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 به نام خدا

 آموزش پزشكي وزارت علوم يا وزارت بهداشت؟ آموزش پزشكي يا نظارت بر كله پزي 

  ! روزنامه همشهري مي باشد و همين امروز پيداش کرديم  ۱۳۸۳ دي ۳۰متن زير مربوط به چهارشنبه 

اي مادر، جدايي دانشكده هاي علوم پزشكي از دل دانشگاه هاي كشور عالوه بر لطمه به جامعيت دانشگاه ه

  بوروكراسي اداري را دامن زد

هر دانشگاه متشكل از دانشكده هاي مختلفي است كه هر كدام در امور اداري و آموزشي خود استقالل داخلي 

كافي است كه به شبكه اينترنت وارد . دارند و دانشكده هاي پزشكي و دندانپزشكي هم از اين امر مستثني نيستند

انشگاه هاي مشهور جهان بزنيم و مشاهده كنيم كه دانشكده پزشكي، دندانپزشكي و شويم و سري به وب سايت د

نيز جزو مجموعه دانشگاه هستند و تقريبا هرگز به واژه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ... 

 دوم درگير كردن برخورد نمي كنيم كه در دل آن، دو معنا نهفته است؛ اول جدايي علوم پزشكي از دانشگاه ها و

دانشگاه در امور اجرايي و اداري بهداشت و درمان تاكيد مي كنيم اداري، چراكه امور علمي درمان در دانشكده 

  .شايد تنها استثنا كوبا باشد كه قابل بحث نيست. پزشكي صورت مي گيرد

وم يعني متولي  طرحي عجيب مطرح و تصويب شد كه متضمن جدايي علوم پزشكي از وزارت عل١٣٦٥در سال 

آموزش كشور و الحاق آن به يك دستگاه اداري اجرايي يعني وزارت بهداشت و درمان بود كه از انجام امور جاري 

 گفته مي شود طرح اوليه اين موضوع را سازمان بهداشت جهاني .خود مثل تامين دارو، بهداشت و بيمه عاجز بود

WHO به سراغ آن نرفت، چراكه طرحي ناموفق ارزيابي شد مطرح كرد كه البته بعدها هيچ كشور ديگري. 

در ابتدا دانشگاه هاي علوم پزشكي در دل وزارت بهداشت به امور آموزشي و درماني و پژوهشي مشغول بودند و 

جدايي . شبكه هاي بهداشت و درمان استان، متولي امور بهداشتي و درماني استان از حيث اداري و اجرايي بودند

 علوم پزشكي از دل دانشگاه هاي كشور عالوه بر لطمه به جامعيت دانشگاه هاي مادر، بوروكراسي دانشكده هاي

كه از اولين دانشكده هاي ... به عنوان مثال دانشكده هاي پزشكي و داروسازي دانشگاه تهران و. اداري را دامن زد
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 به جامعيت دانشگاه لطمه زد، چراكه  ساله هستند، از دل اين دانشگاه جدا شدند كه٧٠اين دانشگاه با قدمتي 

در كنار . دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر ايران تمام رشته هاي آموزشي را ارايه مي دهد، اال علوم پزشكي

آن دانشكده پزشكي در زمان قبل استقالل عمل بااليي در امور داخلي داشت و برخي امور ستادي در سطح 

به كشور ... اسيس دانشگاه علوم پزشكي بار زيادي را از نظر اداري، خريد ساختمان و دانشگاه انجام مي شد، اما ت

 !اگرچه تعداد زيادي پست عالي براي نورچشمي ها فراهم شد. تحميل كرد كه ضرورتي نداشت

 بي   اين فلسفه كه چون امور درمان برعهده وزارت بهداشت است بايد متولي آموزش پزشكي باشد، همين قدر

   كه از قياسش خنده! ست كه آموزش رشته مهندسي برق به وزارت نيرو و هنر به وزارت ارشاد محول مي شودمعنا

 !آمد خلق را

ديگري رخ داد، شبكه هاي بهداشت و درمان استان ها منحل شد و در دانشگاه علوم ! چند سال بعد واقعه هولناك

!  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درمانيپزشكي آن استان ادغام شدند و ملغمه اي بي معني به نام

مثال دانشگاه علوم پزشكي يك استان متولي نظارت بر واحدهاي آرايشي، رستوران ها، كله پزي ها، . ايجاد شد

به عالوه اگر سگ هاي ولگرد هم در جايي زياد شوند . جگركي ها و معدوم كردن كشك آلوده در استان است

حال بايد ديد بين يك مركز دانشگاهي كه بايد بر آموزش و پژوهش متمركز .  كردن آنهاستدانشگاه متولي معدوم

باشد و نظارت بر كله پزي چه ارتباط معني داري هست؟ ثمره اين ادغام اين است كه با توجه به مشكالت عديده 

 يابد و آموزش و بخش دارو، بهداشت، درمان و بيمه در كشور تمام وقت دانشگاه به اين امور اختصاص مي

 .پژوهش امري فانتزي خواهد بود

در مورد پژوهش هم در هر دانشگاه يك يا چند نفر از استادان صاحب نفوذ، مركز تحقيقاتي تشكيل داده اند و 

به  !   بودجه هاي ميلياردي دريافت مي دارند و تمام طرح ها زيرنظر آنهاست و هر كدام از اين عزيزان صدها مقاله

سهم دانشجويان در امور پژوهشي به فعاليت بي جيره مواجب در طرح هاي استادان و حداكثر . ت استنامشان ثب
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همه ...  سفرهاي علمي ، كنگره ها و  .حق الزحمه دانشجويي است و به ايده هاي آنها عموما بهايي داده نمي شود

 .و همه متعلق به اقليتي صاحب نفوذ است

 فرهيختگان دانشگاهي از برگزاري برخي كنگره هاي بين المللي كه به فرموده مقام معظم رهبري در جريان ديدار

 .ايشان ته آن چيزي وجود ندارد، ابراز عدم رضايت فرمودند

در جريان برگزاري كنگره هاي پزشكي معموال استاداني از خارج از كشور دعوت مي شوند كه في نفسه امري 

اكثرا از اين استادان مدعو بهره علمي .  آهي از سر تاسف شودممدوح است، اما نگاهي ژرف مي تواند موجب

چنداني برده نمي شود و اگر دقيق بررسي كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه برگزاركنندگان سمينار، دوره هاي فوق 

 تخصصي و تكميلي خود را تحت نظر اين استادان مدعو گذرانيده اند يا تصميم دارند در آينده به آن كشورها سفر

. كنند با هزينه كشور اين كار انجام مي شود!  به عبارت ديگر به جاي اينكه با هزينه خود ديگران را نمك گير.كنند

به عنوان مثال در كنگره انجمن قلب ايران، استادان صاحبنام قلب انگليس دعوت شده بودند كه هركدام در يك 

د كه در هر كتابي به سادگي قابل دسترسي است و از بخش صاحبنظر بودند، اما موضوع سخنراني آنها مباحثي بو

 ...فرصت مغتنم حضور آنها براي تشكيل جلسات علمي در دانشگاه ها بهره گرفته نشد

 آموزش پزشكي و پژوهش وضع مناسبي ندارد و بيالن آن مانند ديگر وظايف از مجموع بحث نتيجه مي گيريم كه

درخصوص عملكرد آموزشي، برگزاري  !!!درخشان و تابناك است ... وزارت بهداشت مثل دارو، درمان، بهداشت و

 براي قبولي ٧٧ روزنامه كيهان سندي را افشا كرده است كه آزمون دستياري سال .آزمون دستياري سندي گوياست

 و ٣٠نورچشمي ها كدگذاري شده بود و به گفته دكتر حيدرپور، نماينده مجلس مجله جامعه پزشكي تهران شماره 

 درصد رقم ٥٠حداقل !!  دستياري با تقلب به آن راه يافته اند٨٢درصد پذيرفته شدگان آزمون سال ٥٠ حداقل ٣١

حال دليل اينكه با وجود اثبات تخلف در بررسي مجلس نتيجه اي حاصل نشد بر ما  .بسيار تكان دهنده اي است

ب شد كه البته آن را برخالف آئين در مجلس ششم جدايي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت تصوي .پوشيده است

 دليل تكاپوي مسووالن براي حفظ ٨٢نامه مجلس از دستور خارج كردند، البته با ماجراهاي آزمون دستياري سال 
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شايد آخرين اقدام مشعشع آنها تصميم به پذيرش دانشجوي . آموزش پزشكي در وزارت بهداشت روشن مي شود

ثبت نام در يك رشته تخصصي در اكراين يا بلغارستان و بالفاصله پولي در دوره هاي تخصصي پزشكي است 

اميدواريم !  به راستي كه معني اصالح طلبي را با تمام وجود درك كرديم!انتقال به داخل و پرداخت شهريه

نمايندگان مجلس آموزش پزشكي را مجددا به خانه اصلي آن يعني وزارت علوم بازگردانند كه قطعا صدقه اي 

 .در كارنامه مجلس هفتم خواهد بودجاريه 

 

  ٣/١١/٨٣                                  آ/٢٨٢٩/١                              جريده محترم همشهري

  با سالم و احترام                        

رت بر  اي تحت عنوان آموزش پزشكي يا نظا         نوشته ٣٠/١٠/٨٣ آن روزنامه محترم در تاريخ       ١٨در صفحه     

هاي علوم پزشكي كشور درج شده بود كه ضـمن            علمي دانشگاه   پزي با امضاء جمعي از پزشكان و اعضاي هيات          كله

  .رسد  تشكر از نويسندگان محترم ، مطالب زير به استحضار مي

  

حق مطلـب   ) بهداري سابق   ( رسد در تبيين فلسفه ادغام آموزش پزشكي در نظام ارائه خدمات              به نظر مي    

از طرف ديگر تعداد قابل توجهي از مخالفان اين ادغام به ناحق مشكالت مزمن بهداشت و درمـان                  . نشده است   ادا  

متاسفانه مشكالت كشور در اين زمينه به قدري زياد اسـت كـه دسـتاوردهاي               . اند    و آموزش را به ادغام نسبت داده      

  . است رنگتر نشان داده  ادغام همواره در سايه مشكالت مزمن خود را كم

رود اصـل     اند پايين بياورم ولي انتظـار مـي         من قصد ندارم ارزش كساني را كه موافق يا مخالف ادغام بوده             

طبيعي است كه براي اين كار بايد از منـابع و آثـار علمـي    . موضوع ادغام جدا از مشكالت جاري نقد و بررسي شود  

ياري از افراد قدرت بررسي موضـوع را خـارج از شـرايط      متاسفانه بس . موجود در زمينه آموزش پزشكي استفاده شود        

در اين رابطه به طور مختـصر بـه         . پايه هستند     موجود نداشتند به همين دليل اغلب اظهارنظرها بسيار سطحي و بي          

  :شود  چند نكته اشاره مي
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خـود  " تمـاعي   هـاي اج    مـسئوليت " اند آنطور كه بايد و شايد به          هاي پزشكي نتوانسته    در كل دنيا دانشكده    .١

 .عمل كنند 

هــاي پزشــكي از جامعــه و نظــام ارائــه خــدمات  ريــشه ايــن نــاتواني فاصــله گــرفتن تــدريجي دانــشكده .٢

 .درماني بوده است  بهداشتي

" براي ايجـاد تحـول ابتـدا بايـد          . تحول در آموزش پزشكي در همه كشورهاي جهان يك ضرورت است             .٣

بـدين معنـي كـه آمـوزش     . تغييـر پيـدا كنـد    ) ها   دانشگاه(هاي پزشكي    مسئوالن دانشكده " فرايند تفكر   

آمـوزش  " آمـوزش پزشـكي بايـد از        . هاي پزشكي سـازگارتر كننـد         پزشكي را با فلسفه وجودي دانشكده     

 .تغيير يابد " اي  آموزش حرفه" به " متخصص 

 تعريفـي از    الزمه اظهارنظر درباره كيفيت آموزش ، ارائه      . كيفيت آموزش پزشكي يك موضوع جدي است         .٤

مردم و  ( ها    به نيازها و انتظارات منطقي مشتري     : ترين تعريف از كيفيت عبارت است از          رايج. باشد    آن مي 

مـشخص  ) ها  مشتري( براي تعيين كيفيت ابتدا بايد نيازها و انتظارات مردم و جامعه     . پاسخ دادن   ) جامعه  

و با مقايسه آنها معلوم شود تـا كجـا بـه          هاي پزشكي سنجش شود       گردد سپس عملكرد آموزشي دانشكده    

بنابراين كيفيت قابل سـنجش اسـت و اظهـارنظر دربـاره آن             . اين نيازها و انتظارات پاسخ داده شده است         

 نظرات اعتبار ندارند  نشان داده نشوند نقطه" عدد و رقم " بالمانع است ولي تا زماني كه موارد موردادعا به 

اگـر  . بـه وجـود آورد      " نظـام ارتقـا     " ايد بر اساس يك فلسفه مديريتي يك        براي ارتقاي كيفيت آموزش ب     .٥

 .چنين نظامي ايجاد شود پرداختن به كيفيت يك وظيفه همگاني خواهد شد 

بـر اسـاس    " نظـام ارائـه خـدمات       " نظران و مجامع جهاني معتقدند كه نظام آموزشي بايد بـا              همه صاحب  .٦

آنهـا  " ادغـام كامـل     " بهترين سازوكار اين همكاري     .  باشند   سازوكارهاي روشن ، همكاري نزديك داشته     

تواند به مـشكل محـدود باشـد ، يعنـي هـر جـا دانـشكده پزشـكي وجـود دارد                        ادغام كامل مي  . باشد    مي

ادغـام كامـل    . درماني آن منطقه نيز بـا رئـيس دانـشكده پزشـكي باشـد                 مسئوليت ارائه خدمات بهداشتي   
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هاي وابسته با نظام ارائـه        يعني كل نظام آموزش پزشكي و حرفه      . جام گيرد   تواند به صورت نامحدود ان      مي

 . مثل آنچه كه در ايران انجام گرفته است . خدمات ادغام شود 

  

بهرحال بايد توجه داشت كه ادغام مباني علمي دارد و دنيا در جهـت ادغـام آمـوزش پزشـكي بـا نظـام ارائـه                          

در صـورت   . و پژوهش در علوم پزشكي نبايـد از هـم جـدا شـود               مثلث خدمات آموزش    . رود    خدمات پيش مي  

هـا ،     پـزي   ها ، كلـه     واحدهاي آرايشي ، رستوران   ( شود    انتزاع ارتباط دانشگاه از جامعه و سالمت جامعه قطع مي         

هاي ولگرد كه در مقاله با تمسخر با آنهـا يادشـده              ها و معدوم كردن كشك آلوده و معدوم كردن سگ           جگركي

 واقعي و طبيعي سالمت جامعه بوده و پزشكان متخصص بيگانه از مـسائل واقعـي جامعـه چگونـه                    جزء مسائل 

 و درماني و آموزشي      قطعاً در صورت انتزاع ، كيفيت خدمات بهداشتي       ) توانند به سالمت جامعه كمك كنند         مي

  .و پژوهشي تنزل پيدا خواهد كرد 

  

  

  

  قاسمي دكتر رضا لباف

  شكي شهيدبهشتي ودانشيار دانشگاه علوم پز

  رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
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  جناب آقای دکترباقری لنکرانی 
  وزير محترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی 

  سالم عليکم 
  

       اين روزها بازهم گفتارها ورفتارهايی شنيده وديده ميشود که سينه ستبرادغام آموزش پزشـکی درنظـام ارائـه                   

اعضای انجمن علمی آموزش پزشکی ايران کـه متـشکل از اعـضای محتـرم هيـأت                 . ته است   خدمات راهدف گرف  

علمی درسراسرکشوراست ، بارديگرغيرعلمی وغيراجرايی بودن اين عمل را مستندبه مـدارک ملـی وبـين المللـی ،                   

تقـديم معاونـت    تحقيقاتی وتجربی گوشزد نموده وبه عنوان مثال صدها برگ از اين مستندات را برای بهره برداری                 

دراينجـا بطـور خالصـه نکـات        . محترم حقوقی وامورمجلس وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی نموده اسـت            

  :منفی چنين انديشه ای را جهت مزيد استحضار آن برادر ارجمند ودرصورت صالحديد انتشارآن اعالم ميدارد 

ه اين فراينـد علمـی را تاحـدودی    حذف پرچم داری جمهوری اسالمی ايران به عنوان نخستين کشوری ک    -١

  .به انجام رسانده است ونقل محافل بزرگ بين المللی وآموزشی جهان گرديده است 

مخالفت باروند بسيارسريع ادغام قطعی آموزش پزشکی درنظام ارائه خدمات درسراسرجهان بطوريکه شما              -٢

انـشکده ای پيـدا نمـي کنيـد کـه           درانگليس ، کانادا وبسياری از کشورهای اروپايی وآسيائی وافريقـايی د          

 .مسئول خدمات عالوه برآموزش وتحقيق نباشد 

بعنوان مثال اين اتفاق درامريکا چنان سيرتندی راطی ميکند که اخيراً دانشگاه معتبرپنسيلوانيا نام خود را به دانشگاه                  

  .تغييرداد  »  University of Health« سالمت 

درسراسر کشور ومحروم ساختن اين استان ها وشهرستان هـا از            دانشگاه علوم پزشکی     ٢٣تعطيل حداقل    -٣

حضور اعضای هيأت علمی برای پاسخ گويی به نيازهای تخصصی وفوق تخصـصی سـالمت مـردم کـه                   

  .قطعاً جوابی برای مردم بزرگوار ونمايندگان بصيرآنها باقی نخواهد ماند 

يماران محلـی کـه باعـث ارتقـای کيفـی           حذف هدف بزرگ آموزش برمبنای نياز جامعه ومبتنی بربيمار وب          -٤

 .آموزش گيرندگان ميشود 



        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  
  معاونت آموزشي

 دغاممركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، ستاد ا

)ها، موافقان، مخالفان و گزارش سازمان بهداشت جهاني نامه(مستندات ادغام  

٨ 

عدم امکان اجرايی تفکيک که رويارويی باهزاران عضو هيأت علمی دانـشگاهها وکارمنـدان رامنجرشـده                 -٥

 .وحق الناس رابرسختی اجرای چنين انديشه هايی می افزايد 

سيس اين مجلس سـابقه نداشـته        که درتاريخ تأ   ١٣٨١تجربه قبلی مجلس محترم شورای اسالمی درسال         -٦

نمايندگان بزرگوار اين ملت ، درطول چند روز پس از تصويب قانون ، باکـسب آگـاهی از عاقبـت                    . است    

 .نامساعدآن، نظرخودرا پس گرفتند وحکم به انقضای مصوبه دادند 

خانـه عـريض    اين تغيير ناميمون هزينه های بسيارزيادی را مي طلبد که بيش از هزينه ايجاد يک وزارت                  -٧

 .وطويل خواهد بود وقطعاً نمايندگان محترم ملت وبيت المال توان تحمل چنين اتفاقی رانخواهند داشت 

دست آوردهای منحصربه فردسالمت درکشورمان با سرانه ای قريب يکصد دالردرسال که کمترين مقدار               -٨

دلباختـه ای بـه نظـام       کـه هـيچ     . دربين کشورهای منطقه وهم سطح است ميوه شيرين اين ادغام است            

 .مقدس جمهوری اسالمی وخدمت گذارمردم بارتلخ نابودی آنرابه دوش نخواهد کشيد 

امروزه شاخص های سالمت وآموزش پزشکی جمهوری اسالمی ايران درمحافل علمی واجرايی جهان زبانزد اسـت                

مت وآمـوزش پزشـکی قـرن       بطوريکه سازمان جهانی بهداشت وفدراسيون بين المللی آموزش پزشکی آنـرا سـال            .  

