
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
برنامه  اختتامیه  در  بهشتی  شهید 
روسای  توانمندسازی  ملی 
بیمارستان های دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور، از آغاز اجرای طرح 
ایجاد بیمارستان هوشمند در یکی 
از مراکز دانشگاه، از نیمه دوم سال 

۹۹ به صورت پایلوت خبر داد.
علیرضا زالی در این مراسم که به 
میزبانی دانشگاه در سالن همایش 
رجایی  شهید  قلب  بیمارستان 
برگزار شد، مترقی ترین روش برای 
اداره بیمارستان ها در دانشگاه های 
علوم پزشکی را ایجاد بیمارستان 
هوشمند اعالم کرد و گفت: »قرار 
است بخش های زیادی از این طرح 
با همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از نیمه دوم سال 
یکی  در  پایلوت  به صورت   ۹۹
علوم  دانشگاه  بیمارستان های  از 
پزشکی شهید بهشتی اجرا شود. 
الزم  مصوبات  این خصوص  در 
طرح های  و  سندها  و  شده  اخذ 
پشتیبان آن نیز تنظیم شده است.«

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: 
»این برنامه با رویکرد انگیزشی آغاز شده است، ذهنیت 
اجرایی که در این سمینار تدریس می شود، به مرور 
موجب تحوالت نگرشی و رفتاری خواهد شد، یک 
تغییر پارادایم نسبت به عملکرد بیمارستان ها در سال های 
اخیر ایجاد شده که مفاهیم اصلی آن بیان کننده مدیریت 
چندوجهی بیمارستان هاست و به این مراکز به عنوان 
پدیده اجتماعی می نگرد. نگاه به بیمارستان باید نگاه 
زنده و پویا باشد و برای رسیدن به آن باید دست به 
نوآوری زد.« وی افزود: »در گذشته بیمارستان ها یک 
ایستگاه صرف به منظور پذیرش بیمار بودند، امروزه 
مدیریت جدید مراکز در فرآیندهای قبل و بعد پذیرش 

ایجاد  بیماریابی،  مداخله می کنند؛ این مراحل شامل 
آگاهی برای ارتقای سالمتی، انجام فرآیندهای درمانی 
و سپس تداوم برنامه های مراقبتی است. از همین رو 
مدیریت بیمارستان ها یکی از چندوجه ترین سبک های 
مدیریتی است و قابل قیاس با نحوه مدیریت در مراکز 
و سازمان های صنعتی و خدماتی دیگر نیست، برخی 
مدل های مورد توجه در اداره بیمارستان ها برگرفته از 
این  به طور طبیعی  که  بود  پیشین  مدل های صنعتی 
بیمارستان  با محیط  انطباق  قابل  سبک های مدیریتی 
نبود. امروزه نیاز به نظریه پردازی اختصاصی در این 
حوزه حس می شود.« زالی از تغییر مفهوم مدیریت 
در بیمارستان ها به حکمرانی در این مراکز خبر داد 

و گفت: »بیمارستان ها برای رسیدن به اهداف خود 
باید استراتژی داشته باشند و در همین مسیر، اعمال 
نگاه تلفیقی مدیریتی و حاکمیتی الزم است، برخی از 
برنامه های این مراکز با نگاه ها و نگرش های مختلف 
مبتنی بر اهداف واقعی یا غیرواقعی و بسته به شرایط 
خاص اداری نوشته شده اند، بنابراین توجه به موانع 
رسیدن به اهداف این برنامه ها بسیار اهمیت دارد و در 
زمینه شناسایی این عوامل، مدیران باید فعاالنه عمل 
کنند.« رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح 
موانع  بزرگ ترین  مطالعات جهانی،  اساس  »بر  کرد: 
تحقق این برنامه ها از نوع ساختاری است، امروزه مدل 
اداری شایسته، مدل مطرح مدیریت بیمارستانی است، 

این مدل به سه عامل فردی، تکنیکی 
که علی رغم  فرآیندی می پردازد  و 
ویژگی های فردی، به عوامل تکنیکی 
تاکید دارد و در شرایط فعلی اقتصادی 
نیز بیمارستان ها باید برای خروج از 
این بحران چاره اندیشی کرده و یک 
در  امروزه  دهند،  ارائه  موثر  طرح 
از  بسیاری  یافته  توسعه  کشورهای 
بیماران بر اثر عفونت های بیمارستانی 
و اشتباهات پزشکی فوت می کنند، در 
سال ۲۰۱۹، ۹۵ درصد از اشتباهات 
پزشکی و بیمارستانی در آمریکا از 
گزارش  مدیریتی  اشتباهات  جنس 

