گزارش جلسه شماره762 :

گروه :علوم بالینی

تاريخ0033/30/76 :

دستور جلسه:
 .0بررسی روند تربیت و ايجاد رشتههاي فلوشیپ
 .7ارزيابی نیازهاي نیروي انسانی در زمینه پزشكی
 .0نظارت بر اعمال جراحی زيبايی
رئوس نتايج و توصیههاي قابل اجرا:
آقاي دكتر جوادي پیشنهاد دادند كه ،جلسات مشترك بین هیئت رئیسه فرهنگستان ،وزارت بهداشتت و نظتام پزشتكی بتتورت دورهاي
برگزار شود و در مورد مواردي كه به توافق میرسند پیگیري مستمر انجام شود .همچنین يك فراخوان داده شتود تتا همته متختتتین و
كارشناسان حضور داشته باشند و موارد را مورد بحث و بررسی قرار دهند.اين موارد میتواند از را دور و فضتاي مجتازي هته بته انجتام
برسد و همكاري براي طراحی موضوعات مهه و اساسی انجام شود.
آقاي دكتر جوادي در ادامه جلسه درمورد موضوعات پیشتنهادي در گتروه متور  0033/7/72متوارد و موضتوعات بتا اهمیتت ديگتري
نیزوجود دارد كه گروه علوم بالینی می تواند درمورد آنها بحث و بررسی انجام دهد.
 -0عدالت بین رشتهاي:
اختالف درآمد بین رشتههاي مؤثر و مهه و ديگر رشتهها میبايست به حداقل برسد .بسیاري از رشتهها با توجه به اعمال و اقتدامات
درمانی داراي تعرفههاي باالتر هستند و يا وابستگی بعضی از تختصها به پاراكلینیك بطور منطقی و دقیق نیستت .انجتام اقتدامات
درمانی و يا تشخیتی غیرضروري از جمله مواردي است كه در حیطه پزشكی اتفاق میافتد.
 -7اجراي عدالت در قوانین:
سیاستگزاران اجرايی میبايست در اجراي تمام قوانین به عدالت عمل كنند و مجريان نیز به تمام قوانین احترام بگذارند تا موجت

ضتاي

شدن حقوق رشته هاي پزشكی نشود.
 -0كتاب مرج براي دانشجويان:
تدوين درسنامهها و كتابهاي مرج از جمله مواردي است كه میبايست به آن توجه شود و فرهنگستان میتواند نسبت به تشويق و
ترغی

گروههاي علمی اقدام كند.

آقاي دكتر جوادي اظهار داشتند يكی از مواردي كه نیاز به بررسی دارد در واق ارزيابی نیاز به نیروهاي تختتی و انسانی است.
كمیتهاي تحت عنوان "كمیته سیاستهاي بالینی" تشكیل شد كه از وظايف آن بررسی وضعیت و نیاز به نیروهاي تختتی در رشتههاي
گروه پزشكی بود.
بنظر میرسد فرهنگستان میتواند در اين زمینه اقدامات و پیشنهادهاي الزم را ارائه دهد .به هر حال میبايست به مراقبتهاي اولیه توجته
بیشتر شود و از رقابت در ايجاد رشتههاي فلوشیپ در دانشگاهها پرهیز شود.
در ادامه آقاي دكتر كالنترمعتمدي اظهار داشتند ،اين معضل در بسیاري از رشتههاي پزشكی وجود دارد و حتی در ارائه خدمات نیز
مشكالت ايجاد كرده است .از طرفی معضل ديگر پذيرش دانشجوي پزشكی است كه درحالحاضر به سمت پذيرش از مقط كارشناسی
پیش میرود كه فرهنگستان مخالفت شديد خود را با اين موضوع اعالم كرده است .شايد يكی از داليل اين باشد كه چهار سال از وقت و
سرمايه افراد تلف میشود و میتوانند اين زمان را در رشته پزشكی صرف كنند .تحتیل در رشتههاي كارشناسی به امید آنكه بتوانند وارد
رشته پزشكی شوند سب

میشود در رشتههاي كارشناسی علوم پزشكی همچون پرستاري ،براي فعالیت ،انگیزهاي وجود نداشته باشد.

بنظر میرسد خیلی از معضالت فعلی مربوط به آموزش پزشكی در دانشگاهها باشد .آموزشها میبايست عملی و كاربردي باشد.

درحالحاضر اغل

آموزشها در دانشگاهها بتورت تئوري است و با توجه به تعداد زياد كارآموزان ،كارورزان امكان آموزش و ايجاد