  .آينده ناميده اند 

سازمان جهانی بهداشت بارها وبارها اين اقدام را بررسی وتأکيد کرده اسـت واخيـراً نيزبـااعزام يـک تـيم                      -٩

کارشناسی بين المللی وتحقيقی کارشناسانه برای بررسی نتايج حاصله از اين ادغام بـارديگر مهرتاٌييـد بـه                  

  .را نيز درسطح جهان منتشر خواهند کرد آن زده است که بزودی کتاب آن

انجمن آموزش پزشکی ايران مصرانه از حضرتعالی وهمکاران ونمايندگان بزرگوارملت درمجلـس شـورای اسـالمی                

می خواهد که عالمانه ودلسوزانه اين مهم را مورد مداقه قرارداده واجـازه ندهيـد گردبادهـای مخربـی کـه بعـضاً از                        

  .د چهره تابناک اين عمل خيروجمهوری اسالمی ايران را مکدرسازند محافل غيرآگاه بلند ميشو

                                                                                  من اهللا التوفيق وعليه التکالن 

  من َآموزش پزشکی ايران                                                                                  انج
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  نامة دوم انجمن علمی آموزش پزشکی ايران دردفاع از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

  

  ٢٩/٧/٨٥: تاريخ               ١٠٩٥: شماره                 جناب آقای دکترباقری لنکرانی 

  وزير محترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی 

  سالم عليکم 

  

 آموزش پزشکی ايران ، از تالشهای دلسوزانه شما برای آگاهی بخشی اجتماعی ، بويژه نمايندگان  انجمن علمی

بزرگوار ملت درمجلس شورای اسالمی دردفاع از اقدام علمی ومؤثر ادغام آموزش پزشکی دربخش سالمت 

زشکی بيان ميشود ذيالً خالصه ای از معضالت پيش روی مردم درصورت انتزاع آموزش پ. صميمانه تشکر ميکند 

  .، اميدورايم حضرتعالی دستور فرمائيد به نحو مقتضی به اطالع نمايندگان محترم رسانده شود 

  :  خالصه 

  : درصورت الحاق مجدد علوم پزشکی به وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوری ، پيش بينی ميشود موارد زيرپديد آيند

 :افت آموزش پزشکی به علل زير  

  .ه های آموزش بالينی کاهش فضاها وعرص •

 .کاهش تعداد هيئت علمی  •

 .افت شاخص هيئت علمی به دانشجو  •

 .کاهش ظرفيت پذيرش دانشجو ودرصورت عدم آن شلوغی بيش از حد بخشهای آموزشی  •

 .افت شاخص های تأمين تجهيزات پزشکی دربيمارستانهای آموزشی  •

 .ری افت شاخص های وزارت علوم بدليل افزايش وصف ناپذيرحجم کا •

 

 : ايجاد تنشهای اجتماعی بداليل زير  
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 .تعطيلی بيش از نيمی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور  •

  .بالتکليف شدن دانشجويان دانشگاههای تعطيل شده ومشکالت ناشی از ادامة تحصيل آنها  •

 .بروز مشکالت ناشی از تقسيم بيمارستانها بين دانشگاه وبهداری  •

 .هيئت علمی به بهداری ودانشگاه نقل وانتقال پرسنل واعضای  •

 .يکسان نبودن مقررات دردوسازمان علوم پزشکی ووزارت علوم  •

 .اختالفات حقوقی دردوسازمان بدليل اختالف ماهيت فعاليتها  •

 .بروز بی ثباتی شغلی وبسط عدم امنيت شغلی دربين شاغلين دربخش آموزش پزشکی  •

  . تحميل هزينه های هنگفت اجباری وغير اصولی  •

 

 

 : افت شاخص های بهداشتی درمانی بداليل زير  

قطع رابطه دانشگاهيان با سيستم شبکة بهداشت ودرمان وضعيف شدن بدنة کارشناسی سيستم  •

  .سالمت 

بدليل اينکه (سرگردانی يا عدم پذيرش حجم بااليی از بيماران توسط بيمارستانهای آموزشی  •

 .ودرنتيجه کاهش خدمات درمانی به مردم ) د داشت ديگراين بيمارستانها مأموريت درمانی نخواهن

 

 : افت شاخص های پژوهشی بداليل زير 

  )  . Health system Researches(کاهش شديد پژوهشهای کاربردی  •

 ) . درمانی –شبکه های بهداشتی ( کاسته شدن عرصه های پژوهشهای ميدانی  •

 .پيچيده ترشدن فرآيند تصويب طرحهای پژوهشی  •
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 :سياستهای جهان شمول نظير تضعيف  

  .جامعه نگری وآموزشهای مبتنی با نيازهای جامعه  •

• Social Accountability دانشکده پزشکی . 

 .سالمت محوری  •

 

  :توضيح تبعات زيان بار الحاق مجدد آموزش پزشکی به وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوری 

خشی از بيمارستانهای آموزشی از  اين موضوع  به علت جداشدن بکاهش عرصه های آموزش پزشکی 

 .سيستم آموزش موجود والحاق آن به بهداری اتفاق خواهد افتاد 

.  ، بويژه نقل وانتقال کارکنان ، هيئت علمی ، تشکيالت وواحدها بروز تنشهای ناشی از نقل وانتقاالت 

ن نيروی تخصصی پيش بينی می شود ، اکثريت هيئت علمی راضی نيستند از دانشگاه جدا شوند ، تأمي(

 ) .بيمارستانهای جداشده نيز به سادگی ودرکوتاه مدت امکان پذيرنمي باشد  

بيمارستانهای آموزشی طبيعتاً چون ديگر مأموريت درمانی ندارند ،  ( کاهش خدمات درمانی به مردم 

د وبخشی پذيرش بيمار کمتری خواهند داشت ، بنابراين حجم کاربيمارستانهای بهداری بسيارزياد می شو

 ) .از بيماران نيز به بيمارستانهای خصوصی سوق داده خواهند شد 

 اجباراً کمتر خواهد شد واگرنشود ، شاخصهای مربوط به هيئت علمی به دانشجو افت پذيرش دانشجو 

اگرهم پذيرش دانشجو کم نشود ، باکاهش تعداد بيمارستانها، عمالً شاخصها برميگردند به . خواهد نمود 

 .ه باتعداد بيمارستان بيشتر ، دانشجوی بيشتری پذيرفته ميشد زمانی ک

بدليل اينکه دربسياری از استانهای کم جمعيت تقريباً درحال حاضرکليه بيمارستانهای شهرهای  

دانشگاهی دراختياردانشگاه هستند ، بدليل فقدان عرصة بالينی ، احتمال تعطيلی نيمی از دانشگاههای 

  دانشگاههای مورد بحث چه می شود ؟دانشجوياننصورت ، تکليف دراي. کشور وجود دارد 
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درزمان تشکيل وزارت بهداشت درکشور ، ( وصف ناپذير کاروزارت علوم ، تحقيقات وفن آوری افزايش بار 

 ٤٥ بيمارستان آموزشی وجود داشت ، ولی درحال حاضر بيش از ٥٠ دانشگاه و چيزی حدود ١٠حداکثر

 بيمارستان ومراکز متعدد پژوهشی وجود دارد که قراراست امور ٢٥٠ از دانشگاه علوم پزشکی وبيش

مربوط به آن به وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوری تحويل شود وبيان اين موضوع  به زبان ،  ساده است 

واين درحاليست که وزارت موصوف ، توان گذران مطلوب ) ودرعمل مشکالت فراوانی پيش خواهد آورد 

 .فعلی خود را نيز ندارد امور تشکيالت 

پزشکی حل نخواهد شد ،  مشکالت معيشتی آموزش  حل نخواهد شد ، مشکالت  مردممشکالت درمان 

اجتماعی اعضای هيئت علمی تغييری نخواهدکرد ، مشکالت پژوهش دوچندان خواهد شد ومشکالت 

 .ناشی از الحاق نيز غير قابل پيش بينی وبعضاً خطرناک خواهد بود 

 Social ، پزشکی مبتنی برمشکالت جامعه وموضوع پزشکی جامعه نگريم از مفاه 

Accountability درصد پايان نامه ها ٤٠-٥٠درحال حاضرموضوع . ( چيزی باقی نخواهد ماند 

ضمناً دربسياری از مقاالت دروزارتخانه فعلی . مبتنی برجامعه هستند چون امکان اجرای آنها فراهم است 

برنامه های : دانشگاه نقش برنامه ريز ، مشاور ، مجری ومدير رادارند مثل ، اعضای هيتت علمی 

 کميته وزيرکميته دروزارت ١٢٠وحدود .........  بهداشت محيط و- دارو– مبارزه بابيماريها –واکسيناسيون 

بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی فعال هستند که از خدمات علمی اعضای هيئت علمی دانشگاهها 

) ميکنند که با انفکاک آموزش از عرصة خدمات ، ديگر هيچگونه تضمينی برادامة کارآنها نيست استفاده 

 علمی اجتماعی درعلوم پزشکی کم شود ، ضمناً فعاليتهای فعاليتهایحجم : لذا پيش بينی ميشود که . 

مه ريزان  به عبارت ديگر ارتباطات دانشگاه برناکميته های تصميم گيری دربهداری کمرنگ شودعلمی 

مثل آن چيز که درحال حاضردر دانشگاههای غير پزشکی وجود .( بهداشتی درمانی جامعه قطع مي شود 

 ) .  دارد 
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 تجهيزات فنی پژوهشی ، خريد طرحهای پژوهشی ، تصويب هزينه هایفرآيند پيچيده فعلی اعمال  

 به تدريج بي رنگ HSRپيچيده وپيچيده تر خواهد شد و اصوالً طرحهای پژوهشی .......پزشکی و 

 .خواهند گرديد 

سربرگها ، تابلوها ، وتغييرات شبکه ای .....  بابت تغييرتشکيالت ، تغييرات مکانی ، تغيير بارمالی هنگفتی 

 .تثبيت شده به ملت تحميل می شود 

 اختالف کارانة پزشکان که بابت خدمات تخصصی خارج از ساعات اداری وبعضاً شبانه روزی که به مردم 

 .ارائه می کنند دريافت می نمايند ، بادريافتی اعضای هيئت علمی غيرپزشک تنش زا می شود 

 .افت مي نمايد ) شبکة بهداشتی کشور(شاخصهای پژوهشی بدليل کاسته شدن عرصه های پژوهشی  

وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و وزارت ( جاری دردوسازمان يکسان سازی قوانين ومقررات 

قانون حق : (مثل . فشاراجرايی وتنش های اجتماعی فراوانی را درپی دارد )، تحقيقات وفن آوری علوم 

 .....) . تصميمات هيئت امنا و– قانون طرح نيروی انسانی درعلوم پزشکی –محروميت از مطب 

 . به دليل کم شدن رابطة دانشگاه باشبکه های بهداشتی کشور افت شاخصهای بهداشتی 

 کرد ؟ فارغ التحصيالن رشتة مديريت ؟ پزشکان اداره خواهدق ، چه کسی دانشگاه جامع را درصورت الحا 

؟ يا مهندسين ؟ اين مشکلی است که تمام دانشگاههای جامع بالاستثناء باآن روبرو هستند ولی چون 

م وهررشته استقالل دارند ورئيس دانشگاه قدرت زيادی داردنمود زيانباری ندارد ولی ما که استقالل نداري

 به فکر منافع خود است چه ؟

 که دردانشگاههای علوم پزشکی وغير پزشکی تدوين شده وپيگيری می برنامه های استراتژيککلية  

شوند ملغی می شوند واصوالً سند چشم انداز توسعة چهارم دربخش بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی 

 .بالتکليف می شود 

 . شود  لطمه وارد میخود کفايی پزشکیبه  
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 ويا کمترشدن مسئوليتهای درمانی ، اميد واهی بهترشدن وضع معيشتیبسياری از موافقين الحاق به  

الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم را پذيرفته اند وظرف مدت کوتاهی وقتی ببينند ، وعده ها واقعيت 

رتب وبی مطالعه جامعه ، ازطرفی دستکاری م. نداشته ، اين امر موجب بروز تنشهای اجتماعی خواهد شد 

ضمن اينکه . موجب عدم امنيت شغلی درکارکنان يکی از پرجمعيت ترين وزارتخانه ها خواهد گرديد 

انحالل وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ،  بدون ارائه مستندات علمی کافی ،  نوعی اهانت به 

 رشتة خود ، جهش علمی درابعاد  سال گذشته موجب خود کفايی٢٠جامعه تحصيل کرده ای است که در

 درکشور، بهبود Surveillanceمختلف ، بهبود بخشی به شاخصهای سالمت جامعه ، ايجاد نظام 

 .بخشی به شاخصهای پژوهشی وحضور درعرصه های بين المللی شده اند 

عة بيشتری مورد  بهرحال با اجرای طرح الحاق مجدد لطمه های فراوانی به کشور وارد مي شود که بايد با مطال

تصميم گيری قرارگيرد وصد البته مشکالت آموزش پزشکی ارزيابی وجهت رفع آنها نيز گامهای اساسی برداشته 

  .شود که انجمن آموزش پزشکی ايران ، دردورة قبل به برخی از راهکارها بصورت مبسوط اشاره کرده است 

  با احترام وآرزوی توفيقات الهی

   ايرانانجمن علمی آموزش پزشکی

org.irame://http  

  :رونوشت 

   جناب آقای دکترامين لو مشاورمحترم حقوقی امور مجلس شورای اسالمی جهت استحضارواقدارم الزم -

   جناب آقای دکترمحققی معاون محترم آموزشی واموردانشجويی جهت استحضار واقدام الزم -

  جانی رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران جهت استحضار  جناب آقای دکترالري-

   جناب آقای دکترفتحی رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ايران جهت استحضار  -

  استحضار   جناب آقای دکترزالی رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمان شهيد بهشتی جهت -
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  باسمه تعالی

  جناب آقاي / سركار خانم 

  نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي

  عليكم  سالم

دار كمبودها و مشكالت بسيار  احتراماً، بطوريكه استحضار داريد در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي كشور ما ميراث

ارآمد براي ارائه خدمات مورد نياز به اقصي نقاط جدي در ابعاد مختلف منجمله بهداشت، درمان و تربيت نيروي انساني ك

كشور بود و جنگ تحميلي و دشمني استكبار جهاني و محاصره اقتصادي و مشكالت ناشي از آنها نيز در ابتداي شكل 

  . گيري نظام تنگناهاي موجود را چند برابر كرده بود

اي نسل جوان و يا عموم مردم مشكل اگرچه ممكن است درك عميق و تصوير روشن از شرايط سخت آن زمان بر

. باشد ولي بدون شك شما و ساير آگاهان و دلسوزان جامعه اشراف كافي بر آن شرايط و چگونگي رفع آن مشكالت داريد

سازي براي ايجاد ظرفيت و بستر الزم براي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون  براي مواجهه با مشكالت آن زمان و زمينه

پذيري در قبال   مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با يك فلسفه متعالي و رويكرد،جامعه در آينده

  . تشكيل شدنيازهاي جامعه 

گيري در مورد آموزش علوم پزشكي و خدمات سالمت در مجلس مطرح شده است، بر  حال كه مجدداً موضوع تصميم

گيري خداپسندانه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي،  مدانيم كه براي اداي تكليف و كمك به تصمي خود الزم مي

  .اي از نكات برجسته در اين زمينه را تقديم داريم چكيده

  :الف ـ فلسفه و رويكرد علمي ادغام

پذيري يا پاسخگويي اجتماعي، يعني  در هزاره جديد يكي از راهبردهاي اساسي در آموزش عالي مسئوليت •

 .  سالمت و رفاه جامعه استارتقایسوي تامين استقالل، رشد، شكوفايي و رويكرد همه جانبه دانشگاه ب

هماهنگي، همكاري و رابطه تنگاتنگ دانشگاه و هر رشته علمي با جامعه و بخش ارائه خدمات در آن زمينه  •

ها و راهبردهاي  يكي از ضرورتهاي اساسي براي رسيدن به تعهد دانشگاهها است كه نيازمند اتخاذ شيوه

 . ب استمناس
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ايجاد زمينه سياستگزاري و سازماندهي ادغام يافته در سطح ملي و استاني يكي از راهكارهاي عملي و  •

رود كه تجربه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  مقرون به صرفه در اين راستا به شمار مي

ارتقاي فناوري علوم پزشكي دستاوردهاي انكارناپذير آن در طي سالهاي گذشته در زمينه حفظ مرتبه علمي و

 .و ارائه خدمات گسترده در ابعاد مختلف به سراسر كشور،  بر كسي پوشيده نيست

  :ب ـ شاخصهاي اساسي كيفيت آموزش علوم پزشكي

يكي از ادعاهاي طرفداران انتزاع نگراني از كيفيت آموزش است كه خوشبختانه براساس مستندات موجود، عالوه بر 

با مرور وضعيت چند شاخص اساسي كيفيت آموزش و مقايسه آنها با وزارت علوم ) ٢جدول شماره (ادغام ساير دستاوردهاي 

  .می توان کيفيت آموزش را مقايسه و پاسخ اين مدعا را يافت ذيالً آورده شده است، ١جدول تحقيقات و فناوري كه در 

  

  :ج ـ پوشش خدمات در سطح كشور

مي ايران وجود حداقل يك دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، يكي از افتخارات نظام جمهوري اسال

هاي موجود آنها در جذب نيروي متخصص، ارائه خدمات  درماني در تمام استانهاي كشور و استفاده بهينه از ظرفيت

  . عمومي و تخصصي، ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در تمام استانها است

داشتي، درماني از دانشگاهها گرفته شود و يا اينكه نيروي تخصصي هاي به حال اگر امكانات و ظرفيت

ماند و در صورت تعطيلي  اي براي حضور متخصصين باقي مي دانشگاهها در اين مراكز حضور نيابند چه جاذبه

 ٢اي بر نقاط محروم وارد خواهد شد؟ ذيالً در جدول شماره  ها چه صدمه دانشگاههاي علوم پزشكي در استان

و افت کيفيت اي از دستاوردهاي چند سال اخير آورده شده كه تأمل و تالش براي ارتقاي آنها و جلوگيري از  گوشه

  . كند ثباتي را طلب مي بي
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 ـ مقايسه كلي وضعيت آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري در ١جدول 

  ها و شاخصهاي اصلي حيطه

 شاخصها ها حيطه
وضع موجود وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشكي

وضع موجود وزارت علوم، 
 تحققات و فنآوري

 ١٨/١ ١٠/١ نسبت هيات علمي به دانشجو* 
وجود مراكز مطالعات و توسعه * 

  آموزش
در تمام دانشگاه مراكز فعال 

  موجود است
  وجود ندارد

  ـ هيات علمي١
آموزش هاي مدون  برگزاري دوره* 

  اساتيد
 سال گذشته بصورت ١٥طي 

  شود مستمر برگزار مي
  ندرتا آنهم در موارد خاص

هاي عملي  آموزش در عرصه* 
  متناسب با وظايف شغلي

وجود عرصه مناسب و فعال در 
  ها اغلب رشته

هاي سنتي و  آموزش در عرصه
  معموالً جدا از وظايف شغلي

  هاي آموزش  ـ عرصه٢
م ارائه خدمات آموزش در عرصه نظا* 

  و جامعه
هاي آموزش در جامعه و عرصه 

  نظام بهداشتي فعال هستند
 مناسب در اختيار عرصهمعموالً 

  دانشگاه نيست
 کارگاهها و دوره های آموزشي* 

  روش تحقيق كاربردي
طي پانزده سال گذشته بطور 
  گسترده و منظم برگزار شده

ر انجام بتازگي آنهم در موارد ناد
  شود مي

مراكز تحقيقات كاربردي در * 
  هاي مختلف رشته

در اغلب دانشگاهها و دپارتمانها 
  بصورت فعال وجود دارد

در بعضي از مراكز و دپارتمانها 
   ـ تحققات كاربردي ٣  وجود دارد

  مراكز تحقيقات آموزشي* 
بصورت گسترده در مراكز 

EDC شود  كشور انجام مي  
ها و دپارتمانها  در بعضي دانشكده

  شود داد كم انجام ميبتع

 ـ فنآوري علمي و ٤
  خدمات تخصصي

و عدم اتكا به علمي خودكفايي * 
  كشورهاي خارجي

در قريب به اتفاق روشهاي 
همگام با تشخيص و درمان 

از مرزهای دانش روز بوده و 
كشورهاي شاخص و مستقل 

  هستيم

مشکالت زيادی برای رسيدن به 
مرزهای دانش و فناوری در 

  ها وجود دارداغلب رشته 

  آموزش مداوم*   آموختگان   ـ دانش٥
 سال پيش براي تمام ١٥از 

آموختگان مشمول برابر  دانش
  شود قانون بطور گسترده انجام مي

فقط در موارد محدود آنهم با 
نقش كمرنگ دانشگاهها انجام 

  شود مي

 مسئوليت پذيری در  ـ۶
  قبال جامعه

 ميزان همکاری متقابل دانشگاهها با *
  عرصه های خدمات

ارتباط تنگاتنگ با نظام بهداشتی 
  و جامعه وجود دارد

در زمينه همکاری دانشگاه و 
صنعت و ساير عرصه ها 
  مشکالت جدی وجود دارد

هاي انجام شده توسط انجمن آموزش پزشكي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان جهاني  براساس مستندات و بررسي* 

   در سالهاي اخيربهداشت
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  ٢جدول

 بعد از ادغام قبل از ادغام شاخص                                                           دوره رديف
 ٣٧ ١٥ هاي پزشكي تعداد دانشكده ١
 ١٨٠٠٠ ٧٠٠ تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سال ٢
  ١٠٠٠/١  ٤٠٠٠/١ _ ١٨٠٠٠/١  نسبت پزشك به جمعيت در كشور ٣

  ١٠٢٠٠  ٢٥٥٢  تعداد اعضاي هيئت علمي ٤

  ١٠/١  ٥٠/١  نسبت استاد به دانشجو ٥

  ٣٥  ١   مربوط به نظام سالمتPhDهاي  تعداد تقريبي رشته ٦

  همه دانشگاههاي علوم پزشكي دارند  __  تعداد مراكز آموزشي مهارتهاي باليني ٧

  هاي علوم پزشكي دارندهمه دانشگاه  __  تعداد مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ٨

   برنامه٣٥٠٠بيش از   __  هاي آموزش مداوم برگزار شده در سال تعداد برنامه ٩

  ١١٦  كمتر از ده مركز در كل كشور  تعداد مراكز تحقيقاتي مربوط به نظام سالمت ١٠

  همه مراكز استاني  ١٢  تعداد مراكز استاني داراي دانشكده پزشكي ١١

  با پوشش مناطق روستايي و شهري٣٢٨ بتعداد كم و بدون پوشش كافي ت و درمان در كشورهاي بهداش تعداد شبكه ١٢

١٣  
بتعداد كم و بدون پوشش كافي با پزشك   تعداد مراكز بهداشتي، درماني روستايي

  خارجي
٢٣٢٤  

  ١٦٧٣٣  فقط در چند شهرستان بتعداد كم  هاي بهداشت تعداد خانه  ١٤

   شهريتعداد مراكز بهداشتي، درماني  ١٥
 بتعداد كم و  در شهرهاي بزرگ آنهم

  سازماندهي ناقص
٢١٩٦  

  تعداد مراكز بهداشت شهرستان  ١٦
در شهرهاي بزرگ آنهم بتعداد كم و 

   و سازماندهي جامع٣٢٨  سازماندهي ناقص

  %٩٣  آنهم با خدمات ناقص% ٢٠كمتر از   ميزان جمعيت روستايي تحت پوشش خدمات نظام سالمت  ١٧
  %١٠٠  بصورت غيرفعال% ٢٥كمتر از   يت شهري تحت پوشش خدمات نظام سالمتميزان جمع  ١٨

   تولدزنده١٠٠٠/٢٩   تولد زنده١٠٠٠/١٢٠  ميزان مرگ و مير اطفال زير يكسال  ١٩

  %٩٥-١٠٠  ٢-٢٥%  ميزان پوشش واكسيناسيون كودكان  ٢٠

  ١٠٠٠/٣٦   تولد زنده١٠٠٠/١٧٤   سال٥ميزان مرگ و مير اطفال زير   ٢١

  ١٠٠٠٠٠/٢٧   تولد١٠٠٠٠٠/٢٤٥  ن مرگ و مير مادرانميزا  ٢٢

  %٢/١  %٩/٣  ميزان رشد جمعيت  ٢٣

  ٧٢  ٥/٥٧  )سال(اميد به زندگي   ٢٤
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  :المللي  انتزاع براساس مطالعات انجام شده و نظر كارشناسان داخلي و بينعواقبد ـ 

مان و آموزش پزشكي، مطالعه جامعي كه در مورد تحليل وضعيت ادغام با همكاري وزارت بهداشت، در

سازمان جهاني بهداشت و انجمن آموزش پزشكي ايران طي دو سال گذشته انجام و نتيجه آن اخيراً انتشار يافته 

  :دهد كه نشان مي

 درصد اساتيد دانشگاههاي علوم پزشكي و كارشناسان بر ضرورت حفظ ادغام توأم با ٨٠بيش از  •

 و  گيري كشور تاكيد داشته ا كمك نهادهاي تصميماصالحات اساسي در جهت تحقق ادغام واقعي ب

 .يا غير ممکن دانسته اند انتزاع را زيانبار 

 : عبارتند ازدر بررسي های انجام شده انتزاع عواقبمهمترين  •

 ايجاد مشکالت جدی در جذب متخصصين در اغلب استانهای محروم  .۱

 مارستانيبه خطر افتادن خدمات بهداشتی درماني بخصوص در عرصه های بي  .۲

ايجاد مشکالت جدی در عرصه های آموزش باليني و بيمارستانهای آموزشي زيرا عمالً در بسياری   .۳

از مناطق تنها بيمارستانهای مهم شهر بايستي يا درماني باشد يا آموزشي که اين نيز غير ممکن 

 .خواهد بود واگر هم وضع فعلي حفظ شود که در حقيقت حفظ ادغام است

 دانشجويان رشته های علوم پزشکي و آموزش آنان در عرصه های نظام بهداشتي و آموزش باليني .۴

اين امر حتي دامنگير دانشگاه آزاد اسالمی که در آنجا . جامعه با مشکالت جدی مواجه خواهد شد

زيرا عمالً آموزش باليني دانشجويان آن دانشگاه نيز در عرصه . ادغام صورت نگرفته  نيز خواهد شد

 .م يافته دانشگاههای علوم پزشکي انجام مي شودهای ادغا

روند رو به رشد فعلی در پژوهش های بهداشتی و مراکز پژوهشی ارتقای سالمت با بحران و افت  .۵

 .شديد روبر خواهد شد

 .انتزاع کاری پر هزينه و عمالً در بسياری از دانشگاههای علوم پزشکي امکان ناپذير خواهد بود .۶
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ي جامعه و نظام ارائه خدمات و دانشگاهها فاصله ايجاد شده و آموزشها و بين خواسته و نياز ها .۷

 .تحقيقات دانشگاهها به سمت آموزشها و پژوهشهای ذهني و ناکارآمد سوق داده خواهد شد

روند تحقق شاخصها و راهبردهای ارتقای کيفيت آموزش علوم پزشکي کند شده و پياده کردن  .۸

 .ن خواهد بودبسياری از آنها مشکل يا غير ممک

  

  : ـ چالشها و راهكارهاي اساسياه

هاي سرپايي هنوز با  هاي آموزشي انجام يافته در عرصه جامعه و مراقبت كيفيت و حتي طول دوره •

  . وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارد

نبوده و نيازمند  متناسب با آموزشهاي سرپايي و آموزش در عرصه  موجود، آموزشياغلب برنامه های •

 .ی و حمايت هستندبازنگر

 .تمام وقتي اساتيد جاذبه الزم و كافي براي اكثر آنها ندارد •

 و عدم رضايتمندي فعلي از سيستم ارائه خدمات نظام سالمت و سيستم ارجاع بدليل مشكالت موجود •

 . باشد  چندان مطلوب نميحمايت کافي بيمه ها

 .به به نيازهای جامعه فاصله دارندهم با وضعيت مطلوب برای پاسخگويي همه جاندانشگاهها هنوز  •

 . باشد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از درآمد ناخالص ملي بسيار پائين مي •

 .ها را سبب شده است  از نارضايتيياي داشته و بخش سياستهاي بيمه فعلي مشكالت عمده •

 .ادغام عملياتي و واقعي در بعضي سطوح هنوز هم صورت نگرفته است •

مواجه بوده   بهداشت،درمان و آموزش پزشکي مرتباً با تنشهای کالن از نظر تحکيم و ادامه ادغاموزارت •

 .و نيازمند حمايت و آرامش کافي برای تحقق اهداف خود مي باشد

  

  



        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  
  معاونت آموزشي

 دغاممركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، ستاد ا

)ها، موافقان، مخالفان و گزارش سازمان بهداشت جهاني نامه(مستندات ادغام  

٢١

  : راهکارهاـو 

الزمه تحقق ادغام واقعي ، حمايت همه جانبه سياستگزاران و مسئولين ارشد کشور از الگوی ادغام برای  .۱

 .فع کاستي ها و پاسخ به نيازها استر

گروهي متشکل از اعضای هيات علمی ، مديران و کارشناسان ارشد تعيين و وظيفه پايش، ارزشيابي ، و  .۲

 .ارتقای مستمر فعاليت ها را بر عهده گيرند

 .نظام بکارگيری اعضای هيات علمي و نظام پرداخت کارکنان نيازمند بازنگری و اصالح است .۳

 مشکالت اجرايي و نيازهای توسعه آينده و الزامات ادغام واقعي در سطوح مختلف موارد زير با توجه به .۴

 :پيشنهاد می شود

 .اطالع رساني مستند، مستمر و شفاف در سطوح مختلف انجام شود •

مشکالت و اولويت های واقعي استخراج و برای اصالح و بهبود کيفيت، برنامه های ساالنه،  •

 . تدوين و اجرا شودپنجساله و بيست ساله

در جهت تحقق اصل عدم تمرکز، اختيارات الزم به دانشگاهها، گروههای آموزشي، مراکز بهداشت استان  .۵

و شهرستان و ساير بخش ها و مراکز تفويض و بر پيشرفت کار نظارت همه جانبه، مستمر و جدی انجام 

 .شود

جام شده در برنامه ريزيهای آينده بنحو از ساير پيشنهادات اصالحي کارشناسان و نتايج تحقيقات ان .۶

 .مطلوب استفاده شود

برای تامين سهم مناسب از درآمد ملي در زمينه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات پيشنهادات الزم به  .۷

 .مراجع قانوني ارائه و پيگيری شود

   .قرارگيردظرفيت های موجود ادغام بطور کامل شناسايي و براساس برنامه ريزی دقيق مورد استفاده  .۸
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  تعالیبسمه 

  از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع تکراری، خسته کننده و غير علمی انتزاع آموزش

اين طبل . می آيد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر از گاهی به صدا در" آموزش"زاعــطبل انت

ام و سير آن در جهان را ـ ادغفـهآموزش نه فلس  انتزاعتوخالی با فرياد خود اين پيام را می رساند که دوستداران

ی ايران را از البالی مشکالت مزمن وزارت مـــــــکشور عزيز اسال درک کرده اند و نه دستاوردهای ادغام در

پزشکی تشخيص داده اند و نه دال يلی که بر شواهد متقن علمی متکی باشند دربارة  بهداشت، درمان و آموزش

چيزی  زاع آموزش از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیـــــموضوع انت. اع ارائه می دهندانتز ضرورت

نديده ايم يا نشنيده ايم  گز ما هر  .عود يا يک رأی گيری روشن کردـوان تکليفش را با يک قيام و قـنيست که بت

شکده های پزشکی، فلسفة وجودی فلسفة وجودی دان عة علمی دربارةـتزاع به اتکای يک مطالــــکه طرفداران ان

درمانی، سير تحول آموزش پزشکی و نظام های ارائه خدمات در جهان،  تی وـــــات بهداشــنظام های ارائه خدم

 ام ياـــــره مديريت ادغام و موضوعات مرتبط به آن، دربارة ادغـتاريخی آن در دنيا و باالخ ام و سيرــفلسفة ادغ

صی و ــشخ رد مبتنی بر اظهار نظر هایـــــــرويک. ی بنشينندـــ نقد و بحث و بررسزاع آموزش پزشکی بهــانت

ما . ای در بر ندارد جهــان می کند هيچ نتيـــــمی به جز اين که کشور را دچار هيجـــــبه دور از ديدگاهای عل

ميم گيری ـــ هر نوع تصقبل از ی دعوت می کنيمــورای اسالمـــــزاع در مجلس محترم شـــاز طرفداران انت

ؤاالت ــاساس پاسخ کارشناسی شده و علمِی س ؤاالت زير باشند و برـــعجوالنه، به دنبال يافتن پاسخ به س

  مطروحه تصميم بگيرند

داليل و شواهد  رة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیــزاع آموزش پزشکی از پيکــآيا برای انت .١

 علمی محکم وجود دارد؟
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ات ــارائه خدم ع ارتباط آموزش پزشکی با نظامــامد های جبران ناپذير انتزاع از قبيل قطـآيا پي .٢

ماندن بيش از  تی درمانی، تعطيلی بيش از نيمی از دانشکده های پزشکی، بالتکليفــبهداش

ابل پيش ـــق ط،ــزاع و ده ها موضوع مرتبــريتی ناشی از انتـــران مديــتخت درمانی، بح  ٤٠٠٠٠

پيش بينی و ارائه  رد های مشخصیــاسبه می باشند؟آيا برای گذر از اين پيامد ها راهبــی و محــبين

  شده است؟

قات و فناوری ــتحقي يا مستندات قابل دفاعی وجود دارد که نشان دهد که اوالً مديريت وزارت علوم،آ .٣

خواهد آمد؟ ثانياً دانش بر  يک مديريت قوی است و از عهدة ادغام آموزش پزشکی در آن وزارتخانه

وختگان وزارت بهداشت، درمان و ــآم نی داری با دانشــآموختگان آن وزارتخانه اختالف علمی مع

وزارتخانه موجب شکوفايی علوم پزشکی و باال  آموزش پزشکی دارند؟ثالثاً انتقال آموزش پزشکی به آن

  رفتن کيفيت آموزش خواهد شد؟

يرات حاد و فاقد ـــــتغي  اقتصادی و سياسی انتزاع برآورد شده اند؟ آياآيا ضرر و زيان های اجتماعی، .٤

آيا الزم است بر اساس ساليق  کالت غير قابل جبران نخواهد کرد؟ــــپشتوانه علمی، کشور را دچار مش

  درست کرد؟ شخصی فردی يا گروهی هر روز برای کشور اشتغاالت فکری

ه دارند يا در موقعيت ــعالق ام و انتزاعـبا همة کسانی که به موضوع ادغما امضا کنندگان زير آمادگی داريم   

ی و ـاميد است که در پرتوی تالشهای علم. بنشينيم ميم گيری قرار دارند، به بحث و بررسی و نقد علمیـــتص

  .گيری دربارة موضوع تکراری ادغام و انتزاع به عمل آيد روشنگرانه بهترين و مفيد ترين تصميم

  والسالم علی من اتبع الهدی                                                                                              
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  جناب آقاي دكتر حداد عادل 

  رئيس محترم  مجلس شوراي اسالمي 

 با سالم 

 رئيس محترم ۲۹/۵/۸۴ف مورخ /۴/ب/۱۹۸۹ جنابعالي در هامش نامه شماره۶/۶/۸۴عطف به دستور مورخ "   احتراما   

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران موضوع انتقال آموزش پزشكي به دانشگاههاي مادر به استحضار مي 

  :رساند كه 

تا كنون  حق مطلب ادا ) بهداري سابق (      از يك طرف در تبيين فلسفه ادغام آموزش پزشكي در نظام ارائه خدمات 

 از طرف ديگر مشكالت مزمن نظام هاي آموزشي و بهداشتي درماني گذشته كه در حال حاضر دامنگير و. نشده است

متاسفانه مشكالت كشور در . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شده است، به ناحق به ادغام نسبت داده شده است

  . ت خود را كم رنگتر نشان دهداين زمينه موجب شده است كه دستاوردهاي ادغام همواره در سايه اين مشكال

مراجعه به منابع و آثار علمي . رود اصل موضوع ادغام جدا از مشكالت مزمن وزارت متبوع نقد و بررسي شود     انتظار مي

موجود در زمينه آموزش پزشكي و ديدگاههاي رايج درباره ادغام آن با نظام ارايه خدمات مي تواند به روشن شدن روند 

بديهي است كه اتكا به آراي . ي در جهان، فلسفه ادغام و دستاوردهاي آن كمك شايان توجهي بنمايدآموزش پزشك

  .شخصي و يا تحليل هاي سطحي ممكن است ما را دچار اشتباهاتي بكند كه جبران ناپذير باشد

مي كنم و در ادامه با بهره      در اينجا به اهم نقطه نظرات موافقان انتزاع آموزش پزشكي از نظام ارائه خدمات اشاره 

گيري از منابع علمي، خالصه اي از نارسايي هاي موجود در آموزش پزشكي و ديدگاههاي صاحب نظران درباره ادغام را 

 :مخالفان تداوم ادغام چهار موضوع اساسي زير را مبناي استدالل خود قرار مي دهند. ارائه خواهم داد

بدين معني كه ادغام آموزش پزشكي با نظام ارائه خدمات و تشكيل وزارت بهداشت ،  :   انقضاي تاريخ مصرف فلسفه  ادغام-١

جبران كمبود نيروي انساني اصلي ترين دليل ادغام بوده است كه در حال . درمان و آموزش پزشكي يك نياز اجتماعي زمان خود بود

  .حاضر با تربيت نيروي انساني كافي فلسفه ادغام از بين رفته است

ممكن است ادغام بصورت محدود يك ضرورت انكارناپذير باشد ولي در هيچ كجاي دنيا در مقياس يك كشور :  وسعت ادغام -٢

  .نسخه ايران يك نسخه منحصر به فرد مي باشد. ادغام انجام نگرفته است
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ده است و زمان آن رسيده توجه بيش از حد به كميت ها به كيفيت آموزش پزشكي لطمه وارد كر:  افت كيفيت آموزش پزشكي -٣

  .است كه با انتزاع آموزش پزشكي به كيفيت آموزش توجه شود

بدين معني كه محيط هاي علمي تحت تاثير مشكالت روزمره ارائه خدمات :  انتقال مشكالت مديريتي به محيط هاي علمي -٤

علوم پزشكي با مشكالت بهداشتي درماني درگيري بيش از حد مديران ارشد دانشگاههاي . بهداشتي و درماني قرار مي گيرند

  .فرصت توجه به آموزش پزشكي را از آنان گرفته است

در همين ارتباط .  بررسي آثار علمي نشان مي دهد كه اغلب مشكالت نظام آموزشي ريشه در عدم ادغام در نظام ارايه خدمات دارد

  :به چند نكته اساسي اشارده مي شود

  . پزشكي نتوانسته اند آنطور كه بايد و شايد به مسئوليتهاي اجتماعي خود عمل كنند در كل دنيا دانشكده هاي-١

  . ريشه اين ناتواني فاصله گرفتن تدريجي دانشكده هاي پزشكي از جامعه و نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني بوده است-٢

  حول ابتدا بايد براي ايجاد ت.  تحول در آموزش پزشكي در همه كشورهاي جهان يك ضرورت است-٣

تغيير كند؛ بدين معني كه قبل از هر چيز بايد تالش نمايند آموزش ) دانشگاهها(مسئوالن دانشكده هاي پزشكي " فرايند تفكر " 

به . پزشكي را با فلسفه وجودي دانشكده هاي پزشكي كه تربيت نيرو براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه است، سازگارتر كنند

  .تغيير يابد" آموزش حرفه اي " به " متخصص " آموزش پزشكي از آموزش عبارت ديگر بايد

 براي چنين تغيير جهت گيري ، بايد نظام هاي آموزشي براساس سازوكارهاي روشن با نظامهاي ارائه خدمات همكاري نزديك -٤

رت محدود انجام گيرد، يعني هر جا كه مي تواند به صو ادغام. آنها مي باشد" ادغام" بهترين سازوكار اين همكاري . داشته باشند

دانشكده پزشكي وجود دارد مسئوليت ارائه خدمات بهداشتي درماني آن منطقه نيز به عهده آن دانشكده باشد يا مي تواند بصورت 

 آنچه در انجام گيرد؛ يعني كل نظام آموزش پزشكي و حرفه هاي وابسته با نظام ارائه خدمات ادغام شود، مثلنامحدود و   كامل  

  .ايران اتفاق افتاده است

سه راس مثلث آموزش، پژوهش و . برخالف تصور برخي، دنيا در جهت ادغام آموزش پزشكي با نظام ارائه خدمات پيش ميرود

دانشگاه بريده از . در صورت انتزاع آموزش، ارتباط دانشگاه با جامعه و سالمت آن قطع خواهد شد. خدمات نبايد از هم جدا شوند
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ظام ارائه خدمات نخواهد توانست به درستي نيازها و انتظارات جامعه را برآورده كند ، به تعبير ديگر اگر كيفيت آموزش را ن

  .انتزاع آموزش موجب خواهد شد به كيفيت آموزش به شدت لطمه وارد شود. پاسخگويي به نيازها و انتظارات جامعه تعريف كنيم

 جا دارد با. ه ماندگار است و ما تاكنون نتوانسته ايم از همه ظرفيتهاي ناشي از ادغام استفاده كنيم ما معتقديم فلسفه ادغام يك فلسف

تعمق در اين فلسفه و كمك به حل مشكالت ريشه اي و مزمن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فضايي ايجاد شود تا 

  . بهتر بتوانيم از بركات ادغام بهره مند شويم

تشكر فراوان از عزيزاني كه صادقانه و از روي دلسوزي و احساس مسئوليت با تداوم ادغام مخالفت مي كنند، از در پايان ضمن 

خداوند متعال مي خواهم همه ما را مشمول فضل و رحمت خود قراردهد و همه ما را در تصميم گيري درست و عمل به وظيفه 

  ب ./ياري نمايد

  دكتر لنكراني

  وزير

  

  آموزشي و امور دانشجوييمعاونت : رونوشت
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  جناب آقاي دكتر عباس پور 

  رئيس محترم كميته آموزش مجلس شوراي اسالمي 

 با سالم واحترام

  گزارش بسيار كوتاهي از وضعيت آموزش پزشكي و مقايسه آن با آموزش در ۲۱/۴/۸۴         پيرو جلسه مورخ 

وزش پزشكي در نظام ارائه خدمات خدمتان تقديم مي وزارت علوم و نظر كارشناسي در ارتباط با فلسفه ادغام آم

  .گردد

حق مطلب ادا نشده ) بهداري سابق ( رسد در تبيين فلسفه ادغام آموزش پزشكي در نظام ارائه خدمات  به نظر مي

از طرف ديگر تعداد قابل توجهي از مخالفان اين ادغام به ناحق مشكالت مزمن بهداشت و درمان و آموزش . است 

متاسفانه مشكالت كشور در اين زمينه به قدري زياد است كه دستاوردهاي ادغام . اند   ادغام نسبت دادهرا به

  . رنگتر نشان داده است  همواره در سايه مشكالت مزمن خود را كم

رود اصل موضوع  اند پايين بياورم ولي انتظار مي من قصد ندارم ارزش كساني را كه موافق يا مخالف ادغام بوده

طبيعي است كه براي اين كار بايد از منابع و آثار علمي موجود در . دغام جدا از مشكالت جاري نقد و بررسي شود ا

متاسفانه بسياري از افراد قدرت بررسي موضوع را خارج از شرايط موجود . زمينه آموزش پزشكي استفاده شود 

در اين رابطه به طور مختصر به چند . ه هستند پاي نداشتند به همين دليل اغلب اظهارنظرها بسيار سطحي و بي

  :شود نكته اشاره مي

خود " هاي اجتماعي مسئوليت" اند آنطور كه بايد و شايد به  هاي پزشكي نتوانسته در كل دنيا دانشكده .١

 .عمل كنند 

هاي پزشكي از جامعه و نظام ارائه خدمات  ريشه اين ناتواني فاصله گرفتن تدريجي دانشكده .٢

 .درماني بوده است  بهداشتي

" براي ايجاد تحول ابتدا بايد . تحول در آموزش پزشكي در همه كشورهاي جهان يك ضرورت است  .٣

بدين معني كه آموزش . تغيير پيدا كند ) ها  دانشگاه( هاي پزشكي  مسئوالن دانشكده" فرايند تفكر 
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آموزش "  پزشكي بايد از آموزش. هاي پزشكي سازگارتر كنند  پزشكي را با فلسفه وجودي دانشكده