شده است.«
مدیریت  وی در خصوص سنجش 
موثر در بیمارستان ها اظهار کرد: »این 
شیوه اثربخشی مدیریتی باید در شرایط 
بحرانی انجام شود؛ به این معنی که عیار 
مدیریت یک بیمارستان باید در شرایط 
و حوادث غیرمترقبه سنجیده شود. 
در  اعتباربخشی  سنجه های  اصالح 
راستای سنجش مدیریت بیمارستان ها 
گامی موثر است که در این سنجه ها 
هدف نهایی باید ایمنی و مراقبت از 
بیمار در سطح عالی به عنوان هدف در نظر گرفته شود.«
زالی به شیوه های نوین مدیریت بیمارستانی اشاره کرد 
و افزود: »موضوع بیمارستان سبز باید به عنوان دغدغه 
و یک برنامه اساسی در مدیریت بیمارستان ها در نظر 
گرفته شود. این مدل باعث کاهش ۳۵ درصدی هزینه ها 
و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود، شبکه سازی 
بیمارستان ها به عنوان یکی از مدل های نوین موجب 
کاهش هزینه ها، اشتراک تجربه های مدیریتی و ارائه 
خدمات تخصصی تر به بیماران می شود، پیشنهاد می کنم 
شبکه سازی بین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه های علوم 

پزشکی قم و کاشان نیز انجام شود.«

نایب رییس شورای عالی اخالق پزشکی:

دوره آموزش مجازی اخالق 
پزشکی راه اندازی می شود

نشست هم اندیشی در حوزه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با حضور نایب رییس شورای عالی اخالق پزشکی برگزار 
شد. در این نشست فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
زمینه اخالق در سه حیطه آموزش، پژوهش و بالینی بررسی شد.
به  اشاره  با  الریجانی  باقر  وب دا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
اهمیت ایجاد رویکرد نوین به اخالق پزشکی در کشور از راه 
اندازی دوره مجازی اخالق پزشکی برای اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها خبر داد و گفت: »دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
زمینه اخالق پزشکی فعالیت های مثبتی را انجام داده و در این 

زمینه فکورانه پیش رفته است.« 
وی با اشاره به اقدامات انجام شده وزارت بهداشت در زمینه 
اخالق پزشکی افزود فعالیت هایی که در ایران در رابطه با اخالق 
باور  قابل  از کشور ها غیر  برای برخی  پزشکی صورت گرفته 
به  قدیمی  نگاه  صرفا  نباید  پزشکی  علوم  دانشگاه های  است، 
نگاه  است،  مهم  هم  آن  البته  که  باشند  داشته  پزشکی  اخالق 
قدیمی بحث اخالق پزشکی تنها منحصر به ارتباط پزشک و 
بیمار بود در حالی که موضوعات جدیدی نیز مانند آموزش و 
آشنایی دانشجویان با اخالق پزشکی وارد این حیطه شده است 

که باید مورد توجه قرار داد.« 
نایب رییس شورای عالی اخالق پزشکی با تاکید بر این موضوع 
که دانشگاه ها باید در زمینه آموزش در اخالق پزشکی قوی عمل 
کنند گفت: »در این راستا قرار است بزودی دوره آموزشی مجازی 

اخالق پزشکی را راه اندازی کنیم.«
 در این نشست محمد ستایش مسئول بسته اعتالی اخالق حرفه ای 
دانشگاه، مینا مبشر مدیر گروه اخالق پزشکی و نوذر نخعی استاد 
رشته پزشکی اجتماعی در رابطه با فعالیت های انجام شده دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در رابطه با اخالق پزشکی صحبت کردند، 
همچنین در این نشست چالش ها و در خواست هایی که در این 

حیطه وجود دارد توسط هر یک از اعضا بیان شد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت عنوان کرد

  لزوم اتصال مراکز تحقیقات 
دانشکد ه های پرستاری به شبکه 

ملی تحقیقات پرستاری
معاون پرستاری وزیر بهداشت بر اهمیت ارتباط بین دانشکده 
های پرستاری و استفاده از تجربیات موفق یکدیگر تاکید کرد 
و گفت: »شبکه ملی تحقیقات پرستاری در حال حاضر نقش 
حلقه اتصال مراکز تحقیقاتی پرستاری را دارد و هم اکنون ۱6 
مرکز تحقیقات پرستاری در ایران وجود دارد که تشکیل یک 

شبکه ملی تحقیقات را داده اند.«
 به گزارش سپید به نقل از وبدا، مریم حضرتی در جریان سفر 
به استان هرمزگان ضمن بازدید از دانشکده پرستاری و مامایی 
بندرعباس، در دیدار رییس و اعضای هیات علمی این دانشکده 
از تالش های صورت گرفته برای توسعه دانشکده قدرانی کرد 
و اظهارداشت: »بسیار خوشحالم که این دانشکده در ساختمانی 
و  شده  ساخته  مناسب  تجهیزات  و  موقعیت خوب  و  فضا  با 
امیدوارم با پشتکار و همتی که در شما می بینم این فضا و این 

محیط خوب خروجی مطلوبی داشته باشد.
حضرتی گفت: »در حال حاضر استاندارد قابل قبول استاد به 
دانشجو  یک)استاد( به ۲۰ )دانشجو( مطرح شده است، بنابراین 
دانشکده باید تالش کند تا با جذب هیات علمی هر چه سریع تر 
در جهت رسیدن به  این استاندارد اقدام نماید. با توجه به اینکه 
تعداد قابل توجهی از اعضای هیات علمی این دانشکده در آستانه 
بازنشستگی هستند اقدام به این امر فوریت و ضرورت بیشتری 
دارد.«  وی بر بروزرسانی کتابخانه این دانشکده جهت دسترسی 
دانشجویان به تازه های علمی تاکید کرد و افزود: »نیاز هست 
کتابخانه دانشکده به تازه های نشر پرستاری تجهیز شود و در همین 
خصوص از ۳۸ مجله تخصصی پرستاری که در کشور  منتشر 
می شود نیز بهره برده و دانشجویان را با این مجالت آشنا سازد.«
حضرتی بر لزوم ارتباط بین اعضای هیات علمی در دانشکده 
و مدیران پرستاری در بالین تاکید کرد و افزود: »در هر دانشگاه 
که فاصله بین تئوری و بالین با تعامالت نزدیک پرستاران در 
بالین کم شده است ما مشکالت کمتری در حوزه  آموزش و 
بالین و آموزش داریم و کیفیت آموزشی دانشجویان پرستاری 

مطلوب تر و رضایت بخش تر است.«
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد

اجرای طرح ایجاد بیمارستان هوشمند

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت 
بهداشت به آتش زدن یکی از کتب مرجع پزشکی توسط 
یکی از مدعیان طب سنتی واکنش نشان داد و گفت: »چنین 
افرادی پیش از این نیز سوابقی در حوزه دخالت غیرمجاز 
در امر سالمت داشته اند که موجب به خطر افتادن و تهدید 
سالمت عمومی اجتماع در موارد بسیار زیادی شده است.« 
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا عسگری با اشاره 
به اقدام عباس تبریزیان در به آتش کشیدن یکی از کتب 
مرجع  پزشکی گفت: »به دنبال اقدام ناشایستی که این 
فرد انجام داد و یکی از کتب مرجع پزشکی را به آتش 
کشید، همه شاهد اقدام مشترکی از سوی وزارت بهداشت، 
سازمان نظام پزشکی و حتی حوزه های علمیه بودیم که با 
محکوم کردن این اقدام ناپسند و وقیح خواستار برخورد 
محاکم در جهت جلوگیری از تخریب وجهه علمی و 
اخالقی  جامعه ایران اسالمی شدند.« مدیرکل دفتر نظارت 
و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه داد: 
»چنین افرادی پیش از این نیز سوابقی در حوزه دخالت 
غیرمجاز در امر سالمت داشته اند که موجب به خطر افتادن 
و تهدید سالمت عمومی اجتماع در موارد بسیار زیادی 
شده است. همچنین این اقدامات غیرعلمی باعث توقف 
درمان بسیاری از بیماران شده که زمینه بروز آسیب های 
جسمی و روحی متعددی در سطح جامعه را ایجاد کرده 
است.« وی افزود: »مدت قابل توجهی است که در حوزه 
نظارت بر درمان این مباحث را پیگیری می کنیم، در این 
راستا دخالت های غیرمجاز افراد غیر متخصص در امر درمان 
را به اطالع مسووالن امر رسانده ایم. یکی از اقدامات قابل 
تقدیری هم که مقام محترم قضائی در این زمینه انجام داد 