مهارت عملی وجود ندارد.
در شرايط فعلی كشور نیاز است كه راهنماهاي بالینی تدوين شود .بیشتر اين راهنماها بايد براي پزشتكان عمتومی و بیمتاريهتاي شتاي
تدوين شود كه اصول طبابت اولیه ،نحوه نسخهنويسی و برخورد با بیماريهاي شاي مشخص شود.
آقاي دكتر عزيزي اظهار داشتند ،بهتر است يك يا دو موضوع پیشنهادي آقاي دكتر جوادي را بطور مدون جهت بررسی و بحث داشته
باشیه تا گروه بتواند به نتايج عملی برسد .ايشان اظهار داشتند دو موضوع همچون -0 :نیازسنجی ( -7 )assessment needفلوشیپ،
از جمله مواردي است كه بهتر است براي حتول به نتیجه مطلوب بتورت ريشهاي در گروه پیگیري شود سؤال اين است كه اصوالً چرا
رشتههاي زيرتختص ( )Subspecialtyدر آمريكا پايهريزي شده است؟ به نظر میرسد اين آموزش خاص مربوط به رشتههاي اصلی
بود كه دامنه خیلی وسیعی داشتند و گسترش عله به جايی رسیده بود كه نمیتوانست همه جزئیات و مطال

را پوشش دهند .اين

موضوع درمورد رشتههاي اصلی همانند داخلی ،كودكان و سپس جراحی بود .در رشتههاي داخلی و كودكان پزشك میبايست حدود ده
سیسته بدن را كامل ياد بگیرد .وقتی درمورد سیسته قل

و عروق صحبت میشود درمورد يك ارگان يا يك بیماري صحبت نمیشود

بلكه از مجموعه پیچیده و متعدد بايد سخن گفت .فرهنگستان هه تاكنون نتوانسته است معادل مناس

براي زيرتختص پیدا كند.

در آمريكا به اين آموزشها و رشتهها بتورت مهارتی نگاه میشود .يعنی در طی يك يا دو سال مهارتی آموزش داده میشود كه فرد
بطور مثال در رشته جراحی توانايی انجام اعمال خاص را داشته باشد .بنابراين در ايران نیز بهتر است براي رشتههاي زيرتختص به
اصول اولیه مراجعه كنیه.
نیاز سنجی :اين موضوع بسیار دشوار است .درواق بررسی نیاز به تعداد افراد حرفهاي و تختتی نیاز به سازوكار و مطالعه كامتل دارد.
از اين رو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی بايد سازكار نیازسنجی را تعیین كند و به انجمنهاي علمی پزشتكی داده شتود و در
نهايت يك شوراي ديگري به عنوان مرج نتايج را بتازبینی كنتد و تلفیتق كنتد .بهتتر استت بته انجمتنهتاي علمتی اعتمتاد شتود و در
تتمیهگیري ها دخالت كنند .نكته ديگر در مورد آموزش پذيرش دانشجوي پزشكی از مقط كارشناسی ،دانشتگاه علتوم پزشتكی تهتران
براساس متوبات شوراي عالی برنامه ريزي نسبت به آمتوزش ايتن گتروه اقتدام كترده استت ولتی در نهايتت هیچگونته ارزيتابی بتراي
فارغالتحتیالن پزشكی حاصل از پذيرش از مقط كارشناسی وجود ندارد و درحالحاضر نمیتوان مقايسه دقیق براي كیفیت فعالیت اين
گروه از فارغ التحتیالن انجام داد.
آقاي دكتر انتارين اظهار داشتند ،دوره فلوشیپ در هیچ كجاي دنیا بجز ايران يك دوره رسمی شناخته نمیشتود .امتا وزارت بهداشتت،
درمان و آموزش پزشكی براي اين دوره گواهی صادر میكند .دوره فلوشیپ دورهاي است كه براساس نیاز و شرايط مهارتی آموزش داده
میشود و دورهاي كوتاهمدت است ،اما در ايران اين دورهها بهعنوان روشی براي محدود كردن فعالیت ديگر پزشكان محسوب میشود تا
فعالیت طبابت ديگر پزشكان محدود شود .به هر حال وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تا آنجا كته رشتتههتاي زيرتختتص را
تعريف كرد بنظر كار پسنديدهاي انجام داده است ولی ايجاد رشتههاي فلوشیپ با صدور گواهی در واق بهعنوان ارائه متدرك بتراي ايتن
رشتهها در نظر گرفته میشود ،كه اشتباه است.
آقاي دكتر جمشیدي اظهار داشتند ،بنظر برنامه مدون وجود ندارد .همه برنامهها بر اين اساس است كه وزير بهداشت از كدام جناح
انتخاب شود و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی را هدايت كند .ظرفیت آموزش فلوشیپها در وزارتخانه ارزيابی نشده است و
بطور مجزا از بخشهاي آموزشی استعالم ظرفیت میشود .اين موضوع درمورد خیلی از رشتههاي ديگر وجود دارد.
به هرحال جايگاه آموزش جداگانهاي براي ردههاي مختلف مثل فوقتختص و متختص و يا پزشك عمومی تعريف نشده است كه اين
موضوع روند آموزش را دچار مشكل كرده است .حلقهاي مفقود در نظام درمان ،آموزش و بهداشت وجود دارد ،ايتن مجموعته نیتاز بته
سیاستگزاري قدرتمند دارد كه بايد دو ختوصیت داشته باشد  -0افراد با توانمندي علمی باال  -7توانايی اجرايی قوي در آن مشتاركت