 .تغيير يابد " اي  آموزش حرفه" به " متخصص 

الزمه اظهارنظر درباره كيفيت آموزش ، ارائه تعريفي از . كيفيت آموزش پزشكي يك موضوع جدي است  .٤

مردم و ( ها  به نيازها و انتظارات منطقي مشتري: ترين تعريف از كيفيت عبارت است از  رايج. باشد  آن مي

مشخص ) ها  مشتري( براي تعيين كيفيت ابتدا بايد نيازها و انتظارات مردم و جامعه . پاسخ دادن ) ه جامع

هاي پزشكي سنجش شود و با مقايسه آنها معلوم شود تا كجا به  گردد سپس عملكرد آموزشي دانشكده

ارنظر درباره آن بنابراين كيفيت قابل سنجش است و اظه. اين نيازها و انتظارات پاسخ داده شده است 

 .نظرات اعتبار ندارند نشان داده نشوند نقطه" عدد و رقم " بالمانع است ولي تا زماني كه موارد موردادعا به 

اگر چنين . به وجود آورد" نظام ارتقا " براي ارتقاي كيفيت آموزش بايد بر اساس يك فلسفه مديريتي يك  .٥

 .مگاني خواهد شد نظامي ايجاد شود پرداختن به كيفيت يك وظيفه ه

بر اساس " نظام ارائه خدمات " نظران و مجامع جهاني معتقدند كه نظام آموزشي بايد با  همه صاحب .٦

آنها " ادغام كامل" بهترين سازوكار اين همكاري . سازوكارهاي روشن ، همكاري نزديك داشته باشند 

 دانشكده پزشكي وجود دارد مسئوليت تواند به مشكل محدود باشد ، يعني هر جا كامل مي ادغام. باشد مي

تواند به  ادغام كامل مي. درماني آن منطقه نيز با رئيس دانشكده پزشكي باشد  ارائه خدمات بهداشتي

هاي وابسته با نظام ارائه خدمات  يعني كل نظام آموزش پزشكي و حرفه. صورت نامحدود انجام گيرد 

بهرحال بايد توجه داشت كه ادغام مباني علمي . ته استمثل آنچه كه در ايران انجام گرف. ادغام شود 

مثلث خدمات آموزش و . رود  دارد و دنيا در جهت ادغام آموزش پزشكي با نظام ارائه خدمات پيش مي

در صورت انتزاع ارتباط دانشگاه از جامعه و سالمت . پژوهش در علوم پزشكي نبايد از هم جدا شود 

 و درماني و آموزشي و پژوهشي  ورت انتزاع ، كيفيت خدمات بهداشتيقطعاً در ص. شود جامعه قطع مي

تغيير سير بيماري ها از بيماري هاي واگير به غير واگير و اثر گذاري مولفه هاي  .تنزل پيدا خواهد كرد

مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در امر سالمت جامعه نيازمند بهره گيري از باالترين سطح 
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ادغام اين موهبت را تعقيب مي كند كه مراقبت از بيماري ها از متن جامعه و . استتخصصي در كشور 

توسط گروههاي تخصصي با همكاري گروههاي محيطي يكجا و يكپارچه ديده شود و دستورالعمل هاي 

  .علمي مناسب تهيه و اجرا گردد

روش هاي درمان و » بتپروتكل هاي مراق«با توجه به لزوم ساختارمند كردن نظام سالمت يعني تهيه 

استانداردسازي خدمت، تنها در صورتي اين ساختار مي تواند ارزش اجرائي داشته باشد كه از پشتوانه قدرتمند 

پاسخگوئي به نيازهاي جامعه و طراحي ساختار مناسب براي آن تنها با بهره گيري از . دانشگاهيان برخوردار باشد 

شنا به جامعه مقدور است دوري اين محققين از جامعه قطعاً امكان انجام مراكز تحقيقات و متخصصين دانشگاهي آ

مت مردم، داده با درگيري اين محققين و كارگزاران در امور اجرائي سال .تحقيقات كاربردي را سلب خواهد كرد

ود و در مي كنند موجب تغيير نگرش و علم آنها به عوامل خطر بيماري زا و بيماري ها مي ش هائي كه دريافــت

و تنها مصرف كننده بي چون و چراي  .نظام آموزش با بومي كردن اين علم آن را به فراگيران منتقل خواهند كرد

 بصورت يك برنامه مدون و علمي مي  on Job trainingتنها در ادغام است كه موضوع  .علوم نخواهند بود

ظام ادغام يافته معني پيدا مي كند كه با  هاي موفق تنها در نEDCوجود  . شكل گيردCMEتواند در قالب 

روشهائي از آموزش را مد نظر قرار دهند كه امكان ) تغيير رفتار براي پاسخگويي به نيازها(تعريف درست از آموزش 

مقايسه رشته هاي آموزشي در وزارت علوم كه مبتني بر نيازها نيست و در  .دست يابي به اين تعريف فراهم شود

دوري وزارت علوم از جامعه منجر به هدر  .فاوت كيفيت را در فراگيران بخوبي نشان مي دهدوزارت بهداشت ت

ضمناً  يك جلد كتاب تحول در آموزش پزشكي يك نياز جهاني، و يك جلد  .رفتن امكانات و نيروها شده است

 مستندات علمي كتاب مستندات علمي اجرايي ادغام آموزش پزشكي و نظام ارائه خدمات ويك جلد كتاب تحليل

            ./اجرايي ادغام آموزش پزشكي و نظام ارائه خدمات جهت بهره برداري به پيوست تقديم مي گردد

  معاون آموزشي و امور دانشجويي، كريمي.. دكتر عبدا

  :رونوشت

p  مركز مطالعات و  توسعه آموزش پزشكي جهت اطالع  
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 درمان و آموزش پزشكي با وزارت علوم، تحقيقات و جدول مقايسه كلي  وضعيت آموزش در وزارت بهداشت،
  ها و شاخصهاي اصلي فناوري در حيطه

 شاخصها ها حيطه
وضع موجود وزارت بهداشت، 
 درمان و آموزش پزشكي

وضع موجود وزارت علوم،تحقيقات و 
 فنآوري

 ١٨/١ ١٠/١  نسبت هيأت علمي به دانشجو
 وجود مراكز مطالعات و توسعه

 آموزش مدرسين
درتمام دانشگاه مراكز فعال 

  موجود است
 ـ هيأت علمي١  وجود ندارد

هاي مدون    برگزاري دوره
 آموزش اساتيد

 سال گذشته بصورت ١٥طي 
  مستمر برگزار ميشود

  ندرتاً آنهم در موارد خاص

هاي عملي   آموزش در عرصه
 متناسب با وظايف شغلي

در وجود عرصه مناسب و فعال 
  ها  اغلب رشته

هاي سنتي و  آموزش در عرصه
  معموالً جدا از وظايف شغلي

  هاي آموزش  ـ عرصه٢
 آموزش در عرصه نظام ارائه 

 خدمات و جامعه
فيلدهاي آموزش درجامعه و 
  نظام بهداشتي فعال هستند

معموالً فيلد مناسب در اختيار 
  دانشگاه نيست

 كارگاههاي روش تحقيق 
 كاربردي

نزده سال گذشته بطور طي پا
  گسترده و منظم برگزار شده

بتازگي آنهم در موارد نادر انجام 
  .ميشود

 مراكز تحقيقات و كاربردي در 
 هاي مختلف رشته

در اغلب دانشگاهها و 
دپارتمانها بصورت فعال وجود 

  دارد

در بعضي از مراكز و دپارتمانها وجود 
  دارد

  ـ تحقيقات كاربردي٣

  مراكز تحقيقات آموزشي
رده در مراكز بصورت گست

EDCكشور انجام ميشود   
ها و دپارتمانها  در بعضي دانشكده

  بتعداد كم انجام ميشود

ـ فناوري علمي و ٤
  خدمات تخصصي

 خودكفايي و عدم اتكا به 
 كشورهاي خارجي

 درقريب به اتفاق روشهاي 
تشخيص و درمان به 
خودكفائي رسيده و از 

كشورهاي شاخص مستقل 
  هستيم

هي نقش چنداني در مراكز دانشگا
  ارائه فنآوري روز ندارند

  آموزش مداوم  ـ دانش آموختگان٥
آموختگان  براي تمام دانش

مشمول برابر قانون انجام 
 ميشود

بتازگي در يكي دو رشته مهم با 
  نقش كمرنگ دانشگاه شروع شده

ارت بهداشت ، درمان و بر اساس مستندات و بررسي هاي انجام شده توسط انجمن آموزش پزشكي ايران ، وز

   در سه جلدWHOآموزش پزشكي و 
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 موزشيآ:  تهران  سرويس-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 برابر ٣٠رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

شدن تعداد مقاالت علمي، افزايش كيفيت آموزش در وزارت بهداشت در مقايسه با وزارت علوم، 

اتيد دانشگاهي تامين نيروهاي پزشكي مورد نياز جامعه و انجام پيشرفته ترين تحقيقات كاربردي پزشكي توسط اس

  . را از جمله دستاوردهاي طرح ادغام آموزش پزشكي عنوان كرد

متولي آموزش « دكتر رضا لباف قاسمي در ميزگرد به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران،

زش  سال گذشته آمو٥٠با بيان اينكه طرح ادغام آموزش پزشكي جزو طرحهايي است كه طي » پزشكي دركشور

هاي  ها از محل ارايه خدمات درماني ريشه نگراني دانشگاه دوري دانشگاه: پزشكي دنيا را متحول كرده است، گفت

ايست كه تمام متخصصان آموزش  هاست و اين فلسفه علوم پزشكي دنيا مبني بر عدم انجام وظايف اصلي دانشگاه

ر ايران با اجراي طرح ادغام آموزش پزشكي اين اند، تمام اينها در حاليست كه د پزشكي صحت آن را درك كرده

  . مشكالت برطرف شد

  فلسفه ادغام آموزش پزشكي خدشه ناپذير است 

وي با اشاره به خدشه ناپذير بودن فلسفه ادغام، با رد ادعاي افراد مبني بر افت كيفيت آموزش پزشكي به دنبال 

با ساير كشورها و همچنين پزشكان تربيت شده قبل پزشكان كشور در مقايسه : ادغام آموزش پزشكي، تصريح كرد
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توان گفت كه آموزش پزشكي  از اجراي طرح ادغام، از كيفيت بااليي برخوردارند و همچنين با مستندات و آمار مي

  . وزارت بهداشت نسبت به آموزش در وزارت علوم در سطح بسيار باالتري قرار دارد

 مبني بر اينكه نظارت بر وضعيت سالمت و استانداردهاي بهداشتي جامعه وي با انتقاد نسبت به برخي از اظهارات

با توجه به آمار باالي مرگ و ميرهاي مرتبط با مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي در : ها نيست، گفت وظيفه دانشگاه

  . تواند نسبت به اين مسايل بي تفاوت باشد كشور بنابراين پزشكي كه متولي سالمت جامعه است نمي

ساختار يكي از اين اركان : دكتر لباف قاسمي با بيان اينكه براي مديريت هر سازمان اركاني وجود دارد، تصريح كرد

هاي علوم پزشكي عبارتست از آموزش پزشكي و ارايه خدمات بهداشتي  است كه طي آن ساختار مديريت دانشگاه

  . زشكي استدرماني كه در اين ساختارارايه خدمات بستري براي آموزش پ

   كنند هاي علوم پزشكي در بخش آموزش فعاليت مي  درصد پرسنل دانشگاه٤٠

 ٤٠كنند كه حدود  هاي علوم پزشكي فعاليت مي  هزار پرسنل در دانشگاه٤٠٠به گفته دكتر لباف قاسمي، حدود 

  .  بر عهده دارنددرصد آنان به فعاليتهاي آموزشي مشغولند و باقي مسئوليت ارايه خدمات بهداشتي درماني را

درمان و آموزشي است كه هيچ يك در كار ديگري دخالتي  در اين ساختار هر دانشگاهي داراي معاونين بهداشت، 

شتابند، بنابراين مسائل آموزشي تحت الشعاع مسائل  ندارد، با اين حال در شرايط خاص و بحراني به كمك هم مي

  . گيرد بهداشتي و درماني قرار نمي

   ل بهداشتي و درماني جامعه توسط دانشگاهيان باالترين شانيت دانشگاههاسترفع مساي

در سيستم فعلي پيشرفته ترين تحقيقات بهداشتي : آموزش پزشكي وزارت بهداشت افزود رييس مركز مطالعات 

كه بسياري از اي  شود، به گونه درماني توسط اساتيد دانشگاه براي پاسخگويي به نيازها و انتظارات جامعه انجام مي

بيماريهاي واگيردار مهار شده است، بنابراين باالترين شانيت دانشگاهيان اين است كه پيچيده ترين مسائل 
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 برابر شدن تعداد مقاالت علمي ٣٠وي همچنين با اشاره به . بهداشتي و درماني جامعه توسط اين قشر برطرف شود

اين مساله از : آنها در مجالت معتبر خارجي، خاطر نشان كردهاي علوم پزشكي نسبت به گذشته و انتشار  دانشگاه

ديگر دستاوردهاي طرح ادغام آموزش پزشكي است چرا كه اين مقاالت بر مسائل عيني موجود در جامعه مبتني 

  . است

   درصد امكانات ادغام استفاده شده است ١٠تنها از

ما در تبيين واجراي فلسفه ادغام : ان داشترييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت اذع

 درصد امكانات حاصل از اجراي اين طرح استفاده شده ١٠اي داشتيم به عبارت ديگر تنها از مشكالت بسيار عديده

توان به دليل عدم استفاده از   درصد عرصه و زمينه فعاليت و پيشرفت باقي مانده است، بنابراين نمي٩٠است و هنوز

وي با اشاره به جلسات وزارت بهداشت با كميسيون آموزش و .  كل فلسفه ادغام را زير سوال برداين امكانات،

در اين جلسه وضعيت آموزش : تحقيقات مجلس در خصوص بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم، گفت

م ميان وزارت پزشكي در هر دو وزارتخانه با رفرانس سازمان جهاني بهداشت مقايسه شد كه بايد گفت تعامل الز

ها باشد و در حقيقت بر اساس برنامه استراتژيك، وزارت  علوم، بهداشت و علوم پزشكي بايد بين تمام وزارتخانه

  . نيز تعامل داشته باشد... بهداشت به همان اندازه بايد با وزارت كشاورزي و بازرگاني و 

ت علوم وجود دارد يعني عدم توانمندي فارغ هاي وزار به گفته وي، همان وضعيتي كه در حال حاضر در دانشگاه

ها و صنعت در آموزش پزشكي قبل از اجراي طرح ادغام نيز وجود  التحصيالن و نبود ارتباط مناسب ميان دانشگاه

ارتقاي شاخصهاي بهداشتي و سالمت : دكتر لباف قاسمي در خاتمه در بخشي از سخنان خود تاكيد كرد. داشت

 ميليوني كشور كاري با اهميت و ارزشمند در عرصه پزشكي كشور است كه ٦٠جمعيت كشور و حفظ آن با وجود 

  . توان آنرا نديده گرفت نمي

 ٠٣١٣٧-٨٤٠٧: کد خبر  انتهاي پيام
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 آموزشي:  تهران سرويس–خبرگزاري دانشجويان ايران 

مديركل آموزش دانشگاه علوم پزشكي ايران با بيان اينكه بازگشت آموزش پزشكي به وزارت 

طرح ادغام آموزش پزشکي : علوم تضمين كننده رفع معضالت و اشكاالت فعلي نيست، گفت

  . بايد اصالح شود نه حذف

متولي «دكتر حسين كبيراناركي در ميزگرد   رگزاري دانشجويان ايران،به گزارش سرويس صنفي آموزشي خب

تربيت و : ، با اشاره به تاريخچه اجراي طرح ادغام آموزش پزشكي در كشور تصريح كرد»آموزش پزشكي در كشور

م جبران كمبود نيروهاي پزشك در كشور و برقراري ارتباط منطقي با بيماران مهمترين هدف از اجراي طرح ادغا

  . بود، با اين حال وجود يك سيستم ارزيابي مداوم و مستمربراي اين فرايند ضروري است

هاي پزشكي و برقراري مشاركت  استفاده از امكانات و توانمنديهاي بيمارستانها براي توسعه دانشكده: وي افزود

  . رود يبين افراد فعال سيستم آموزش پزشكي و جامعه از ديگر اهداف طرح ادغام به شمار م

وي با بيان اينكه بايد با بكارگيري سيستم ارزيابي وارزشيابي مستمر به موفقيت بيش از پيش اين سيستم كمك 

  . بايد با استفاده از بازخورد نتايج ارزيابي، مشكالت و ضعفهاي موجود سيستم را برطرف كنيم: كنيم، گفت

بكارگيري روشهايي براي : ين طرح، خاطر نشان كردوي با اشاره به افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در ا

حفظ كيفيت آموزش در اين عرصه از ضرورت و اهميت بااليي برخوردار است كه متاسفانه در اين راستا بخصوص 

  . در دهه اول اجراي طرح، اقدامات موثري صورت نگرفت
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   دانشكده پزشكي از نتايج طرح ادغام است ٤٥ايجاد 

 دانشكده پزشكي در قالب اين هدف محقق ٤٥هاي پزشكي تا ايجاد  بيان اينكه توسعه دانشكدهدكتر كبيراناركي با 

طبيعتا فشارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز باعث شد كه هر استاني در پي تاسيس دانشگاه : شد، تصريح كرد

ها به عنوان قائم مقام  هعلوم پزشكي در استان خود باشد تا جايي كه براي حل مشكالت اجرايي، روساي دانشگا

  . وزير براي داشتن قدرت اجرايي الزم انتخاب شدند

وي با اشاره به ادعاي موافقان بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم مبني بر افت كيفيت آموزش پزشكي، 

، بايد شاخصها و استانداردهايي براي سنجش كيفيت معرفي و مشخص شده و سپس نتيجه گيري شود: اظهار كرد

  . شود البته مسلما افزايش ظرفيت بي رويه پذيرش دانشجو منجر به افت كيفيت مي

وي با اشاره به افزودن دوره فيزيوپاتولوژي به دوره عمومي علوم پزشكي به عنوان يك راهكار براي افزايش 

و كيفيت آن، اين با اين حال تدريجا به دليل نبود سيستم نظارت مداوم بر برنامه آموزشي : كيفيت آموزش، گفت

دوره كه هدف از اجراي آن ايجاد ادغام بين دوره علوم پايه و علوم باليني بود به درستي در دانشگاهها جرا نشد، 

چرا كه در اين دوره به جاي آموزش فيزيوپاتولوژي با استفاده از رفرانس، تئوريهاي دوره كارآموزي تدريس و در 

  . آموزش پزشكي شدنهايت باعث ايجاد مشكل و افت كيفيت 

  با اجراي طرح ادغام به اهداف كالن وزارت بهداشت رسيديم 

رود  انتظار مي: ايم، گفت دكتر كبيراناركي با بيان اينكه با اجراي طرح ادغام به اهداف كالن وزارت بهداشت رسيده

اره پاك شده و با كه اشكاالت صورت مسئله يعني طرح ادغام حل و برطرف شود نه اينكه اصل صورت مسئله دوب

  . صرف هزينه و زمان بسيار، مجددا به وضعيت اوليه باز گرديم
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بازگشت آموزش : هاي آموزش پزشكي در وزارت بهداشت، تصريح كرد دكتر كبيراناركي با اشاره به بازنگري برنامه

اشت با استفاده از پزشكي به وزارت علوم به هيچ عنوان تضمين كننده رفع اشكاالت فعلي نيست البته وزارت بهد

  . توانمنديهاي خود توانست از تمام امكانات بالقوه استانها براي تربيت نيروي انساني استفاده كند

  هاي مدون آموزشي از دستاوردهاي دولت هشتم در وزارت بهداشت است  تدوين برنامه

در وزارت بهداشت دانست و هاي مدون آموزشي را از دستاوردهاي دولت هشتم  دكتر كبيراناركي تدوين برنامه

  . يابد كند بلكه امور اصالح و بهبود مي ها تغيير نمي ها، تغيير مديريتها در كشور برنامه با تدوين اين برنامه: گفت

ايست كه  هاي علوم پزشكي با توجه به برنامه استانداردسازي به گونه شرايط دانشگاه: وي درعين حال اظهار كرد

هاي آموزشي ضروري است و  بينانه و متناسب شرايط روز كردن برنامه پذيرش و واقعهاي  محدود كردن ظرفيت

  . اين مساله در قالب رتبه بندي دانشگاهها و استاندارسازي عملي است

امنيت : به گزارش ايسنا، وي با اشاره به مصوبه وظايف وزارت بهداشت در برنامه چهارم توسعه، خاطر نشان كرد

اي، رعايت ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي، ساماندهي و تكميل شبكه  ي از حوادث جادهغذا، تغذيه، پيشگير

فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور جزو وظايف وزارت بهداشت قرار گرفته است كه طبيعتا 

شود   كيفي و عملياتي ميها اين فرايند شود كه به كمك دانشگاه تمام اين مسائل در ساختار فرايندي تعريف مي

تواند سيستم بهداشتي و درماني كشوررا به  بنابراين اگر دانشجوي پزشكي با اين ساختار آشنا نباشد در آينده نمي

  . درستي مديريت و برنامه ريزي كند

   فارغ التحصيالن وزارت علوم كيفيت متناسب با نياز بازار كار را ندارند

اي تربيت شود كه بتواند وضعيت كشور را به جهت صنعتي و اجتماعي بهبود  وي با بيان اينکه دانشجو بايد به گونه

در " ها با صنعت ارتباط دانشگاه"غليرغم طرح مبحث : بخشيده و خود را به استانداردهاي جهاني نزديك كند، گفت
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ط كار براي شناسايي نيازها و احتياجات جامعه و تربيت وزارت علوم براي برقراري ارتباط ميان دانشجويان با محي

وي با . متخصصان متناسب با شرايط جامعه، فارغ التحصيالن وزارت علوم كيفيت متناسب با نياز بازار كار را ندارند

ي اشاره به توقف اعزام بيمار به خارج از كشور و عدم نياز به ورود پزشكان خارجي به عنوان برخي از دستاوردها

بهبود شاخصهاي بهداشتي كشور و افزايش : سيستم آموزش پزشكي كشور به دنبال اجراي طرح ادغام، تصريح كرد

همچنين اجراي طرح پزشك خانواده . كيفيت نيز حاصل اجراي طرح ادغام آموزش پزشكي با سيستم سالمت است

  . ان سالهاي اول بوده استاي جزو اولويتهاي اوليه طرح ادغام از هم هاي بيمه و دخيل كردن سيستم

  وجود نگاه علمي به بخش سالمت از دستاوردهاي اجراي طرح ادغام است 

هاي علوم پزشكي با عرصه  به گفته وي، وجود نگاه علمي به بخش سالمت نيز حاصل ارتباط و نظارت دانشگاه

 و در همين خصوص پاك بنابراين اصالح اين سيستم در همين روند فعلي بسيار كمك كننده است. سالمت است

وي با تاكيد بر اينكه با داشتن برنامه . كردن صورت مساله و بازگشت به حالت اوليه حركتي كامال غيرمنطقي است

اگر با استفاده از نظر صاحبنظران، دانشگاهيان و : بايد از تغييرات در زمان جابجايي افراد جلوگيري كنيم، گفت

به گفته وي، وزارت . داد هاي مصوب كشور را تغيير نمي غيير وزير برنامهاي درست داشتيم، ت نخبگان برنامه

بهداشت كه مخاطب آن مردم و سالمت مردم است هم بحث آموزش و تربيت نيروي انساني را دارد و هم بحث 

زام دكتر كبير اناركي در خاتمه جلوگيري از اع. پاسخگويي به مردم و در كنار آن حفظ استاندارد نيز مطرح است

بيمار و دانشجو و در نهايت جلوگيري از خروج ارز را از ديگر دستاوردهاي طرح ادغام در وزارت بهداشت دانست و 

  . هاي تخصصي امكان تربيت نيروي انساني در داخل كشور فراهم شده است در حال حاضر در تمام رشته: گفت

  ٠٣١٣٦-٨٤٠٧: کد خبر انتهاي پيام
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 آموزشي:  تهران سرويس–خبرگزاري دانشجويان ايران 

 به مديركل آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران معتقد است با بازگشت آموزش پزشكي

شوند و در نتيجه وزارت  ها مي وزارت علوم، تمام كارشناسان و دانشمندان از وزارت بهداشت خارج و وارد دانشگاه

  . بهداشت ديگر توان و اثربخشي گذشته را نخواهد داشت

  با بيان»متولي آموزش پزشكي در كشور«  با عنوان دكتر جبراييل سراجي در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران

 درمان و آموزش پزشكي تصويب شده است،  اي در مجلس براي تشكيل وزارت بهداشت، اينكه قطعا اساسنامه

در شرايط فعلي بايد به نقد اين اساسنامه پرداخته و دريابيم كه تا كنون اهداف اين اساسنامه تا چه حد : گفت

  . محقق شده است

يتي، تفكيك آموزش علوم پزشكي از وزارت علوم و ادغام آن بايد بررسي شود كه از ديدگاه اصول مدير: وي افزود

با وزارت بهداشت مثبت بوده است يا خير و از سوي ديگر بازگشت مجدد از اين مسير چه مسائل و تبعاتي به دنبال 

  . دارد

به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، وي با بيان اينكه يكي از اصول مديريت 

توان يك تشكيالت را اداره كرد كه در  تا زماني كه سازماندهي مناسبي نباشد، نمي: ندهي است، تصريح كردسازما

 درمان و آموزش  هاي علوم پزشكي با هدف اجراي بهتر بهداشت، همين راستا سازماندهي جديدي به نام دانشگاه

  . پزشكي در كشورايجاد شد
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  . ديريت، امكان بازگشت و تغيير مجدد از لحاظ عقالني وجود دارد يا خيربايد بررسي شود كه آيا از ديدگاه اصول م

توان كيفيت آموزشي و   به مفهوم عام كلمه مي-بايد بررسي شود كيفيت : دكتر سراجي در عين حال ادامه داد

  .  را با هم مقايسه كرد١٣٨٣ با سال ١٣٦٣توانمندي دانشجويان و فارغ التحصيالن سال 

به : ي برخي افراد مبني بر افت كيفيت آموزش پزشكي به دنبال اجراي طرح ادغام، خاطر نشان كردوي با رد ادعا

استنباط بنده دليل اصلي وزارت علوم براي بازگشت آموزش پزشكي اين نيست، بلكه اين وزارتخانه به دنبال كسب 

 پزشكي به وزارت علوم منجر به هاي جايگاه اوليه خود است نه به دنبال كيفيت، چرا كه اتصال مجدد دانشكده

  . شود اعمال تغييرات و اصالحات اساسي و ناگهاني نمي

  نظام آموزش عالي كشور در تبيين مسائل دچار مشكل است 

متاسفانه اين نظام مي خواهد : وي با بيان اينكه نظام آموزش عالي كشور در تبيين مسائل دچار مشكل است، گفت

  . شود ازماندهي برطرف كند و در اين ميان به ساير اصول مديريت توجه نميتمام مشكالت را از ديدگاه س

به عبارت ديگر متوليان و سردمداران بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم بدون توجه به هزينه و وقتي كه 

صرف اجراي طرح ادغام شد، توجهي به سرمايه، هزينه و خسارت برهم زدن اين طرح و اجراي طرح بازگشت 

  . موزش پزشكي به وزارت علوم نيز ندارندآ

  با اجراي طرح ادغام، عملكرد دانشگاههاي علوم پزشكي بهبود يافت 

با : مدير كل آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيان اينكه فرايندها دچار مشكل ونيازمند اصالح است، گفت

ها به بيمارستانهاي آموزشي، عملكرد آنها بهبود  اهاجراي طرح ادغام و به دنبال آن ورود اعضاي هيات علمي دانشگ

  . يافت
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هاي علوم پزشكي در صحنه اجرا، فيلدهاي بهداشتي و ساير  همچنين ورود اعضاي هيات علمي فعال دانشگاه

توانند به مردم  اند كه مي ها نيز تاثير مثبت داشته است، به عبارت ديگر در اين سيستم پزشكاني تربيت شده عرصه

  . س مناسب و علمي ارايه كنندسروي

  آيا تنها در مجموعه وزارت بهداشت با معضل بيكاري فارغ التحصيالن مواجه هستيم؟ 

وي با اشاره به يكي ديگر از داليل مخالفين طرح ادغام مبني بر افزايش بي رويه تعداد پزشكان و در نهايت 

ارت علوم اين مشكل وجود ندارد و آيا با افزايش بايد پرسيده شود كه آيا در وز: بيكاري پزشكان، تصريح كرد

ظرفيت پذيرش دانشجو، راهكاري براي آينده شغلي و اشتغال آنان انديشيده شده است؟ و آيا تنها در مجموعه 

  وزارت بهداشت با معضل بيكاري فارغ التحصيالن مواجه هستيم؟ 

كنند و در   كه تنها با اتكا به آن قضاوت ميرسد كه چيزهايي در ذهن اين مخالفان است به نظر مي: وي افزود

  . اند اصل دليلي براي مخالفت با طرح ادغام چه در زمان آغاز اجرا و چه در حال حاضر نداشته

ادعاي ديگر مخالفين اين سيستم :  اظهار كرد هاي علمي آموزش پزشكي، دكتر سراجي با اشاره به مراحل و دوره

يان پزشكي از سالهاي پايين دوره تحصيلي با جان بيماران نيز صحت ندارد چرا مبني بر سر و كار داشتن دانشجو

هاي باليني حق تجويز دارو و روشهاي درماني به بيماران را  كه دانشجويان پزشكي قبل از كسب كامل مهارت

  . ندارند

  با بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم دو وزارت بهداشت خواهيم داشت 

انشگاه علوم پزشكي تهران با بيان اينكه مسلما اين سيستم و فرآيند نيازمند اصالح و به روز مدير كل آموزش د

  . كليه علوم چه پزشكي و چه غير پزشكي نيازمند اصالح و روزآمدن شدن هستند: تصريح كرد شدن است، 
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هاي علوم پزشكي، اظهار  هوي با اشاره به برخي از اظهارات مبني بر تحميل بار درماني و بهداشتي بر دوش دانشگا

بيند،  با بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم نيز دانشجوي پزشكي مسلما آموزش را در بيمارستان مي: كرد

بنابراين به اعتقاد بنده با بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم دو وزارت بهداشت خواهيم داشت چرا كه 

  . مان مردم نديده گرفتتوان نقش بيمارستانهاي آموزشي را در در نمي

هاي علوم  دكتر سراجي درادامه با رد ادعاي مخالفين مبني بر كاهش و افت شاخصهاي آموزش پزشكي در دانشگاه

بايد شاخصهاي كيفيت آموزش و پژوهش بررسي شود و با ارايه سند و مدرك اين ادعا ثابت : پزشكي، تصريح كرد

هاي علوم پزشكي و غيرعلوم پزشكي با هم مقايسه  در دانشگاهشود، همچنين بايد شاخصهاي آموزش و پژوهش 

وي با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشكي تهران با توليد مقاله، دانشگاه اول در تمام كشور شناخته شد، اظهار . شوند

گرفت، جامعه با مشكالت بهداشتي درماني بسيار  به اعتقاد بنده اگر ادغام آموزش پزشكي صورت نمي: كرد

وي همچنين با اشاره به رشد شاخصهاي سالمت و بهداشت به عنوان يكي از افتخارات نظام . يشتري روبرو بودب

وزارت علوم  : جمهوري اسالمي ايران خطاب به موافقان طرح بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم، اظهار كرد

اي دارد و خواهان تغيير چه چيزي  اعالم كند كه براي افزايش كيفيت و شاخصهاي آموزش پزشكي چه برنامه

وي همچنين خطاب به نمايندگان كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه به دنبال اجراي طرح بازگشت . است

امسال همين مجلس ظرفيت : آموزش پزشكي به وزارت علوم با هدف افزايش كيفيت آموزش هستند، تصريح كرد

 كه يكي از داليل موافقان طرح بازگشت، افزايش بي رويه پذيرش دانشجوي پزشكي را افزايش داد، در حالي

  . پذيرش دانشجوي پزشكي و به دنبال آن بيكاري پزشكان در طرح ادغام است

هاي پزشكي و غير پزشكي  برخي از افراد معتقدند كه جدايي و عدم ارتباط ميان دانشكده: دكتر سراجي ادامه داد

هاي غير پزشكي هيچ ارتباط و آگاهي  حاليست كه خود دانشكدهباعث افت كيفيت آموزش شده است، اين در

وي با ذكر مثالي در اين خصوص به مساله شيوع وبا در كشور اشاره . نسبت به عملكرد و فعاليت يكديگر ندارند

ام زماني وبا كنترل شد كه اعضاي هيات علمي، كارشناسان و تيم درماني با برقراري ارتباط و ادغ: كرد و اظهار كرد
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با : دكتر سراجي در ادامه اظهار كرد. با يكديگر راجع به درمان مناسب و پيشگيري اين بيماري تصميم گيري كردند

هاي علوم پزشكي  هاي پزشكي و علوم پزشكي، دانشگاه تمام اينها اگر پس از بررسي و رتبه بندي وضعيت دانشگاه

يابد، ما هيچ مخالفتي با  زارت علوم كيفيت آنها ارتقا ميدر ته جدول قرار گرفتند و مشخص شد كه با بازگشت به و

  . اجراي اين طرح نداريم

  كاهد  بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم، توانمندي وزارت بهداشت را مي

به گفته مدير كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران، با بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم، يك وزارت 

روند و وزارت  ت كه تمام افراد كارشناس و دانشمند از آن خارج شده و به دانشگاه ها ميبهداري خواهيم داش

شود كه فاقد توانمندي و توانايي الزم است و هيچ كس پاسخگوي  اي متولي بهداشت و درمان كشور مي بهداري

ت كامال مشكالت و تبعات منفي آن نخواهد بود، در حالي كه در شرايط فعلي سيستم سالمت و بهداش

پذيرش : وي با اشاره به ديگر اقدامات مثبت وزارت بهداشت در بخش آموزش پزشكي، تصريح كرد. پاسخگوست

  . ها يكي از اين اقدامات است دانشجوي آزاد خارجي با استفاده از ظرفيتهاي خالي دانشگاه

   هاي دانشگاه تهران به آموزش علوم نوين اختصاص يكي از دانشكده

هاي علوم نوين،  هاي علوم پزشكي در عرصه ر خاتمه همچنين با اشاره به بحث پيشرفت دانشگاهدكتر سراجي د

هاي  دانشگاه علوم پزشكي تهران با توجه به پيشرفت مباحث نانوفناوري در دنيا، يكي از دانشكده: خاطر نشان كرد

ي نيز طراحي شده اند و هاي آموزش خود را به آموزش اين علوم نوين اختصاص داده است كه در آن گروه

هاي اين دانشكده است، البته اثر بخشي و نتايج آن به همين زودي  نانوبيومديسين و بيوانفورماتيك جزو رشته

  . شود و نيازمند گذر زمان است مشخص نمي

  ٠٣١٣٥-٨٤٠٧: کد خبر انتهاي پيام
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 آموزشي:  تهران سرويس–خبرگزاري دانشجويان ايران 

رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ضمن تشريح 

با استفاده از : عات منفي بازگشت آن به وزارت علوم، گفتنكات مثبت ادغام آموزش پزشكي و تب

  . توان علمي بودن طرح ادغام را اثبات كرد شواهد جهاني مي

متولي «يزداني در ميزگردي با عنوان   دكتر شهرام به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران،

هاي آموزش و پژوهش بخش سالمت،   شناسايي برنامه، با اشاره به ضرورت تعريف و»آموزش پزشكي در كشور

شود در بخش اول ارايه كنندگان خدمات  آموزش عالي در بخش علوم پزشكي به دو بخش بزرگ تقسيم مي: گفت

شوند كه محصول آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم در امر ارتقاي بهداشت و پيشگيري،  سالمت تربيت مي

بديهي است كه تركيب و كميت اين بخش بايد به دقت و . كنند ها دخالت مي ماري درمان و بازتواني بي تشخيص،

گردد و  براساس نياز و تقاضاي بازار خدمات سالمت و در طي فرايند برنامه ريزي نيروي كار سالمت تعيين 

ن بخش جاي  داروسازي، پرستاري، پيراپزشكي، بهداشت و توانبخشي در اي  دندانپزشكي، هاي متعدد پزشكي، رشته

  . دارند

هدف بخش دوم آموزش عالي علوم پزشكي، آموزش نيروي انساني ضروري جهت توليد دانش و : وي افزود

باشد و محصول آن افرادي هستند كه از طريق پژوهش و نوآوري، جامعه  هاي مختلف سالمت مي نوآوري در زمينه

  . دهند  سوق مي" اقتصاد دانش مدار"در جهت و اقتصاد كشور را " مبتني بر نوآوري"را در جهت يك جامعه 



        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  
  معاونت آموزشي

 دغاممركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، ستاد ا

)ها، موافقان، مخالفان و گزارش سازمان بهداشت جهاني نامه(مستندات ادغام  

٤٤

  تهيه سند ملي توسعه دانش و فناوري پيشرفته سالمت ضروريست 

سند ملي و راهبردي « به گفته دكتر يزداني، تركيب و كميت اين بخش از آموزش عالي علوم پزشكي براساس 

هاي مختلف دانش، فن  ايي حيطهگردد كه طي آن پس از مطالعه پوي مشخص مي» توسعه دانش و فناوري سالمت

هايي از دانش و فن آوري كه در صورت سرمايه گذاري منجر   حيطه آوري و بازار سالمت سكوهايي جهت توسعه

شوند، شناسايي شده و تركيب مناسبي از مراكز پژوهشهاي پايه، پژوهش و توسعه  به حداكثر ارزش افزوده مي

زار سالمت، واحدهاي ساده سازي و ترويج دانش و فناوري سالمت و فناوري، پژوهش و توسعه كاال و پژوهش با

گردد و بر اساس آن سرمايه انساني ماهر و  اي واسط فناوري پيشرفته سالمت پيشنهاد مي واحدهاي گرمخانه

بنابراين . گردد هاي دانشگاهي مناسب جهت تربيت اين سرمايه انساني مشخص مي تحصيل كرده ضروري و رشته

هاي مختلف فوق ليسانس و  شود و رشته آموزش عالي علوم پزشكي آموزش مبتني بر نوآوري ناميده ميبخش دوم 

ph.Dگيرند  در اين گروه جاي مي .  

بايد در بخش : دكتر يزداني با بيان اينكه تهيه سند ملي توسعه دانش و فناوري پيشرفته سالمت ضروريست، گفت

 حركت كنيم كه اولين قدم آن تهيه سند ملي توسعه دانش و فناوري سالمت به سمت توليد كاال و ايجاد بازار

  . پيشرفته سالمت است كه در اغلب كشورهاي جهان نيز رايج است

هاي  بيني عرصه پيش: رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود

ي به اين بازار، چگونگي مراكز پژوهشي پايه، توسعه فناوري و بازار كاالي سالمت، نيروي مورد نياز براي دستياب

التحصيالن و صنعت  توليد كاال، چگونگي توزيع و انتشار آن در جامعه، عوامل الزم براي برقراري ارتباط ميان فارغ

  . ردگي به همراه ارايه آموزش، پژوهش، بازار و صنعت بخشي از نكاتي است كه در اين سند مورد توجه قرار مي

 مراكز پژوهشي و نوع ارتباط آنها نيز در اين  هاي علوم پزشكي و غيرپزشكي، صنعت، همچنين جايگاه دانشگاه

  . ميان بايد مورد توجه قرار گيرد
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   كنندگان سالمت اختصاص دارد ها به تربيت خدمت  درصد فعاليت آموزشي دانشگاه٩٥بيش از 

الي علوم پزشكي با عرصه سالمت و سنخيت بخش دوم آموزش سنخيت بخش اول آموزش ع: دكتر يزداني افزود

 درصد ظرفيت آموزش ٩٥در حال حاضر بيش از . باشد هاي علوم و صنعت مي عالي علوم پزشكي با ساير حيطه

عالي پزشكي كشور معطوف به بخش اول است كه سنخيت بيشتري با بخش سالمت دارد و از ادغام با بخش 

  . گردد سالمت منتفع مي

دون شك سرنوشت ناگزير آموزش عالي علوم پزشكي در كشور سوگيري به سمت آموزش مبتني بر نوآوري ب

است، ولي توسعه، ترويج و تقويت اين بخش از آموزش عالي كشور بايد در راستاي سند ملي توسعه دانش و 

نش و فناوري پيشرفته هاي دا فناوري سالمت صورت گيرد و در قالب اين سند ارتباطات گوناگون بين دانشكده

هاي علوم، مراكز پژوهش و توسعه فناوري،  هاي مرتبط در دانشگاه  دانشكده هاي علوم پزشكي، سالمت در دانشگاه

  . گردد صنعت و بازار سالمت مشخص 

اين سند مشخص خواهد نمود كه جهت ارتقاي هرچه بيشتر دانش و فن آوري سالمت كدام واحدها بايد با 

  .  هماهنگ و همكاري و يا ادغام داشته باشند  هميار،يكديگر مرتبط،

  شود  تربيت پزشك متبحر به جز در يك نظام سالمت ادغام يافته با عرضه آكادميك محقق نمي

رييس مركز مطالعات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با بيان اينكه دانش پزشكي به طور باورنكردني در حال 

 ماه است و روايي و ٢٠ عنوان مثال زمان دو برابر شدن حجم دانش پزشكي تنها به: گسترش و تغيير است، گفت

 سال آينده زير سوال ٥-١٠رود در طي  صحت حدود يك سوم از شواهدي كه در حال حاضر در طبابت به كار مي

شود و  به اين ترتيب تعليم و تربيت ارايه دهندگان خدمات سالمت امري مقطعي محسوب نمي. خواهد رفت

اي خطيرتر و دشوارتر از تربيت اوليه آنان است و اين امر  اي مداوم آنان وظيفه آموزش مداوم پزشكان و ارتقا حرفه

  . بجز در يك نظام سالمت ادغام يافته با عرضه آكادميك محقق نخواهد شد
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  رساند  قل ميهاي آموزشي با نيازهاي جامعه را به حدا هاي باليني و آكادميك ارتباط جايگاه انفكاك عرصه

به گفته رييس مركز مطالعات دانشگاه علوم پزشكي بهشتي، آموزش پزشكي جامعه نگر و آموزش پزشكي در بطن 

هاي باليني و  دهند و انفكاك عرصه هاي اصلي پزشكي در چند دهه اخير را تشكيل مي جامعه جهت گيري

رساند، به بيان  با نيازهاي جامعه را به حداقل ميهاي آموزشي  ها و جايگاه  روش آكادميك ارتباط و تناسب محتوي،

هاي آكادميك و باليني  ديگر وجود يك نظام ارايه خدمات سازمان يافته يكي از شرايط تحقق اهداف ادغام عرصه

  . است

   درصد مراكز پژوهشي بخش سالمت باليني هستند ٩٠

 درصد مراكز پژوهشي اين بخش باليني ٩٠: دكتر يزداني با اشاره به وضعيت فعلي بخش سالمت، خاطر نشان كرد

 درصد بخش آموزش نيز مبتني بر خدمات سالمت است، بنابراين در اين شرايط تعامل و ادغام با ٩٥هستند و 

  . بخش سالمت مهمترين ضرورت است

ه تصميم وي با بيان اينكه نتايج پژوهش هرگز نبايد بدون استفاده و عاطل باقي بماند و پژوهشي كه نتايج آن ب

هاي مختلف در سطوح  در نظام سالمت گروه: شود، اظهار كرد گيري كمك نكند تنها اسراف منابع محسوب مي

هاي  باشند و ماهيت پژوهشهايي كه پاسخگوي نياز گروه مختلف نيازمند دستيابي به نتايج پژوهشهاي بومي مي

  . باشد مختلف است نيزبا يكديگر متفاوت مي

  دهد  هاي پزشكي را به سمت مقوالت بدون ارتباط سوق مي ، پژوهشبازگشت آموزش پزشكي

به اعتقاد يزداني، پژوهشي كه براساس مشكالت نظام سالمت و در جهت حل مشكالت نظام سالمت شكل 

هاي پژوهشي در كشورهاي در حال توسعه و در شرايط محدوديت منابع  گيرد، بهترين شكل استفاده از بودجه مي

هاي  كند كه پژوهشهاي در دانشگاه هاي آكادميك و باليني اين امكان را مهيا مي ميان ادغام عرصهاست و در اين 
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علوم پزشكي به بهترين نحو در راستاي مشكالت نظام سالمت شكل گيرند و انفكاك اين دو عرصه اين خطر را 

  . ا كنندهاي پزشكي به سمت مقوالت بدون ارتباط و يا لوكس سوق پيد در بردارد كه پژوهش

  هاي آكادميك و باليني تضمين كننده كيفيت خدمات باليني است  ادغام واقعي عرصه

هاي آكادميك و باليني را تضمين كننده كيفيت  دكتر يزداني در ادامه اين ميزگرد ايسنا ، ادغام واقعي عرصه

ليني، فرايند پايش علمكرد،  سنتز اطالعات و شواهد در قالب راهكارهاي طبابت با :خدمات باليني دانست و گفت

هاي علوم يا نظام  مميزي باليني و اعتبار بخشي به موسسات ارايه دهنده خدمات تنها در تعامل نزديك دانشگاه

  . كنند سالمت معني پيدا مي

هاي آكادميك و باليني به بهترين شكل رخ داده است، به بيان ديگر دانشگاه  در كشور ما ادغام عرصه: وي افزود

به اعتقاد وي علت آن كه تا كنون . اند اي از وزارت بهداشت شكل گرفته  علوم پزشكي به صورت زير مجموعههاي

به بيان . ايم از اين ادغام به نحو مقتضي استفاده نماييم اين است كه دو شرط بعدي محقق نگشته است نتوانسته

طرفي ارتباط حاكميتي عرصه آكادميك در ديگر عرصه باليني ايران بدون سازماندهي و قطعه قطعه است و از 

  . مقابل عرصه باليني شكل نگرفته است

ها و نظارت كالن بر عرصه  هاي علوم پزشكي قدرت كمي براي سياستگذاري، تعيين جهت گيري يعني دانشگاه

ر سوال بديهي است در چنين وضعيتي تمام تالش بايد در جهت محقق نمودن اين دو شرط باشد و زي. باليني دارند

  . باشد هاي آكادميك و باليني در حكم پاك نمودن صورت مساله مي بردن اصل ادغام عرصه

مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با بيان اينكه ادغام يك طيف 

زش وزارت علوم نشان نتايج بررسي وضعيت آموزش پزشكي كشور پس از ادغام و همچنين آمو: است، تصريح كرد

ارتباط، همياري، هماهنگي، همكاري چهار سطح اوليه . داده است كه اين طيف از شش سطح تشكيل شده است
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دهد و طي آن يك بازبيني و بازآرايي در سطح رسالت،  اين طيف است كه در نتيجه آنها مرحله ادغام رخ مي

  . ح نهايي يعني تحكيم ضروريستاهداف، بودجه، فعاليتها و عملكردها براي رسيدن به سط

هاي علوم پزشكي با عرصه سالمت در سطح همكاري و  در حال حاضر قسمت عمده تعامل دانشگاه: وي افزود

باشد و در سالهاي اخير اين ادغام در بعضي از موارد به تحكيم رسيده است كه مثال بارز آن هماهنگي  ادغام مي

هاي علوم پزشكي در تدوين و  ت آموزشي، بهره مندي از توان دانشگاهكامل در اصالحات نظام سالمت و اصالحا

هاي علوم پزشكي  و طرح ايجاد مراكز تعالي خدمات باليني در دانشگاه) CPG(آموزش راهكارهاي طبابت باليني 

  . باشد مي

به طوري پايين هاي غيرپزشکي  توان ادعا نمود كه شدت اين ادغام در دانشگاه اين در حالي است كه به جرات مي

حتي در سطح ) به عنوان مثال دانشكده علوم انساني و دانشكده كامپيوتر(است كه حتي دانشكده هاي مختلف 

  . باشد ارتباط با يكديگر تعامل ندارند و ارتباط دانشگاه با بخش صنعت نيز ضعيف و كمتر از سطح ارتباط مي

ي پزشكي در نظام سالمت در كشورهاي در حال توسعه  كدهدكتر يزداني با بيان اين كه تفكر اوليه ادغام دانش

شكل گرفت و اولين تجربيات موفق در اين رابطه در كشورهايي مانند مصر، سودان و تعدادي از كشورهاي 

 پزشكي و با اهداف   وجودي دانشكده از آنجاييكه اين تفكر با فلسفه: آفريقايي گزارش شده است، تصريح كرد

هاي  كامال همخواني دارد، در حال حاضر موارد متعدد و موفقيت آميزي از ادغام دانشكدهكالن نظام سالمت 

 توسط ١٩٩٩به عنوان مثال در بررسي كه در سال . بينيم پزشكي در نظام سالمت را در كشورهاي توسعه يافته مي

farrellامل با نظام سالمت ي پزشكي ادغام ك  درصد از دانشكده٣٠ي آمريكا صورت گرفت   در اياالت متحده

عالوه بر وظايف معمول خود ) CEO(ي پزشكي  شد ومدير ارشد اجرايي دانشكده ايالت مربوطه محسوب مي

  . رهبري نظام سالمت را نيزعهده دار بود
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ها در بخش سالمت و بهداشت را باعث كاهش شانيت آنها  وي با اشاره به اظهارنظر برخي افراد كه دخالت دانشگاه

ها همين است يعني قاطي شدن با   اين اظهار نظر بسيار غيرمنطقي است، چرا كه وظيفه دانشگاه : گفت دانند، مي

  . مشكالت درماني و بهداشتي جامعه، چرك و خون و در اصل خدمت به مردم

ز اي جدابافته و دور ا به گفته وي، تقدس دانشگاه تا زمانيست كه در خدمت مردم و جامعه باشد نه اينكه تافته

  . سيستم سالمت باشد

  وزارت علوم تعامل الزم ميان دانشگاه و عرصه خدمت را فراهم نكرده است 

ساز : وي با اشاره به مشكل و معضل نبود ارتباط ميان دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالي كشور، تصريح كرد

راهم نشده است، از طرف ديگر و كار وزارت علوم به نحوي است كه تعامل الزم ميان دانشگاه و عرصه خدمت ف

ها دارد كه اهميت آن براي همه جامعه شناخته شده و اين مساله حق  بخش سالمت يك تفاوت با ساير عرصه

  . مثبته مردم يعني تامين سالمت است

مدعيان افت كيفيت و شاخصهاي آموزش : دكتر يزداني با تكذيب كاهش كيفيت آموزش پزشكي كشور، افزود

ا ارايه مدارك مستند و بر اساس استاندارد ملي يا جهاني اين مسئله را مطرح كنند كه البته در اين پزشكي بايد ب

راستا وزارت علوم اين استاندارد ملي را تدوين و تهيه نكرده است ولي اين استاندارد در وزارت بهداشت در حال 

  . گذراندن مراحل تدوين است

  خش كليه كشورهاي جهان ذكر شده است اصالحات آموزش پزشكي در ايران الهام ب

فدراسيون جهاني آموزش :وي با اشاره به شواهد اثبات كننده افزايش كيفيت آموزش پزشكي، خاطر نشان كرد

 ٢٠٠٤اين فدراسين در فوريه . پزشكي مجموعه كاملي از استانداردهاي آموزش پزشكي را منتشر نموده است

در اين .  منتشر نمودImpressions of Medical Education in IR Iranگزارشي را تحت عنوان 
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هاي علوم پزشكي  در دانشگاه) EDC(گزارش مفصل با اشاره به نقش كليدي مراكز توسعه آموزش پزشكي 

ايران، آموزش پزشكي در ايران هم راستا با استانداردهاي جهاني و اصالحات آموزش پزشكي در ايران الهام بخش 

اند  در اين راستا همه كشورهاي دنيا به سمت اجراي طرح ادغام حركت كرده. كر شده استكليه كشورهاي جهان ذ

  . شود و حركت به اين سمت براي آنها نوعي ارزش محسوب مي

اگر بين توليد منابع انساني و استفاده از منابع، لينك و ارتباط قوي نباشد و كسي براي پاسخگويي به آن : وي افزود

بنابراين ادغام عرصه سالمت و آموزش عالي، ادغامي . شود  تبعات منفي آن متوجه مردم ميوجود نداشته باشد،

  . است كه در راستاي پاسخگويي در تمام سطوح است

 استراتژيهايي وجود دارند  :دكتر يزداني، استراتژيها يا راهكارهاي كالن اصالح اين بخش را چند نوع دانست و گفت

 نتيجه رسيده است ولي گاهي اوقات در كشور، اجراي اين استراتژيها با مشكل روبرو كه در دنيا پاسخ داده و به

شود كه كل استراتژي و فلسفه اصلي آن زير سوال  شود و در نهايت اجراي نامطلوب اين استراتژي باعث مي مي

 مراحل عملياتي برود، در حاليكه اين مساله به هيچ عنوان صحيح و منطقي نيست، بلكه بايد نقاط ضعف اجرا و

  . كردن آن اصالح و بازنگري شود

   سال به طول عمر مردم اضافه شده است ٢٠ سال گذشته نزديك به ٢٠طي

با : اي به خوبي پيش رفته است، گفت هاي سد سازي، مخابرات و انرژي هسته وي با بيان اينكه كشور در حيطه

 ٢٠ايم، ولي در عرصه سالمت در طول  يش نرفتههاي علوم در جهت خودكفايي كشور پ اين حال در ساير حيطه

  .  سال به طول عمر مردم اضافه شده است كه يكي از افتخارات بزرگ است٢٠سال گذشته نزديك به 

بنابراين بايد بررسي شود كه ارگان يا سازماني كه قصد دارد مسئوليت آموزش پزشكي را بر عهده بگيرد آيا توانايي 

   را دارد؟ توسعه و پيشرفت حوزه خود
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  ما در بخش سالمت ادعاي خود كفايي داريم 

ايم كه وارد عرصه تجارت  ما در بخش سالمت ادعاي خود كفايي داريم حتي آنقدر پيشرفت كرده: وي افزود

  . ايم سالمت و پذيرش بيمار از ساير كشورها شده

درست بودن بازگشت آموزش پزشكي به توان نا دكتر يزداني با بيان اينكه با مستندات و شواهد علمي و منطقي مي

با اين حال . اي بسيار مشكل است اثبات اثر بخشي اينچنين سيستم پيچيده : وزارت علوم را اثبات كرد، گفت

مسئولين سازمان بهداشت جهاني نسبت به اثر بخشي و مثبت بودن طرح ادغام در كشور و حفظ كيفيت آموزش 

  . اذعان دارند

ر كشور ما مخالفت ارزش ايجاد ميكند اگرچه ذهن يك دانشمند بايد نقاد وشكاك باشد ولي متاسفانه د: وي افزود

نبايد بدون شواهد و مدارك نسبت به هر چيزي شك و با آن مخالفت كند، يعني ذهن دانشمند فقط نقد و انتقاد 

  . نيست بلكه بايد به دنبال خود، سازندگي داشته باشد

   طرح ادغام ريشه فرهنگي دارد بسياري از مخالفتهاي موجود با

بسياري از : دكتر يزداني با بيان اينكه بسياري از مخالفتهاي موجود با طرح ادغام ريشه فرهنگي دارد، اظهار كرد

بنابراين اگر مخالفي عدد، رقم و . اين مخالفتها بي اساس و منطق و بدون انجام كار كارشناسي و بي فايده است

 علوم پزشكي دردانشگاه» دانش و فناوري پيشرفته سالمت«دانشكده. پذيريم ما نيز آنرا ميشواهد اثبات كنند آورد 

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيشرفت علوم نوين در دانشگاه علوم . شهيد بهشتي ايجاد شد

ي دانشگاه در شوراي آموزش» دانش و فناوري پيشرفته سالمت«دانشكده: پزشكي شهيد بهشتي، اظهار كرد

تصويب شده است كه البته اين اقدام با انجام كار كارشناسي در مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه عملياتي 

اي كه پويايي و رشد مثبت اين دانش نيز مورد بررسي قرار گرفت و سپس روي آن سرمايه  شده است به گونه
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سال ٥ تا ٤ دانش پيشرفته نهادينه شود و در ادامه بين كشد تا  سال طول مي١٥ تا ١٠ولي از آنجا كه . گذاري شد

  . كشد كه به مرحله توليد برسد بايد در آينده منتظر نتايج مثبت اين طرح باشيم طول مي

رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با بيان اينكه با استفاده از 

هاي پزشكي دنيا به  عالوه بر اينكه دانشكده: ن طرح ادغام را اثبات كرد، گفتتوان علمي بود شواهد جهاني مي

اين سمت در حال حركت هستند، سند ملي توسعه دانش و فناوري بخش سالمت بايد شكل بگيرد و پس از تبيين 

نعت و ص ، عرصه سالمت،  هاي علوم پزشكي، غير پزشكي، مراكز پژوهشي مختلف و شفاف سازي تعامالت دانشگاه

دهيم ولي در هر صورت بايد بر اساس  بازار، اگر لزومي براي بازگشت به وزارت علوم بود، آنزمان اينكاررا انجام مي

  . اين سند اقدام شود

دكتر يزداني در خاتمه با بيان اينكه در محور خلق منابع، تربيت و آموزش نيروي انساني جزو وظايف اصلي نظام 

نظام سالمت نظامي پيچيده و دائما در حال تغيير است و آموزش ارايه دهندگان : شود، گفت سالمت محسوب مي

بديهي است آموزش ارايه . خدمات سالمت بايد بر اساس الزامات، مقتضيات و نيازهاي نظام سالمت صورت گيرد

را با كنندگان خدمات سالمت در يك سيستم مستقل، انطباق آموزش با نيازهاي در حال تغيير نظام سالمت 

همچنين، پاسخگويي اجتماعي در تمام سطوح نظام سالمت و همچنين در سطح . سازد دشواري مواجه مي

هاي علوم پزشكي امري ضروري است، نظام سالمت بايد در مقابل كيفيت خدمات ارايه شده توسط ارايه  دانشگاه

ها و  قابل دانش، نگرش، مهارتهاي علوم پزشكي بايد در م كنندگان خدمات سالمت پاسخگو باشد و دانشگاه

هاي باليني و  كنند پاسخگو باشند بنابراين انفكاك عرصه هاي ارايه دهندگاني كه فارغ التحصيل مي توانايي

به بيان ديگر نظام سالمت در مقابل كيفيت . شود اين پاسخگويي در دو سطح به حداقل برسد آكادميك موجب مي

هاي علوم پزشكي نيز فارغ   نكرده است پاسخگو نخواهد بود و دانشگاهخدمات ارايه كنندگاني كه خود تربيت

التحصيالن خود را تحويل سيستمي مستقل و جداگانه خواهند داد و در قبال عملكرد بعدي آنها پاسخگو نخواهند 

 ٠٣١٣٨-٨٤٠٧: کد خبر انتهاي پيام                        . بود
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 مجلس:  سرويس  تهران-ايران  خبرگزاري دانشجويان

تحقيقات مجلس شوراي اسالمي از تصويب بازگشت آموزش  رييس كميسيون آموزش و

  .ي كميسيون متبوعش خبر داد سه شنبه پزشكي به وزارت علوم در جلسه روز

 راستاي ادغام رفاه و بهداشت بوده استمصوبه در  اين:عباسپور

اين : افزود) ايسنا) وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران فرد در گفت پورتهراني عباس  دكتر علي

بهداشت و رفاه داده بودند كه كميسيون ادغام  هاي تصويب در قالب طرحي بود كه نمايندگان جهت ادغام وزارت

  .داد ا مورد تاييد قراراين دو وزارتخانه ر

در : كرد اي با وظايف بسيار سنگين خواهد شد، تصريح وزارتخانه وزارت بهداشت، با اين ادغام،  وي با بيان اينكه

حال حاضر هم وظايف بهداشت  اين شرايط وزارت بهداشت قادر به انجام وظايف امور آموزش پزشكي نيست و در

  .افكنده است قاتي علوم پزشكي سايهو درمان بر روي مسائل آموزش و تحقي

نيز به  با توجه به اين امر، پيشنهاد شد با ادغام اين دو وزارتخانه، آموزش پزشكي: يادآور شد نماينده مردم تهران

  .وزارت علوم انتقال يابد

زش ادغام آمو :پزشكي در وزارت بهداشت داريم، گفت اي در آموزش عباسپور با بيان اينكه مشكالت عديده

  .با وزارت بهداشت در آن زمان كار ناموفقي بود پزشكي
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افزايش ظرفيت پزشكي و تقويت پزشك متخصص در جامعه دانست  وي مهمترين علت ادغام در آن زمان را لزوم

 پزشك ٢٥٠٠گذشته اين امر به شدت كاهش يافته است به طوري كه ما به حدود   سال١٠ متاسفانه در  :و گفت

  .گردد به همان سالهايي كه اين رشته در وزارت علوم بود ايم كه اين امر بر مي رسيده در كشور

توجه به اين مساله و مسائل ديگري كه بر روي آموزش  با: رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار كرد

 .دهد  انتقالافكنده بود، كميسيون قانع شد تا آموزش پزشكي را به وزارت علوم پزشكي در وزارت بهداشت سايه

  الحاق آموزش پزشكي به بهداشت، سبب قوت آموزش عالي شد :بهداشت نايب رييس كميسيون 

 كند مي هاي زياد، سيستم ارجاع رامختل پزشكي ازبهداشت ضمن تحميل هزينه انفكاك آموزش

 حاق آموزشبهداشت و درمان، با اشاره به اين كه در جلسه يكشنبه آينده كميسيون ال نايب رييس كميسيون

مخالف انتزاع آموزش  وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت به شدت: شود، گفت پزشكي به وزارت علوم بررسي مي

  .پزشكي و الحاق آن به وزارت علوم است

، با بيان )ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران » پارلماني» وگو با خبرنگار  در گفتانوشيروان محسني بندپي

 :آموزش پزشكي از وزارت بهداشت در مجلس ششم نيز مورد بحث قرار گرفت، افزود  جدا شدناينكه اين الحاق و

كشور، ادغام آموزش  طي بررسي هايي كه تا به امروز انجام شده است، يكي از نكات بسيار قوت آموزش عالي

خصصي خودكفا هاي تخصصي و فوق ت رده پزشكي به وزارت بهداشت بوده است به نحوي كه ما در حال حاضر در

  .ايم شده

آموزش پزشكي به وزارت بهداشت همچنين سبب صرفه جويي  نماينده مردم نوشهر و چالوس با بيان اين كه ادغام

با اين ادغام نگرش شبكه هاي بهداشت و درمان و معاونتهاي بهداشتي سراسر  : است، خاطر نشان كرد ارزي شده

  .نيز تخصصي و كارشناسي شده استهاي آن  علمي و آموزشي و رشته كشور نگرشي
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 خواهيم با اين الحاق يكي از نقاط قوت كشور را تبديل به ما نمي: بهداشت و درمان، گفت نايب رييس كميسيون

تحقيقاتي و پزشكي و  نقطه ضعف كنيم، چرا كه پس از ادغام آموزش پزشكي به وزارت بهداشت در زمينه مقاالت

هاي پزشكي ارتقاي دانش، تخصص و  معاونت ان علوم پزشكي كشور به ويژههمچنين در رابطه با دانش كاركن

  .ايم نقطه نظرات كارشناسي داشته

شود،  هاي ريالي زيادي تحميل مي در صورت انجام اين الحاق هزينه: چالوس يادآورشد نماينده مردم نوشهر و

كدام بيمارستان به وزارت  ره خط كشي كنيم كهآنكه بايد تابلوهاي بيمارستانها تغيير كند و نهايتا بايد دوبا ضمن

اي را در به وجود  بماند، لذا اين امر مشكالت عديده علوم بازگردد و كدام بيمارستان در اختيار وزارت بهداشت

  .خواهد آورد

خورد، اين درحاليست كه در حال حاضر زنجيره  به هم مي در شرايط الحاق سيستم ارجاع مجددا: وي تصريح كرد

بندي تجهيزات به همديگر كمك كرده و يكديگر را  خدمات درماني و سطح بندي جاع تكميل شده است و سطحار

آموزشي  لذا چنانچه برخي بيمارستانهاي مادر و مرجع از سيستم خدمات درماني جدا و به سيستم .كنند تكميل مي

  .صرف اختصاص يابد، نارساييهاي بسيار زيادي در كشور ايجاد خواهد شد

اين الحاق عالوه بر وارد شدن ضررهاي ريالي، ضررهاي معنوي و  :نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان افزود

  .در جامعه در پي خواهد داشت هاي شديدي را نارضايتي

درماني هستند، بيماران نياز به دريافت خدمات تخصصي تر را  وي با بيان اينكه برخي از بيمارستانها كه آموزشي و

چنانچه بيمارستاني كه از تجهيزات و امكانات و نيروي متخصص باالتري برخوردار  :ذيرند، خاطر نشان كردمي پ

ارجاعي كه در حال  جدا كنيم و صرفا براي آموزش در نظر گرفته و بيماران خاصي را پذيرفته و از سيستم است، را

و ضررهاي بسيار زيادي براي همه مردم   يدهحاضر وجود دارد بازداشته شود، سيستم درماني كشور با مشكالت عد

  .به ويژه مردم شهرستانهاي كوچك ايجاد خواهد شد



        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  
  معاونت آموزشي

 دغاممركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، ستاد ا

)ها، موافقان، مخالفان و گزارش سازمان بهداشت جهاني نامه(مستندات ادغام  

٥٦

  آموزش عالي بايد يك كاسه شده و يك متولي داشته باشد :مجلس عضو كميسيون آموزش

 شود آموزش در داخل آموزش پزشكي فراموش مي گاهي بخش پژوهش و

اين  :موزش پزشكي از وزارت بهداشت و الحاق آن به وزارت علوم، گفتي جدايي آ يزدي درباره دكتر علي سرافراز

  .ي قديمي است كه بين آموزش عالي و وزارت بهداشت مطرح است مساله

، تصريح )ايسنا(خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران  وگو با ي ملت، در گفت ي مردم مشهد در خانه نماينده

 در. ور بايد يك كاسه شده و داراي يك متولي باشد و در يك فضا بررسي شودآموزش عالي كش معتقديم :كرد

  .بود اي از زمان بخش آموزش پزشكي از آموزش عالي جدا شد و در آن زمان اين كار مناسب برهه

خواستند تعداد دانشجويان پزشكي كشور را زياد كنند چون  زمان مي در واقع به اين وسيله در آن: وي ادامه داد

اين  .مواجه با انبوهي از پزشكان خارجي بود و اين براي جمهوري اسالمي زياد مناسب نبود شور در آن زمانك

  .بيمارستاني را به همراه داشت ي مربوطه هر چند مناسب بود، اما مشكل تخت افزايش دانشجوي پزشكي و شاخه

هاي ما بودند تنها تعداد كمي از آنها آموزشي  هاختيار دانشگا هايي كه در چون بيمارستان: سرافراز خاطر نشان كرد

قرار  ها در اختيار بهداري قرار داشت كه براي كار آموزشي در اختيار زيادي از بيمارستان بود و آن زمان حجم

بيمارستاني و بهداشتي در  گرفت، با ادغام بخش آموزش پزشكي به وزارت بهداشت باعث شد تمام مراكز نمي

  . قرار گيرداختيار بخش آموزش

هم  ترتيب توانستيم بر تعداد دانشجويان خود را براي چند سالي بيافزاييم و اين كار موفقي به اين: وي ادامه داد

مشكلي نداريم و حتي وزارت  كنيم كه در بخش پزشكي تقريبا از نظر شمار دانشجو بود؛ چرا كه امروزه مشاهده مي

  .پزيرد پزشكي بگيرد، عدول كرده و كمتر دانشجو مي  برنامه دانشجويبهداشت اخيرا از آن رقمي كه بايستي طبق
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 استدالل وزارت بهداشت در اين رابطه اين است كه ما فعال به پزشك به اين اندازه نياز :سرافراز تصريح كرد

شتيم گذشته در كشور دا كنيم مشكلي كه در هاي تخصصي قضيه برايمان مهم است، لذا مشاهده مي نداريم و جنبه

  .برطرف شده و در سطح كشور هيچ پزشك خارجي وجود ندارد

كنيم حتي اكثر  از سوي ديگر مالحظه مي: قضيه است، گفت ي بسيار مثبت وي در ادامه با بيان اينكه اين نكته

علوم پزشكي نيز مايلند كه به آموزش عالي برگردند چون فضاي آنجا از سه  هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه

 شود در حالي كه در بخش بهداشت و درمان اين سنخيت درمان و آموزش و پژوهش تشكيل مي هداشتي،بخش ب

  .بين كل افرادي كه آنجا در حال طبابت هستند از نظر سيستم كاري وجود ندارد

شود كه بخش پژوهش و آموزش در داخل آموزش پزشكي  مشاهده مي در اين مساله گاهي: وي خاطر نشان كرد

 هاي هاي علوم پزشكي با انبوهي از مشكالت خانه وزارت بهداشت يا مسوولين دانشگاه شود لذا وقتي ميفراموش 

اي كه به آن  مرحله شوند، گاهي اوقات آخرين ها و غيره مواجه مي هاي بهورزي و مسائل بهداري بهداشت، بخش

شود و بعضا فراموش  ناني نميآن چ هاي اين بخش نيز توجه حتي گاهي در بودجه. رسند بحث آموزش است مي

  .شود مي

اگر بخش آموزش و پژوهش از وزارت بهداشت جدا و به آموزش  لذا اعتقاد داريم: ي مشهد خاطر نشان كرد نماينده

 و كيفيت كار بهبود خواهد يافت و با توجه به طرحي كه مطرح است براي ادغام شود عالي برگردد يك كاسه مي

اجتماعي را در ساختار  هاي مختلف تامين اي و صندوق هاي بيمه توان بخش داشت ميهاي رفاه و به وزارتخانه

  .سنخيت بيشتري دارند، سپرد وزارت بهداشت قرار داد و بخش آموزش را به آموزش عالي كه با هم

ي هاي كيف امروز نيازمند توسعه: پزشكي دانست و گفت وي اين مساله را باعث ارتقاي آموزش و پژوهش در بخش

  .بخش پزشكي هستيم در داخل آموزش عالي به خصوص در



        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  
  معاونت آموزشي

 دغاممركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، ستاد ا

)ها، موافقان، مخالفان و گزارش سازمان بهداشت جهاني نامه(مستندات ادغام  

٥٨

 جدايي صنعت از دانشگاه هيچ ارتباطي با جدايي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت ندارد، وي با بيان اينكه بحث

ها  بيمارستان كردند و يكسري هاي دانشگاهي داشتيم كه كار آموزشي مي در قديم يك سري بيمارستان: گفت

بينيم  امروزه مي. كرد پيدا نمي پرداختند و دانشجوي پزشكي راه به آن ه فقط به درمان ميدولتي بودند ك

پردازند در اختيار  ها به كار آموزشي مي در اين بيمارستان كنند و پزشكاني كه هايي كه كار آموزشي مي بيمارستان

بينند  چرا كه آنجا هم آموزش ميحقيقت در داخل آموزش عالي كشور قرار دارند،  آموزش پزشكي هستند، ولي در

  .شان را دارند بيمارستان و هم

اي از زمان اين مسئله عوض شد به اين وسيله  در برهه اما وقتي: عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گفت

د تخت ها و دانشجويان را زياد كنند، لذا براي اين افزايش باز هم با كمبو طرح ها را توسعه و خواستند بيمارستان

در اختيار گرفتن  هاي پزشكي و وزارت بهداري در آن زمان براي هاي بين بخش دانشكده بودند؛ لذا درگيري مواجه

  .هاي بيمارستاني به وجود آمد تخت

آموزش پزشكي در وزارت بهداشت اين موضوع را حل كردند و تمام  با طرح ادغام: سرافراز خاطر نشان كرد

 كنيم تعداد دانشجويان پزشكي كمتر ختيار دانشجويان قرار گرفت، اما امروزه مشاهده ميا هاي بيمارستاني در طرح

را در اختيار دانشجوي  توانيم مثل قديم چند بيمارستان شده و بيشتر در حال انجام كارهاي تخصصي هستند و مي

  .پزشكي براي كار آموزش قرار دهيم

 خارج از چارچوب دانشگاه است، اما  ت درست نبوده چرا كه كارخانهصنع ي اين مساله با لذا مقايسه: وي ادامه داد

  .هاي آموزشي نيز وجود خواهد داشت هاي پزشكي همان بيمارستان دانشكده اينجا در كنار

: كند، گفت الحاق آموزش پزشكي به اين وزارتخانه استقبال مي ي مجلس، با بيان اينكه وزارت علوم از اين نماينده

ولي ظاهرا كميسيون . آموزش عالي كشور بايد يك كاسه شود و منطق هم همين است معتقد استوزارت علوم 

  .وزارت بهداشت و درمان مخالف اين مساله هستند و داليل خاص خود را دارند بهداشت و



        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  
  معاونت آموزشي

 دغاممركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، ستاد ا

)ها، موافقان، مخالفان و گزارش سازمان بهداشت جهاني نامه(مستندات ادغام  

٥٩

ورد؛ آ داريم برگشت مجدد اين بخش به آموزش عالي در ابتدا مشكالتي را به وجود مي البته قبول :وي ادامه داد

هاي غير پزشكي جدا  دانشگاه ايم دانشگاه علوم پزشكي را از ي طوالني، توانسته كه قبال نيز در پي اين پروسه چرا

  .راستا انجام شده است هاي زيادي در اين بندي كنيم و كارهاي اجرايي و تقسيم

ها  واهي براي دولت و ارگان نخ-اين قضيه برگردد، خواهي  در حال حاضر اگر بخواهيم: سرافراز در پايان گفت

 ها بايد ادغام شوند، لذا هر جا اين ولي چون در قانون آمده كه برخي از وزارتخانه مشكالتي را ايجاد خواهيم كرد

بيافتد در درازمدت منفعتش  اتفاق بيافتد اين مشكالت را در بر خواهد داشت، ولي اگر در آموزش عالي اين اتفاق

  .بودبيشتر از مشكالتش خواهد 

  0774-8507کد خبر انتهاي پيام
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  سند اقدام اجرايي

ادغام آموزش پزشكي و ارائه خدمات بهداشتي 

  درماني در جمهوري اسالمي ايران

  خالصه اجرايي

 ژوئن از جمهوري اسالمي ۲۸ الي ۱۷ اختيارات مشروحه زير در تاريخ  باWHOگروهي از مشاوران و كاركنان 

  : ايران بازديد به عمل آوردند

 درماني در سطوح مركزي و -مشاهده ساختار و عملكرد ادغام آموزش در سيستم ارائه خدمات بهداشتي -

  پيراموني 

 بررسي داده هاي موجود درباره فرايند ادغام -

 ، ابزارها و متدولوژي مربوطه با همكاران محلينهايي كردن چارچوب ارزيابي  -

 درماني در وزارت بهداشت، درمان و -ارزيابي ادغام آموزش پزشكي، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي -

 آموزش پزشكي

، خالصه اجرايي، )Executive Action Document(تسليم  گزارش  كار شامل سند اقدام اجرايي -

 .اه با نسخه الكترونيكي آنپيشنهادها، و برنامه اجرايي همر

 : و شامل افراد زير بودندWHOاعضاي تيم متشكل از مشاوران 

 رييس دانشكده در دانشگاه امريكايي كاراييب و معاون مركز ملي حرف مرتبط B.Salafskyپروفسور  -

 با بهداشت روستايي وابسته به دانشكده پزشكي دانشگاه ايلينويز، راكفورد، امريكا
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ن رواف، رييس بخش بهداشت عمومي، سرپرستي مراقبتهاي اوليه واندورث، لندن، پروفسور سلما -

 انگلستان

 پروفسور نورالدين آشور، رييس انستيتوي ملي بهداشت عمومي، وزارت بهداشت عمومي ، تونس -

  : شامل افراد زير در اين تيم حضور داشتندWHOهمچنين كاركنان 

  EMROعبدالرحيم، تونس،. دكتر ابراهيم م -

 RA/HRD, ،EMROكتر غنيم الشيخ، د -

 RA/EDT ،,EMROدكتر علي حسن آبادي،  -

 به عالوه يك تيم محلي متشكل از افراد خبره به وسيله دولت جمهوري اسالمي ايران مامور شد كه به تيم 

WHOاين تيم شامل افراد زير بود.  در قاهره پيوسته و از شهرهاي ايران بازديد به عمل آورد:  

 ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز و مشاور معاون EDCني، رييس امي. دكتر ع

  آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دكتر جمشيدي، عضو هيئت علمي ، دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني شهيد بهشتي، تهران -

 تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، EDCيزداني، رييس . دكتر ش -

 ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان EDCچنگيز، رييس . دكتر ط -

 دو ابزار را تهيه نمودند كه از WHOكاركنان . اين ماموريت شامل فعاليت هاي مختلف در مكانهاي متفاوت بود

  WHOمشاوران . قرار گرفت ژوئن در دفتر منطقه اي در قاهره با همراهي تيم محلي مورد بررسي ۸ الي ۴تاريخ 

 ژوئن در قاهره به اين تيم ۱۵و ۱۴ ژوئن به منظور آغاز ماموريت، در روزهاي۱۶قبل از مسافرت به ايران در تاريخ 

  . پيوستند
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  خالصه يافته ها

در بيست سال گذشته، موسسات آموزشي مرتبط با مقوله بهداشت و درمان كه پيش از آن به وزارت آموزش عالي 

اين .  درماني وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي ادغام شدند- داشتند، در سيستم ارائه خدمات بهداشتيقعلت

  .ادغام از طريق روساي دانشگاهها و معاونت هاي دانشكده هاي پزشكي  به سطوح شهرستاني گسترش يافت

  .نسبت بدان ها حساس تر باشدهدف از ادغام اين بود كه آموزش پزشكي با نيازهاي اجتماع مرتبط تر بوده و 

در اين دوره در حالي كه ادغام مراحل متعددي را پشت سر گذاشته است، به تقاضاي دولت محلي  بررسي هايي به 

ها ارزيابي وجوه گوناگون ادغام را به ) survey(اين پيمايش .  انجام گرفته استWHOوسيله تيم هاي خارجي 

هم اكنون پس از بيست سال هنوز . ا و پيشنهادها مد نظر قرار داده استلحاظ  اسناد و مدارك و نيز توصيه ه

  .  درماني مورد چالش است-موفقيت و شكست ادغام آموزش پزشكي  با سيستم ارائه خدمات بهداشتي

 درماني، افزايش - درصدي كشور با خدمات بهداشتي۹۰پوشش بيش از : موافقين به دستاوردهاي زير اشاره ميكنند

دانشكده هاي پزشكي، تعداد كافي پزشكان بدون نياز به پزشكان خارجي، و بهبود قابل توجه در مقوله تعداد 

 درماني، -اجتماعي و مردم شناختي از ميزان باالي ايمن سازي گرفته تا افزايش ارائه دهندگان خدمات بهداشتي

تر به موقعيت هاي پژوهشي، به ويژه  درماني، دستيابي بيش-اميد به زندگي، خصوصي سازي مراقبت هاي بهداشتي

  . درماني-در اولويت ها و سيستم هاي خدامت بهداشتي

مخالفين اظهار مي دارند كه بسياري از دستاوردهاي باال ممكن است تا حد زيادي با ادغام نامرتبط باشند و 

كه برنامه ريزي، تعيين ايشان اظهار ميدارند . معتقدند كه ادغام، آموزش پزشكي را به شدت تضعيف نموده است

اصالح كوريكولوم انجام نشده و يا بسيار ناچيز بوده است و . اهداف كلي، پايش، و معيارهاي ارزيابي وجود ندارند

به عالوه ايشان فقدان مهارت هاي مديريتي مديران را در سطوح . بسياري از دانشگاهيان از منطق ادغام بي خبرند

اقعيت را يادآور مي شوند كه افرادي نظير روساي دانشگاه ها در كنترل اوضاع مختلف خاطر نشان گشته و اين و

  .بسيار ضعيف عمل مي كنند و در برخي سطوح هيچ ارتباط يا ادغامي وجود نداشته است
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تصميم گيري از باال كه . به موارد باال ميتوان فقدان نسبي خودمختاري اكثر دانشكده هاي پزشكي را اضافه نمود

ق نمي افتد، تغييرات را در كاركنان رده هاي كليدي سبب گشته و به از دست رفتن حافظه سازماني، كم اتفا

  .ممانعت از برنامه ريزي درازمدت و كمرنگ شدن اخالقيات در بين اعضاي هيئت علمي منجر مي گردد

ارجي از ضعف هاي اگرچه سيستم موجود نقاط قوت زيادي دارد، درعين حال به دليل عوامل متفاوت داخلي و خ

اين عوامل به طور مفصل در گزارش ماموريت كه عمليات و راه حل هاي الزم را . اجرايي و عملياتي رنج مي برد

از آنجايي كه بسياري از اين عوامل . براي غلبه بر مشكالت  و تقويت سيستم  پيشنهاد ميكند، شرح داده شده اند

  .ه وسيله دولت مورد توجه قرار گيرنددر خارج از سيستم وجود دارند، مي بايست ب

در نتيجه، يافته نهايي اين است كه تقويت نظام موجود و بهبود عملكرد بيش از برچيدن آن به سود كشور و جامعه 

 درماني، تاثير منفي عظيمي بر جنبه هاي -جداسازي آموزش پزشكي از خدمات بهداشتي. در ابعاد وسيع خواهد بود

در نتيجه، توصيه ها و برنامه عملياتي در جهت تقويت . مالي و پشتيباني بر جاي مي گذارداستراتژيك، تكنيكي، 

  .نظام موجود طراحي شده اند

  به دولت جمهوري اسالمي ايران پيشنهادها

 درماني و آموزش پزشكي با يك برنامه مدرنيزاسيون حمايت كنيد تا -از سيستم ادغام خدمات بهداشتي -۱

 در جهت هدف، نهادينه كردن، پايش قوي تر، مديريت عملكرد، ارتباط شفاف تر اطمينان حاصل كنيد كه

بدين ترتيب اصالحات به شكل سيستماتيك آغاز شده و بر طبق . و پاسخگويي اجتماعي حركت مي كنيد

  .اولويت هاي تعريف شده در زنجيره اي ازعمليات مقرر به پيش مي رود

تماتيك ، پژوهش و مستند سازي، حفظ وتقويت نموده و وجوه موفق ادغام را از طريق بررسي سيس -۲

 .توسعه دهيد

اطمينان حاصل كنيد كه آموزش پزشكي و حرف مرتبط با سالمت، سياست مشترك مبتني بر يك برنامه  -۳

 .توسعه منابع  انساني را كه به خوبي طراحي شده است، دنبال ميكند
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 درماني و آموزش پزشكي، -ته خدمات بهداشتي اطمينان حاصل كنيد كه در يك سيستم كامال ادغام ياف -۴

در آموزش و تعليم تمامي )  درماني-بيمارستانها و مراكز بهداشتي(  درماني-تمامي موسسات بهداشتي

گروه هاي حرفه اي مرتبط با سالمت متناسب با توانايي هاي آنها به شكلي فعال و سيستماتيك، نقش 

 . بازي ميكنند

 درماني، آموزش پزشكي و پژوهش -در فعاليتهاي مشترك خدمات بهداشتيهزينه هاي ملي صرف شده  -۵

را با احتساب مسير هاي توسعه منابع انساني در بخش سالمت و حوزه هاي وابسته و همچنين نيازهاي 

 .جامعه مورد بررسي قرار دهيد

  به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 اندركاران بخش بهداشت و درمان با توجه به ارزيابي ساختار پرداخت دستمزدها را براي تمامي دست -۶

  .مهارت ها و دانش الزم براي هر شغل مورد بررسي قرار دهيد

دستمزدهاي مربوط به ارائه خدمات و آموزش را لغو نموده و اطمينان حاصل كنيد كه مهارت و دانش  -۷

 .زيابي ميشود تمامي كاركنان بخش خدمت رساني و دانشگاهيان بر اساس شيوه يكساني ار

ساختار مديريتي فعلي را در دو سطح وزارتي و محلي بررسي نموده و همزمان با تقويت  -۸

مسيرهاي استراتژيك و مديريت عملكرد، خودمختاري بيشتري اعطا كنيد تا از ادغام عملياتي اثربخش در 

 .سطوح مختلف اطمينان حاصل نماييد

دقيقي از كار، برنامه ساالنه كار، و لزوم به روز نگه يك سيستم برآورد ساالنه را مشتمل بر توصيف  -۹

 .داشتن دانش و مهارت ها براي تمامي گروه هاي كاركنان به صورت فوري به مرحله اجرا درآوريد

 درماني، آموزش مربيان و آموزش مهارت هاي -برنامه هاي آموزشي را در مديريت خدمات بهداشتي -۱۰

در دوره هايي كه بيش از سه (م مرتبط با سالمتي به شكلي منظم آموزشي به  اساتيد پزشكي و ساير علو