طی نامه ای  به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
ارسال شد و البته دانشگاه ها حسب وظیفه ذاتی نظارتی 
خود برخوردهایی را با این اقدامات تهدیدگر سالمت 
جامعه انجام می دهند.« عسکری گفت: »البته این موضوع 
در کنار سایر اقدامات ایجابی است که در سطح دانشگاه ها 
و با هماهنگی دفتر طب ایرانی در وزارت بهداشت انجام 
شده و ماحصل آن هم تدوین آیین نامه طب ایرانی بود که 
در سطح کشور ابالغ شد و محدوده فعالیت مجاز اقدام 
در این حوزه را مشخص کرد. همچنین سالمتکده هایی 
در حوزه طب سنتی ایجاد گردید.« مدیرکل دفتر نظارت 
و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: 
»در حوزه اقدامات سلبی از ابتدا اعالم کردیم که اگر با 
کسانی که وقیحانه دست به چنین اموری می زنند برخورد 
جدی صورت نگیرد، مخصوصا کسانی که نقش لیدر و 
دچار  در سطح سالمت  هستند،  امور  این  قراول  پیش 
مشکالت جدی می شویم. باید با قاطعیت تکلیف آنها را 
در رابطه با دخالت غیرمجازشان در  حوزه سالمت که 
حوزه بسیار حساس و مهمی است، معلوم کنیم.« وی در 
پایان اضافه کرد: »خوشبختانه موضع گیری که علمای 
بزرگوار ما در این حوزه داشتند، کامال شفاف و مشخص 
قبیل  این  بزرگواران در حوزه محترم علمیه هم  است. 
رفتارها را نه تنها محکوم کردند، بلکه خواستار برخورد 
جدی با این افراد گردیدند. بنابراین فضای عمومی فعلی 
کامال برای برخورد با افرادی که در امور سالمت دخالت 
غیرمجاز کرده و اقدام به مخدوش کردن تصویر جامعه 
علمی کشور که در دنیا سرامد و زبانزد است، می کنند، 

فراهم است.«

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت: »برای تبلیغات پزشکی 
دستورالعمل هایی در نظر گرفته شده است، در مجوز تبلیغات استاندارد، 
فاکتورهایی مانند مشخص بودن عنوان شخص تبلیغ کننده، محتوای تبلیغ، 
نوع رسانه و هدف تبلیغات در نظر گرفته شده است، تبلیغات در فضای 
مجازی با سایر رسانه های تبلیغاتی که فرد انتخاب می کند متفاوت بوده 

و شامل دو نوع استاتیک و داینامیک می شود.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، فربد رهنما با اشاره به اقدامات انجام شده 
برای ساماندهی تبلیغات پزشکی به ویژه در فضای مجازی گفت: »در 

پنجمین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات، شیوه نامه درخواست صدور مجوز 
تبلیغات امور پزشکی به تصویب رسید که در این شیوه نامه چگونگی 

تبلیغات امور پزشکی تبیین شده است.«
مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: »هر قدر تسهیل 
برای صدور مجوز تبلیغات داشته باشیم، شاهد ساماندهی فضای تبلیغاتی 
حوزه  تبلیغاتی  فضای  باید  شهرستان ها  تبلیغات  کمیته  و  بود  خواهیم 

پزشکی را رصد کرده و با متخلفین برخورد کنند.«
نظام  انتظامی  دادسرای  به  باشد  پزشک  متخلف  فرد  »اگر  افزود:  وی 

پزشکی مربوطه و اگر غیرپزشک باشد به دادسرای جرایم پزشکی که 
مسئول رسیدگی به تخلفات افراد غیر پزشک است ارجاع داده می شود.«
رهنما در پایان گفت: »برای تبلیغات پزشکی دستورالعمل هایی در نظر 
گرفته شده است، در مجوز تبلیغات استاندارد، فاکتورهایی مانند مشخص 
بودن عنوان شخص تبلیغ کننده، محتوای تبلیغ، نوع رسانه و هدف تبلیغات 
در نظر گرفته شده است، تبلیغات در فضای مجازی با سایر رسانه های 
تبلیغاتی که فرد انتخاب می کند متفاوت بوده و شامل دو نوع استاتیک 

و داینامیک می شود.«

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت:

دخالت افراد غیر متخصص در درمان را 
به اطالع مسئوالن رسانده ایم

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی توضیح داد؛

نحوه صدور مجوز تبلیغات پزشکی در کشور