داشته باشند.
ايشان پیشنهاد كردند فرهنگستان علوم پزشكی و شوراي عالی انقالب فرهنگی براي سیاستگزاري در اين عرصه وارد عمتل شتوند و از
ارتباط با مجلس و وزارت بهداشت حداكثر بهره جهت ايجاد نظام آموزش هماهنگ بهمنظور ارتقاء كیفی خدمات سالمت حاصل شود .از
طرفی انجمنهاي علمی و تختتی میتوانند بازوي علمی مناس

براي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی باشند .سازمان صنفی

همچون نظام پزشكی نیز میتواند در كنار اين اركان باشد.
آقاي دكتر صحرائیان اظهار داشتند ،اصالح ساختار و برنامهريزي براي آينده بدون نگاه به گذشته راه را به خطا میبرد .اگر سیسته فعلی
مشكل دارد بايبد ببینیه در دو يا سه دهه گذشته چه اتفاقی افتاده است .آيا اشكال در قانونگذاري ،در اجراي قانون و يا اشكاالت در
نظارت بوده است؟ اگر عیوب را پیدا نكنیه هر برنامهريزي جديد حتی اگر در مسیر اجرا هه قرار بگیرد موفق نخواهد بود .خیلی از
تتمیهها و قوانین داراي تعارض مناف نبودهاند و بسیاري از برنامهها روي كاغذ ،برنامه بدي نبودند ولی در هنگام اجرا و يا در يك
مقط زمانی مورد هجوم و تعرض قرار گرفتهاند و مسیر نادرستی را طی خواهند كرد .وظیفه فرهنگستان عی يابی سیسته گذشته است
كه چه اتفاقی افتاده كه اين مسیر به خطا رفته ،در عین حال روش نیازسنجی در وازرت بهداشت درمان و آموزش پزشكی بسیار مشكل
دارد.
آقاي دكتر رزاقی اظهار داشتند ،بدون برنامه ريزي دستیابی به نیازسنجی دقیق وجود ندارد .در مقاطعی تتمیه به آموزش پزشكان در
داخل كشور گرفته شد كه از استخدام پزشكان خارجی بینیاز بشويه اما مشخص نشد كه اين روند تا چه زمانی ادامه پیدا كند .ايجاد
رشتههاي متعدد تختتی سب

شده است كه آموزش پزشكان عمومی تحتالشعاع قرار بگیرد .درحالحاضر تعريف صحیحی از جايگاه

فعالیت پزشكان عمومی وجود ندارد و اين سب

میشود كه اين گروه از پزشكان به فعالیت هاي غیر پزشكی بپردازند .درحالحاضر

هجوم براي آموزش رشتههاي فوقتختتی و فلوشیپ بیشتر شده است و علیرغه محدوديت در امكانات براي آموزش اين گروه از
پزشكان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تعداد ظرفیتها را افزايش میدهد.
آقاي دكتر زاهدپاشا اظهار داشتند ،حلقه مفقودي ما در كشور چیز ديگري است ،سیاستها و روشها ،استراتژي تأمین سالمت مشتخص
نیست در چه نظامی تعريف شده است .آيا نظام شبكه است ،سیسته ارجاع است .سطحبنتدي ختدمات استت كته بتر استاس آن بتتوانیه
نیازسنجی انجام دهیه و نیروي انسانی را تربیت و آموزش دهیه .بهنظر میرسد از پايه و اساس مشكل وجود دارد.
آقاي دكتر پورمند اظهار داشتند ،دو مسئله اساسی مطرح شد .همه استادان در اين موارد دغدغه دارند .اين موضوعات هه جنبته فرهنگتی
دارد و هه مسائل اقتتادي و اجتماعی مطرح است .بههرحال با استفاده از مطال
ساختار مناس

بینالمللی و با توجه به شرايط فرهنگتی و بتومی بايتد

را تعريف كنیه .در موارد زيادي بايد تجديد نظر انجام شود و احتیاج به تحول و تغییر استت .در شترايط فعلتی انستجام

كافی در نظام ارائه خدمات سالمت وجود ندارد .پیشنهاد میشود جلسات متعدد و مشترك بین گتروه علتوم بتالینی و وزارت بهداشتت،
درمان و آموزش پزشكی برگزار شود .در عین حال از سازمان هاي مرتبط مانند سازمان نظتام پزشتكی استتفاده شتود تتا بتتوانیه در ارائته
پیشنهادهاي مؤثر اقدام كنیه.
آقاي دكتر كالنتر اظهار داشتند ،پیش از نیازسنجی میبايست تعريف صحیحی از نظام ارائه خدمات داشته باشیه .نظام ارجاع و يا
شبكههاي بهداشت دقیق بايد بازطراحی شوند و نیازسنجی براساس شرايط فوق صورت پذيرد .در شرايطی كه نظام ارائه خدمات سالمت
جايگاه دقیق نداشته باشد انجام نیازسنجی امكانپذير نیست.

نحوه پیگیري توصیهها:
مقرر شد در جلسات آتی از سیاستگزاران و مسئولین اجرايی دعوت بعمل آيد تا نسبت به نیازسنجی آموزش و تربیت نیروي انسانی
تتمیهگیري شود.

تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
0033/0/70 .0
 .7انجام عمل هاي جراحی غیرضروري
تهیه كننده:

