بخش های دیگر منتقل می شود تا در صورت واجد 
شرایط بودن برای انتقال عضو، ارگان هایش اهدا شود. این دسته از بیماران با بیماران 
END STAGE تفاوت واضحی دارند. چرا که شرایط آنها متفاوت است. آنها به 
بیشتر از تخت های عادی و کمتر از تخت های ویژه نیاز دارند و الزم است بخش مجزایی برای این بیماران تهیه 
شود. در حال حاضر نزدیک به 20 درصد تخت های بخش های مراقبت  ویژه در کشور مربوط به چنین بیمارانی 

است. 
متأسفانه بیمه ها بر سر احداث یک بخش مجزا برای این بیماران با ما همکاری نمی کنند و تعرفه ها یا برای 
تخت عادی است و یا تخت ویژه. به همین علت هنوز چنین بخش مجزایی در کشور برای این دسته از بیماران 
وجود ندارد. خصوصًا که احداث چنین بخشی می تواند از هزینه های بیمارستان و مردم بکاهد و تخت های 
بیشتری نیز خالی شود. در رابطه با میزان صف انتظار پشت درهای بخش مراقبت های ویژه نیز باید در نظر 
داشت با وجودی که در سال گذشته بیش از دو هزار تخت مراقبت ویژه به بیمارستان های کشور اضافه شد، اما 
همچنان صف های انتظار پشت این بخش برای بیماران وجود دارد. این صف ها در بیمارستان های دولتی نسبت 
به مراکز درمانی خصوصا بسیار بیشتر دیده می  شود و علت هم صرفًا هزینه های این بخش است. این تخت ها 
به شکل درصدی و به میزان نیاز هر بخش از کشور تقسیم بندی شده اند. اما بیشتر به بیمارستان های دولتی و 
دانشگاهی تعلق گرفتند.  همچنین شرایط پرداختی های این حوزه درمانی نیز متفاوت است. پرداختی ها با توجه 
به مشکالتی که بیمه ها دارند همچنان با تأخیر واریز می شود اما از آنجا که به تازگی وزیر آخرین اولتیماتوم 
خود را به بیمه ها داده است باید منتظر ماند و نتیجه را دید. این دیرکرد در پرداخت به بخش دولتی و خصوصی 
برنمی گردد و همه درگیر هستند. چرا که بخش خصوصی نیز با بیمه های تکمیلی قرارداد دارند و پرداختی های 
آنان نیز با تأخیر است.  از سوی دیگر، از آنجا که رشته مراقبت ویژه یک رشته فوق تخصصی است، متقاضیان 
زیادی از تخصص های بیهوشی، قلب، داخلی و ریه دارد. اما از آنجایی که برای افزایش تعداد فوق تخصص ها 
به زیرساخت های درست احتیاج داریم، فعاًل افزایش ظرفیت ها در اولویت های ما نیست. خصوصًا که هنوز 
تعرفه ها و ارزش گذاری های خدمات به درستی و با دقت تعیین نشده است و تا زمانی که چنین مسائلی حل 

نشود، افزایش ظرفیت ها به ما کمکی نمی کند.

وضعیت درمان و آموزش ICU در ایران

رئیس انجمن بیهوشی در گفت وگو با سپید
یک دهم متخصصان بیهوشی جذب 

بخش ICU می شوند

  جمعیت ایران مثل سایر نقاط دنیا رو به افزایش است و سن این جمعیت 

   امید مرادی مقدم
فوق متخصص مراقبت های 

ویژه دبیر انجمن 
مراقبت های ویژه ایران

نیز به سالمندی تمایل دارد. در نتیجه نیاز مردم به خدمات مراقبت های 
ویژه روز به روز بیشتر می شود. خدمات ICU به صورت کلی به دو 
بخش تقسیم می شوند. یکی بیماران مربوط به تصادفات است که اغلب 
سن پایینی دارند و دیگر بیماران سالمند هستند که چند ارگان بدن آنها 
درگیر است. در حال حاضر اشغال تخت های بیمارستانی در بیمارستان های 
دولتی و خصوصًا دانشگاهی صد درصد است. به همین علت اهمیت 
زیادی دارد، بیمارانی که شرایط جسمانی ثابتی دارند و یا کاری نمی تواند 
برای آنها انجام داد، در محیطی خارج از ICU مراقبت شوند تا خدمات 

ویژه به بیمارانی برسد که بیشتر نیازمند آن هستند. 
به این مکان مجزا postICU گفته می شود و نسبت به بخش عمومی بیمارستان تخصصی تر و 
نسبت به بخش ویژه کمتر تخصصی است. این بخش می تواند در بیمارستان ها وجود داشته باشد، 
اما متأسفانه بیمه آن را پوشش نمی دهد و یا هزینه بخش عمومی را حساب می کند و یا بخش 
ویژه را. در نتیجه بیماران وخیم End Stage تا آخرین روز زندگی خود در آنجا می مانند و 
درنتیجه هزینه مالی سنگینی را بر دوش خانواده و بیمارستان می گذارند و تخت های بخش ویژه 
نیز برای بیماران نیازمندتر خالی نمی کنند. البته این بیماران با مرگ مغزی تفاوت دارند، چرا که 
بیماران هنوز زنده هستند و مغز فعالیت دارد، اما چند ارگان آنها حمایت جدی برای ادامه حیات 
دارند. خیلی از این بیماران قرار نیست بهبود پیدا کنند. نکته مهم دیگر اینکه بیماران این بخش 
تحت خطر باالی عفونت بیمارستانی خصوصًا عفونت های تنفسی هستند. یعنی اگر روزی سه 

