
قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت خبر داد

یک پزشک متخصص جراحی عمومی خبر داد
برداشتن توده ۹ کیلویی از بدن بیمار ۷۸ ساله

عمومی  جراحی  متخصص  پزشک  یک 
گفت:  یاسوج  بهشتی  شهید  بیمارستان 
سرطان  علت  به  استانی  هم  بیمار  »این 
استان های  به  بار  چندین  کلیه  پیشرفته 
مجاور جهت درمان مراجعه نمود ولی به 
علت ریسک باالی جراحی و داشتن شرایط 
قلبی و ریوی نامناسب و کم خونی شدید 

و ریسک باالی مرگ و میر تحت عمل جراحی قرار نگرفته بود.«

به گزارش سپید، عیسی صالحی افزود: »معموال طبق علم پزشکی اینگونه بیماران راهی جز 
عمل جراحی ندارند. جراحی نکردن این بیمار نیز منجر به ورم شدید پا و بدن وی شده بود 
که بعد از مراجعه، با هماهنگی تیم جراحی و با کمک پزشکان حاذق دکتر سادات؛ متخصص 
عروق، دکتر محمد حسینی؛ متخصص بیهوشی و تکنیسن های اتاق عمل طی چهار ساعت 

تحت عمل جراحی قرار گرفت و با موفقیت به پایان رسید.«
وی اظهارکرد: »این عمل و سایر عمل های انجام شده در بیمارستان نشان دهنده پتانسیل 

پزشکان در این استان است.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، الزم به ذکر است بعد از طرح تحول 
نطام سالمت تاکنون اعمال جراحی خوب و با موفقیت باال در بیمارستان شهید بهشتی توسط 
پزشکان متعهد و مجرب انجام شده که از مراجعه بیماران به استان های همجوار تا حدود بسیار 

زیادی کاسته شد که هم در هزینه ها و هم آمد رفت کمک شایانی به استانی های عزیز بود.

خبـر

قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت 
از برگزاری بیست و یکمین جشنواره آموزش علوم پزشکی در تیرماه 

سال جاری به صورت مجازی، خبر داد. 
به گزارش سپید، علی کبیر از برگزاری بیست و یکمین جشنواره 
آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۲۰ تا ۲۳ تیرماه سال جاری خبر داد 
و افزود: »این همایش همزمان با سیزدهمین جشنواره شهید مطهری و 
دومین جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی، برگزار شده و در واقع، 

بزرگترین همایش دانش علوم پزشکی در کشور به شمار می رود.«
وی ادامه داد: »بیست و یکمین جشنواره آموزش علوم پزشکی در سال 
جاری به صورت کامال مجازی برگزار خواهد شد و محورهایی که 
در آن مدنظر قرار خواهد گرفت، مبتنی بر افق های تحول و نوآوری 
در سده پیش رو است.« وی یادآور شد: »در همایش آموزش علوم 
پزشکی، موضوعات علمی آموزش در گروه علوم پزشکی نیز مورد 
بحث قرار گرفته و در مورد روش های نوین آموزش و آزمون از سوی 

اساتید داخلی و بین المللی نیز اظهارنظر خواهد شد.«
کبیر در پاسخ به این پرسش که آیا میزان پزشک در کشور با جمعیت 
همخوانی دارد و کمبود پزشک داریم یا خیر، عنوان کرد: »شاخص های 
کشور ما در زمینه نسبت پزشک به جمعیت شاخص مناسبی است و 
ما در کشور توانسته ایم از تخصص های مختلف استفاده کنیم و حتی 
بحث فارغ التحصیل کردن زودتر گروه علوم پزشکی برای برطرف 

کردن نیاز کشور در شرایط کرونا هم مورد بحث قرار گرفته است.«
قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی درخصوص 
جشنواره شهید مطهری نیز اظهار کرد: »سیزدهمین جشنواره شهید مطهری 
امسال ۱۶ برگزیده دارد. هر ساله در هر حیطه یک تا سه برگزیده دارد 
که امسال تنها در یک حیطه رتبه سوم داریم و سایر حیطه ها برگزیدگان 
اول تا سوم دارند و در نهایت ۱۶ فرآیند برگزیده شده اند. ضمن اینکه 
امسال افزایش ۲ برابری در جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی نیز 

داشتیم.« وی درخصوص استاد برتر علوم پزشکی کشور، خاطرنشان 
کرد: »شخصی که انتخاب شده است، قدمت زیادی در آموزش دارد 
و از نسل اولی های آموزش پزشکی است. این استاد برتر عصر روز 

شنبه ۲۱ تیرماه در حضور وزیر بهداشت معرفی می شود.«
کبیر درخصوص مرجعیت علمی ایران در علوم پزشکی، خاطرنشان 
کرد: »بحث های مرجعیت علمی، بحث های مشترک میان آموزش و 
پژوهش است. ما اکنون ۵۰ قطب علمی علوم پزشکی در کشور داریم 
و برخی از از آنها مرجع بین المللی هستند و در ژورنال های بین المللی 
از اساتید ایرانی دعوت می شود، اما این شاخص ها کمتر در رتبه بندی 
بین المللی دیده می شود. ایران از نظر جایگاه علمی از آنچه که در برنامه 
پیش بینی شده است، پیشروتر است و ما چند سال زودتر به افقی که در 
۱4۰۲ درنظر گرفته شده بود، رسیده ایم. البته نباید به آن بسنده کنیم.«

وی درخصوص آموزش مجازی در دوران کرونا تصریح کرد: »در 
مدیریت های مختلف وزارت بهداشت راجع به ابعاد مختلف آموزش 
بحث می شود که یکی از بسته های تحول آموزش، مجازی سازی آموزش 

است و ۵ سال است که بر روی آن کار می شود و پیش بینی شده بود که 
۲۰ درصد آموزش پزشکی باید از سوی دانشگاه ها مجازی سازی شود. 
دلیلش آن است که اوال باید زیرساخت ها آماده شوند و از طرفی، بخش 

عمده آموزش پزشکی باید حضوری باشد.«
وی افزود: »ما باید از شرایطی که کرونا ایجاد کرد، درس بگیریم و به 
بقای بهتر فکر کنیم. با اهتمامی که ۲۰ هزار عضو هیات علمی علوم 
پزشکی داشتند، ترم تحصیلی به خوبی به شکل مجازی پیش رفت. 
در همایش آموزش علوم پزشکی نیز در قالب کارگروه هایی به موضوع 

آموزش مجازی در دوران کرونا می پردازیم.«
کبیر درخصوص فرآیند تغییر سنجش و ارزیابی برای گروه علوم پزشکی، 
گفت: »کارهای زیادی در این زمینه انجام شده است و ما تنها به مرحله 
سنجش عملکرد دانشجویان در دانشگاه ها اکتفا نکرده ایم و حتی در 

کارگروه های مرتبط با کنکور نیز این موضوع را بررسی کرده ایم.«
به گزارش وبدا، قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 
پزشکی وزارت بهداشت درخصوص سنجش دانشجو در دوران 
تحصیل، گفت: »سنجش و ارزیابی دانشجو نباید فقط به پایان ترم 
محدود باشد و ما باید نگرش و عملکرد دانشجو را در طول ترم 
ارزیابی کنیم، یعنی دانشجو را با آزمون مورد سنجش قرار ندهیم، 
بلکه آزمون نیز جزیی از سنجش باشد. لذا، نگاه های نوین به بحث 
ارزشیابی منجر شده تغییراتی در این زمینه صورت گیرد. یک سری 
از ارزشیابی ها در قالب کارهای کالسی بوده و برخی نیز در حین ترم 
که فرصت جبران و اصالح به دانشجو و استاد بدهد، انجام شود تا به 
عدالت آموزشی نزدیک تر شود و در نهایت هردانشجویی که توانمندتر 
است، نتیجه بهتری بگیرد، نه اینکه نتیجه بهتر در انتظار کسی باشد که 
حفظیات بهتری دارد. بنابراین، دانشجو در طول ترم و به روش های 
مختلف ارزیابی می شود. بسیاری از مواقع این نمرات در سال های بعد 

» تاثیرگذار است و روش های سنتی دیگر جوابگو نیست.«

برگزاری بیست و یکمین جشنواره آموزش علوم پزشکی در سال جاری به صورت مجازی

شماره ۱۶۹۲ ۱۸9 تیـر ۱۳۹۹

 معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: »به دنبال شیوع 
کرونا در کشور و تامین نشدن هزینه ها پاراکلینیک ها و مطب ها در 

حال تعطیلی هستند.«
به گزارش سپید، محمد جهانگیری با اشاره به شرایط خاص ارائه 
خدمات توسط جامعه پزشکی در دوران شیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: 
»با شیوع بیماری کرونا ارائه خدمات پزشکی در مطب ها استانداردهای 
خاص خودش را می طلبد به طوری که اگر این استانداردها رعایت 

نشود در آینده  قطعاً دچار مشکالتی خواهیم شد.«

وی ادامه داد: »یکی از موضوعات مهم امروز تامین هزینه های ارائه 
خدمات پزشکی به مردم است. درحال ح ضر  میزان مراجعه مردم 
به مطب پزشکان و به خصوص پاراکلینیک ها  کاهش پیدا کرده 
است و منطبق بر هزینه ها نیست. با شیوع کرونا  برخی از خدمات 
پزشکی و درمانی در کشور دچار تغییراتی شده است که معتقدم 
این خدمات باید بهینه سازی شود.« معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی تاکید کرد: »هنگامی که مطب پزشکان به دلیل مسائل 
مختلف از جمله تامین نشدن هزینه ها تعطیل می شود باید به سازمان 

نظام پزشکی اطالع داده شود تا دستگاه های نظارتی نسبت به این 
موضوع آگاه باشند و به طور موقت بیمارانی که در آن مطلب ها 
پرونده داشته اند به مراکز دیگر ارجاع داده شوند.« وی ادامه داد: 
»یکی از موضوعات مهم امروز تامین تجهیزات محافظتی  پزشکان 
برای مقابله با بیماری کرونا است که باید این موضوع به طور جدی 
پیگیری شود تا سالمت کادر درمان به خطر نیفتد.« معاون فنی و 
نظارت سازمان نظام پزشکی افزود: »با شیوع کرونا در کشور روزانه 
چند مطلب یا پاراکلینیک به درخواست خودشان  تعطیل می شوند 
که علت این امر مسائل اقتصادی و مشکالت موجود در خصوص 
تامین هزینه ها است.« به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی گفت: 
»باید مشکالت را در کنار هم حل کنیم تا  هزینه های زیاد در مطب ها 

و پاراکلینیک ها مشکالتی را برای حوزه سالمت ایجاد نکند.«

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:

روزانه چند مطب و پاراکلینیک تعطیل می شود 