درصد خطر عفونت باشد، در ماه بیمار صددرصد به عفونت دچار می شود.
انجمن مراقبت های ویژه با همکاری وزارت بهداشت این بخش را تعریف کرده اند و بسیاری از 
این بیمارستان ها نیز توانایی جداسازی بخش postICU با بخش ICU را دارند. اما به علت 
عدم پوشش خدمات بیمه ای امکان راه اندازی این بخش وجود ندارد. این بخش می تواند زیر نظر 
بخش ICU فعالیت  کند و دستگاه هایش کمتر تخصصی است و نیروی کار کمتری نیز طلب 
می کند. کارکرد دیگر بخش postICU برای بیمارانی است که وخامت حال کمتری دارند و الزم 
نیست به ICU بروند، در نتیجه در این بخش پایش می شوند و سپس به بخش عمومی انتقال 
پیدا می کنند. این بخش به صورت کلی ضرورت بسیار باالیی دارد و اگر بیمه ها همکاری کنند، 

خیلی سریع راه اندازی می شود.

      بخش postICU مابین بخش عمومی و ویژه         

ICUافتتاحبیمارستانفرقانیقمباتجهیزاتکامل
بیمارستان فرقانی قم در 9 طبقه و هزینه یک هزار و 700 میلیارد ریال با حضور سید 
حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید. احداث 
این بیمارستان از سال 1375 آغاز شد که تا سال 1393 با وقفه روبرو بود و از مهرماه 
سال 93 بار دیگر عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار گرفت. با افتتاح آن400 تخت 
به مجموع تخت های بیمارستانی قم اضافه می شود. بیمارستان تخصصی و فوق 
تخصصی فرقانی با 350 تخت با متراژ 27 هزار مترمربع دارای بخش های اورژانس، 
جراحی، NICU ،ICU جراحی زنان، داخلی زنان، جراحی مردان، داخلی مردان، 
اطفال و بخش های جانبی مانند رادیولوژی و آزمایشگاه و فضاهای پشتیبان است. معاون 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم نیز دراین رابطه گفت: این بیمارستان 
دارای 11 اتاق عمل و 20 تخت ICU است که چهار تخت آن مجهز به دستگاه 

دیالیز است، همچنین 18 تخت ویژه NICU در این بیمارستان قرار داده شده است.

ICUعفونتبیمارستانی،بزرگترینچالشبخش
سیدحسین اردهالی، فوق تخصص مراقبت های ویژه عضو شورای سیاست گذاری انجمن علمی مراقبت های ویژه در حاشیه برگزاری 
افتتاحیه کنگره سالیانه این انجمن،  با اشاره به  اینکه  تمرکز امسال ما بر روی روش هایی است که از اندام های حیاتی بدن بدون 
جراحی بیمار پشتیبانی می کند گفت: خود مسئله جراحی عوارض زیادی برای بیمار دارد و انجام روش هایی برای درمان مشکالت 
وی بدون نیاز به جراحی و باز کردن بیمار می تواند هم به لحاظ هزینه مقرون به صرفه باشد و هم تیم پزشکی کمتری را دخیل کند 
و تضمین سالمت بیمار هم ممکن خواهد شد.« اردهالی با بیان اینکه مصرف آنتی بیوتیک ها در بخش مراقبت های ویژه باید هدفمند 
باشد، گفت: »عفونت بیمارستانی در حال حاضر، بزرگترین چالش بخش مراقبت های ویژه است. در کشورهای پیشرفته متوجه شدند 
هر اقدامی مانند افزایش نیروی کار، ایزوله کردن فضا و ضدعفونی کردن تجهیزات به اندازه استفاده هدفمند و سیاست های درست در 
زمینه استفاده از آنتی بیوتیک نمی تواند به شکل مناسب عفونت را کنترل کند. به همین علت ما نیز چنین سیاستی را در پیش گرفتیم و 
از سخنرانان خارجی دعوت کردیم تا در برنامه های آموزشی ما به چنین مباحثی بپردازند.« وی در مورد مفهوم هدفمند بودن مصرف 
آنتی بیوتیک توضیح داد: »استفاده هدفمند از آنتی بیوتیک به این معنی است که عفونت بیمار را درست تشخیص دهیم و شناسایی 

کنیم. همچنین بتوانیم آنتی بیوتیک را با نوع و دوز مناسب و در فواصل زمانی مناسب به بیمار تجویز کنیم.«

گفته ها

افتتاحبیمارستانیبابخشهایICUسوختگی
با حضور رئیس دفتر سالمت سازمان برنامه و بودجه و معاون عمرانی این دفتر، فاز دوم بیمارستان سوانخ 
سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین)ع( شیراز، به بهره برداری رسید. رئیس بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی 
امیرالمومنین)ع(،   دکتر عبدالخالق کشاورزی با بیان این که امروز با 130 تخت، خدمت رسانی به بیماران انجام 
می شود، این اقدام را گامی در راستای توسعه خدمات در این بیمارستان به شکل گروهی دانست و افزود: 
»کمتر روزی وجود دارد که یک بیمار را سه متخصص در این بیمارستان معاینه نکنند و امید است باز هم 
بیش از این، شاهد ارتقای خدمات باشیم.« او با بیان این که با توجه به فاصله مکانی این بیمارستان از مرکز 
شهر، تالش شده تا خدمات به بهترین شکل ارایه شود، ادامه داد: »فاز نخست این بیمارستان سال گذشته 
با 60 تخت همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.« رئیس بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی 
امیرالمومنین)ع(، همچنین مهم ترین خدمات فاز دوم را شامل بخش جدید سوختگی با 24 تخت، بخش 
جدید جراحی پالستیک با 24 تخت، ICU سوختگی با هشت تخت، سه اتاق عمل جراحی پالستیک، مرکز 

تحقیقات سوختگی و ترمیمی، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی و درمانگاه دندانپزشکی معرفی کرد.