 .، به شكل فوري آغاز نماييد)سال نباشند



        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  
  معاونت آموزشي

 دغاممركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، ستاد ا

)ها، موافقان، مخالفان و گزارش سازمان بهداشت جهاني نامه(مستندات ادغام  

٦٥

آموزش پزشكي و حرف مرتبط  با سالمتي را در جهت يك سياست مشترك مبتني بر شواهد و مطابق  -۱۱

بازسازي مي . اييدبا يك برنامه ملي توسعه منابع انساني كه به خوبي سازماندهي شده باشد، بازسازي نم

بايست ادغام افقي عناصر علوم پايه و ارائه زودتر بخش هاي باليني را همراه با ارائه بيشتر و زودتر 

  .مراقبت هاي اوليه جامعه نگر عمودي در بر گيرد

كوريكولوم موجود را از طريق اجراي استراتژي يادگيري جامعه نگر، مبتني بر حل مسئله و ساير  -۱۲

، كيفيت، عدالت و )relevance(ادگيري اثربخش به منظور اطمينان از مربوط بودناستراتژي هاي ي

 .مقرون به صرفه بودن برنامه ها و تناسب نتايج و برون دادها با هدف، به فوريت بازنگري و به روز كنيد

 پس از  دانشگاه در سراسر كشور به صورت پيلوت به اجرا درآورده و۴ تا ۳كوريكولوم بازنگري شده را در  -۱۳

  .پايش و ارزيابي، يك الگوي ملي تهيه كنيد

يك سيستم پايش و مديريت عملكرد مبتني بر مسيرهاي به دقت تعريف شده ارتقاي سالمت، دسترسي  -۱۴

 .به خدمات ، كيفيت خدمات و رضايت از خدمات ايجاد نماييد

ي ادغام يافته يك تحت يك استراتژي قدرتمند ارتباطي ، براي مسيرهاي آتي بهداشت و آموزش پزشك -۱۵

 درماني و آموزش پزشكي ادغام يافته در رويارويي با چالش -خدمات بهداشتي" سند استراتژيك با عنوان 

 .، يا هر موضوع مشابه ديگر، انتشار دهيد" هاي قرن بيست ويكم 

گ و در   حمايت فني بين المللي را براي اطمينان از اجراي اقدامات اصلي توصيه شده به گونه اي هماهن -۱۶

صورت امكان سازماندهي نماييد كه مهارت ها و تخصص هاي بخش هاي مركزي و پيراموني در جهت 

 . تقويت نقاط قوت و غلبه بر ضعف ها و نارسايي هاي ذكر شده به خدمت گرفته شوند

 به گونه اي برنامه ريزي كنيد كه WHO  تمامي كارهاي مشترك را با سازمان هاي جهاني از جمله  

   .اي اين توصيه ها را به عنوان بخشي از برنامه استراتژيك ملي حمايت نمايداجر
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  برنامه عملي

  :مسئوليت

   و ذي نفعانWHOوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

  :زمانبندي

۲۰۰۷-۲۰۰۶  

  :فعاليت

  مكانيسم ملي و تخصيص آن به ارائه تعريف مجدد از ادغام/  ايجاد يك كميته :۱پروژه 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان جهاني بهداشت و ذي نفعان: تمسئولي

    ۲۰۰۶-۲۰۰۷:زمانبندي

-مي بايست از نمايندگان وزارتخانه، روساي دانشگاه ها، اعضاي هيئت علمي مرتبط با خدمات بهداشتي: ساختار

  .درماني و ارائه دهندگان بهداشت عمومي تشكيل گردد

   درماني با آموزش پزشكي-ستم ادغام يافته خدمات بهداشتيمدرنيزه كردن سي: هدف

  :اقدامات

  .يك چارچوب اثربخش تر را از نو تعريف و ايجاد نماييد -

از تناسب با اهداف، چيدمان و پايش قدرتمندتر اهداف كلي، مديريت عملكرد با روابط شفاف تر و  -

 .پاسخگويي اجتماعي اطمينان حاصل كنيد

رچوب موجود، تنگناها، نقاط آسيب پذير و يا دلسردكننده را شناسايي نموده  و عناصر مثبت و منفي چا -

 .تعيين كنيد كه چگونه ميتوان در سطوح مختلف آنها را اصالح نمود

 تخصص هاي خارجي را در مديريت سازماني به خدمت بگيريد تا هم در زمينه تفاهم نامه تنظيم شده  -

ي از چارچوب موجود رسيده  و كميته را در طراحي مجدد يك نظر خود را اعالم نمايند و هم به درك

 .ساختار سازماني جديد كه تضمين كننده  ادغام در تمامي سطوح باشد، مستقيما ياري رسانند
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گروه هايي از افراد را شناسايي كنيد كه درك ميكنند كه موفقيت در ادغام به ايجاد يك الگوي جهاني  -

اين همتايان . هاني بسيار قابل توجه را در زمينه سالمت به همراه داردمنجر شده و يك اعتبار ملي و ج

 .بسيار حساس مي توانند با تيم ها و كميته هاي مختلف بين المللي كار كنند

تيم هايي از همتايان براي پيلوت كردن اين وظايف متنوع در مناطق خاص تشكيل دهيد، چرا كه   -

تنها پس از دستيابي به نتايج و . واحد در سطح ملي به انجام رسندوظايف مشروحه باال نمي توانند در آن 

 . آثار مثبت است كه مي توان پارادايم جديد را در تمامي نقاط كشور به مرحله اجرا درآورد

  :فعاليت

  فرمول بندي سياست ملي براي توسعه منابع انساني به عنوان بخشي از برنامه ملي سالمت: ۲پروژه 

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ذي نفعان وزارت : مسئوليت

  ۲۰۰۷-۲۰۰۸: زمانبندي

  متخصصين و كارشناسان توسعه منابع انساني: ساختار

تامين نياز سيستم سالمت به نيروي انساني يكپارچه در حال و آينده در تمامي سطوح و گروه ها به : هدف

  .بهترين وجه ممكن

  :در چارچوب بازنگري شده ادغام: اقدامات

نياز به نيروي انساني را در زمان حال و آينده با توجه به محل آموزش و نيز ماهيت نيروي انساني مورد  -

  .نياز تعيين نماييد

اطمينان حاصل كنيد كه تمامي برنامه هاي آموزشي داخلي و خارجي در زمينه مديريت با اين سياست  -

 .هماهنگي داشته باشند

فق بدون توجه به مدرك تحصيلي ايشان در زمينه علوم مرتبط با در نظر داشته باشيد حضور مديران مو -

 .سالمت، براي آينده موسسات آموزشي، بيمارستانها، درمانگاه ها، و نيز خود وزارتخانه ضروري است
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 متخصصين خارجي را به همتايان ايراني ايشان كه مي بايست مسئوليت گزارش به كميته ملي و ساير  -

 .هده داشته باشند، واگذار نماييدمقامات مربوطه را بر ع

  كاربرد بهينه منابع براي آموزش، پژوهش و خدمات: ۳پروژه 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: مسئوليت

   ۲۰۰۶-۲۰۰۷:زمانبندي

  ادارات وابسته به معاونت هاي دانشگاه ها در امور پشتيباني: ساختار

ارستان ها، مراكز بهداشتي و مراكز مشابه در سه كاركرد استفاده بهينه از تمامي موسسات شامل بيم: هدف

  آموزش، پژوهش و خدمات

  :در چارچوب بازنگري شده ادغام: اقدامات

يك نقشه كامل و سراسري از موسسات بهداشتي در نقاط هدف با جزئيات مربوط به منابع انساني، فضا،  -

  . امكانات و ساير منابع تهيه نماييد

مي موسسات بهداشتي موجود را در كاركردهاي گوناگون دانشگاه به ويژه در امر سياست به كارگيري تما -

 .آموزش، تربيت و پژوهش با روابط قانوني مشخص و نظام شفاف پرداخت آغاز نماييد

يك نقشه جامع را در جهت حمايت از موسسات از طريق تدارك حمايت هاي مناسب به ويژه بازتواني و  -

 . در اين موسسات تهيه نماييدتربيت منابع انساني شاغل

مسيرهاي سيستماتيك و متدولوژي ها را به منظور به كارگيري تمامي نيروي كار در گروه هاي مختلف  -

مرتبط با سالمت در دو وجه يادگيري و آماده سازي براي تربيت و آموزش، بر اساس اهداف و با استفاده 

 .يد و چك ليست ها اتخاذ نماي SOPsاز دستورالعمل ها،

 :۴اقدام 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ذي نفعان: مسئوليت

  ۲۰۰۷-۲۰۰۸:زمانبندي
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هزينه ملي را در مورد فعاليت هاي تلفيق يافته خدمات بهداشتي، آموزش پزشكي و پژوهش با احتساب 

 در امر سالمت مسيرهاي توسعه منابع انساني در حوزه سالمت و حوزه هاي وابسته و همچنين نيازهاي جامعه

  .، بررسي و مرور نماييد

  :فعاليت

  بررسي سيستم استفاده از منابع مالي مربوط به مراقبت هاي بهداشتي: ۵پروژه 

  ادارات مرتبط درسطح دولت، وزارتخانه، دانشگاه و كالج با متخصصين بومي و خارجي: ساختار

در زمينه تامين بودجه مراقبت هاي بهداشتي ارائه يك سيستم  قابل اداره، منصفانه و مقرون به صرفه : هدف

  و پرداخت ها

تيمي از متخصصين برخوردار از دانش مستقيم در زمينه برنامه هاي مختلف مراقبت هاي بهداشتي : اقدامات

  :مي بايست مجاز به انجام اقدامات زير باشد

  بررسي برنامه هاي فعلي جمهوري اسالمي ايران -

 آشنا كردن خود با نظام موجود -

 ارزيابي گردش و نحوه استفاده از بودجه هاي مراقبت هاي بهداشتي -

 ارزيابي برنامه هاي بيمه همگاني وبيمه خصوصي  -

بررسي دستمزدهاي متخصصين علوم پايه، غيرپزشكان در مشاغل مختلف، پزشكان از قبيل اعضاي  -

 هيئت علمي، كادر آموزشي بيمارستان ها، و ارائه كنندگان بهداشت عمومي 

گروه هاي مختلف كه در نهايت منتهي " تقاضاهاي" به band-aidدآوري مداركي در مورد رويكرد گر -

 .به يك نظام  پرداخت غير قابل مديريت ، غيرمنصفانه و غيرمقرون به صرفه مي گردد

 پيشنهاد برنامه هاي بازتعريف شده بر اساس چارچوب جديد ادغام -
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)ها، موافقان، مخالفان و گزارش سازمان بهداشت جهاني نامه(مستندات ادغام  

٧٠

  :۶اقدام

در دو سطح وزارتخانه و محلي با دادن خودمختاري بيشتر در حين تقويت  ساختار فعلي نظام مديريت را 

مسيرهاي استراتژيك و مديريت عملكرد بررسي نماييد تا از ادغام عملياتي در رده هاي مختلف اطمينان 

  .حاصل كنيد

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: مسئوليت

  ۲۰۰۶-۲۰۰۷:زمانبندي

   ملي در زمينه استفاده ، مديريت و توسعه منابع انساني شاغل در بخش سالمتايجاد يك نظام جامع: ۷پروژه 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها: مسئوليت

  ۲۰۰۷-۲۰۰۹: زمانبندي

  معاونت ذيربط در وزارتخانه و دانشگاه ها: ساختار

كار شاغل در تمامي حوزه هاي نيروي ) impact(بهبود دائمي اثربخش و كارآمد عملكرد و تاثير : هدف

  مرتبط با سالمت بر حوزه سالمت 

در چارچوب تجديد نظر يافته ادغام، يك شبكه مرتبط از دفاتر و ادارات در مورد نيروي كار در تمامي : اقدامات

  :بخش هاي هاي مرتبط با سالمت ، در تمامي سطوح كار خواهد نمود

استفاده از نيروي كار در بخش سالمت مشتمل بر سياست يك نظام شفاف و پذيرفته شده را در زمينه  -

 و توصيف مشاغل اعمال نموده و آن را career schemes)(استخدامي شفاف، برنامه هاي شغلي

  .حفظ كنيد

يك سيستم ارزيابي ساالنه را مشتمل بر برنامه ساالنه شغلي و مدارك و شواهدي درباره به روز نگه  -

 مي بايست بر CMEبرنامه اجباري موجود در زمينه . ل و حفظ كنيدداشتن دانش و مهارت ها اعما

 .ارتقا، دستمزدها و مشوق ها تاثيرگذار بوده و تمامي بخش ها را تحت پوشش قرار دهد
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 درماني، دوره هاي آموزش  مربيان و  آموزش -برنامه آموزش اولويتها در مديريت خدمات بهداشتي -

( زشكي و علوم وابسته را بر يك اساس منظم و قاعده مند آغاز نماييدمهارتهاي آموزشي به اساتيد رشته پ

 ).دوره ها بيش از سه سال نباشند

  :فعاليت

  اصالح و مدرن سازي آموزش پزشكي و حرف مرتبط با سالمت: ۸پروژه 

   و ذينفعانEDCs ، WHOوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه ها، كالج ها، : مسئوليت

  ۲۰۰۷-۲۰۱۰:زمانبندي

ادارات وابسته به معاونت وزارت ، معاونين دانشگاه ها، روساي دانشكده ها ، مراكز توسعه آموزش و : ساختار

  سازمان هاي حرفه اي و ذي نفعان

بازسازي برنامه هاي آموزش پزشكي و ساير رشته هاي مرتبط با سالمت جهت دنبال كردن يك : هدف

  اهد و منطبق بر يك برنامه دقيق توسعه منابع انساني مليسياست مشترك يكپارچه مبتني بر شو

در چارچوب تجديد نظر شده ادغام، ادارات ذيربط ياد شده همراه با يكديگر با متخصصين بومي و : اقدامات

  :بين المللي كار خواهند كرد تا

ح  را براي رشته هاي مرتبط با سالمت بررسي و اصالundergraduateكوريكولوم هاي آموزشي  -

 ادغام افقي علوم پايه و معرفي زودتر مواد باليني، -الف: نمايند به گونه اي كه موارد زير را در بر بگيرد

   دوره ها و واحدهاي بين حرفه اي- ارائه زودتر وبيشتر مراقبت اوليه جامعه نگرعمودي، ج-ب

يادگيري را به كار گيرند استراتژي هاي جامعه نگر، مبتني بر حل مسئله و ساير استراتژي هاي اثربخش  -

، عادالنه بودن و مقرون به صرفه بودن برنامه ها و تناسب نتايج و  )relevance(تا از مرتبط بودن

 .برون دادها با اهداف اطمينان حاصل كنند

و ) impact( دانشگاه در سراسر كشور اجرا كنند تا بتوانند تاثير۴ يا ۳كوريكولوم را به صورت پيلوت در  -

 .ديريت تغيير را ارزيابي نموده و يك الگوي ملي ارائه نمايندابعاد م
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در همكاري با سازمانهاي محلي و بين المللي، يك نظام اعتباربخشي ملي را در تمامي بخش هاي  -

undergraduateدر برنامه هاي آموزشي رشته هاي مرتبط با سالمت به فوريت آغاز نمايند . 

  ديريت عملكردارائه نظام هاي پايش و م: ۹پروژه 

  و ذي نفعانWHO وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،: مسئوليت

  ۲۰۰۷-۲۰۰۹: زمانبندي

ادارات وابسته به معاونت وزير، معاونين دانشگاه ها، روساي دانشكده ها، مراكز توسعه آموزش پزشكي : ساختار

  و سازمانهاي حرفه اي و ذي نفعان

 مبتني بر مسيرهاي به خوبي شناسايي شده ارتقاي سالمت، يك سيستم پايش و مديريت عملكرد: هدف

  دستيابي به خدمات، كيفيت مطلوب خدمات و رضايتمندي از خدمات

در چارچوب بازنگري شده ادغام، ادارات نامبرده ذي ربط ، در جهت برنامه ريزي و اجراي سيستم با : اقدامات

  :و بين المللي كار ميكنندتوجه موارد زير با يكديگر و همراه با متخصصين بومي 

  ادغام مديريت -

محدود سازي تصميم گيري در رده هاي باال در نظام  ادغام يافته در باالترين رده هاي مديريتي در حالي  -

 .كه در سطوح عملياتي، تنها قدرت و ظرفيت تصميم گيري محدودي وجود دارد

  يم سازي كافي اطمينان از تمركززدايي نظام مديريتي با تفويض اختيار و تصم -

  :فعاليت

  . شفافيت عنصر مهمي در موفقيت سيستم غيرمتمركز به ويژه در امر تخصيص منابع است -

  رهبري، برنامه ريزي و توانايي هاي مديريتي در نتيجه تغييرات مكرر در رهبري   -

ش هاي استانداردهاي كيفي عملكرد به ويژه در آموزش مي بايست از طريق آگاهي سيستم موجود از ارز -

 .حرفه اي، اصول آكادميك و يكپارچگي موسسات تحقق پيدا كنند

 آموزش مديريت و رهبري مناسب به كاركنان رده باالي سيستم -
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 تقويت توانايي مديريتي سيستم با توجه به تقويت ظرفيت آن در بهداشت عمومي -

 درماني و آموزش -دمات بهداشتيسيستم ادغام يافته خ" توليد و انتشار اسناد استراتژيك در مورد : ۱۰پروژه 

  "پزشكي با توجه به چالش هاي قرن بيست ويكم

  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي: مسئوليت

  ۲۰۰۷: زمانبندي

  ادارات وابسته به معاونت وزارت: ساختار

و  درماني در آينده -استفاده و آگاهي گسترده از استراتژي ادغام آموزش پزشكي و خدمات بهداشتي: هدف

  درتمامي سطوح

در چارچوب بازنگري شده ادغام، اداره ذي ربط مي بايست استراتژي آينده ادغام آموزش پزشكي و : اقدامات

  : درماني را به گستردگي انتشار دهد-خدمات بهداشتي

در وهله اول به نقايص مربوط به استراتژي هاي ارتباطي، سياست ها، برنامه عملي، پيشرفت و بسياري  -

  فرايندها و تصميم گيري هاي مديريتي بپردازدديگر از

و همچنين ) در داخل(استراتژي هاي اثربخش و كارآمد سازماني را در زمينه ارتباط با كاركنان  -

 .حفظ نمايد) در خارج(و ذي نفعان) مشتريان(جامعه

  :۱-۱۱اقدام 

ده، هماهنگ و در صورت حمايت فني بين المللي را به منظور اطمينان از اجراي اقدامات اصلي توصيه ش

امكان سازماندهي نماييد تا بتوانيد تخصص ها را در دو سطح مركزي و پيراموني به سوي تقويت نقاط قوت و 

  .غلبه بر كمبودها و نقاط ضعف هدايت كنيد

  : ۲-۱۱اقدام 

 هاي  ، در جهت حمايت از اجراي توصيهWHOبرنامه هاي كاري دوجانبه را با سازمانهاي جهاني از جمله 

  .مذكور به عنوان بخشي از يك برنامه استراتژيك ملي  طراحي نماييد
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  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي: مسئوليت

  به بعد۲۰۰۶:زمانبندي

  

  



رهبريمقام معظم  دفتر –برنامه ادغام   

۱  ستاد ادغام–مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

  به نام خدا
لزوم تنظيم برنامه هاي آموزشي بر اساس نياز سالمت در 

  راستاي حفظ و ارتقاي سالمت آحاد جامعه
  

مولد و با كيفيت، توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و نـاتواني،                   سالم و    برخورداري از يك زندگي   

 پيش شرط تحقق توسعه پايدار   ت و    كه مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت ها اسـ           حقي است همگاني  

دانشکده هاي پزشکي اساساً براي پاسخگويي به نياز ها و انتظارات جوامع به وجود آمـده انـد و بـه طـور                       . باشد مي

با تعمـق در    . حتم از بدو شکل گيري آنها، پاسخگو بودن آموزش پزشکي به طور آشکار و ضمني مد نظر بوده است                  

  . شکي، پاسخگو بودن آموزش پزشکي امري بديهي به نظر مي رسدفلسفه وجودي دانشکده هاي پز

  

  : ادغام آموزش در عرصه ارائه خدمات و وظايف نظام سالمت

 ايده ادغام بين آموزش و ارائه خدمات در مجامع ۱۹۷۸ در آلماتا در سال PHCپس از مطرح شدن استراتژي 

 عرصه هاي علمي و Integration پزشكي آمريكا از دانشكده هاي% ۳۰در حال حاضر  .علمي دنيا مطرح گرديد

 با تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش ۱۳۶۴ از سال در كشور ما نيز. خدمات پزشكي به وجود آمده است

تربيت نيروي انساني بخش بهداشت و درمان نيز به عهده اين وزارتخانه نهاده شد كه با  و آموزشپزشكي وظيفه 

 كه يكي از عمده ترين راه حلهاي بهبود برنامه هاي ادغام آموزش و خدمتني اين گام اساسي تجلي عي

 بهداشتي پاسخگويي بهتر به نيازهايآموزش پزشكي بود محقق شد چرا كه توانمندي يك پزشك در 

 در گرو فراهم بودن عرصه هاي مناسب يادگيري در طول دوره آموزش پزشكي مي باشد و لذا جامعهدرماني 

  . به عنوان يكي از سياستهاي برنامه ريزي تعيين گرديدمواجهه با نيازهاي واقعي جامعهر كسب آموزش د

  

  



رهبريمقام معظم  دفتر –برنامه ادغام   

۲  ستاد ادغام–مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

  پيامد هاي ادغام

اين امر، در ابعاد .  آن به نياز هاي جامعه مي باشدپاسخگويي، نظام آموزشياصلي ترين پيامد ادغام براي 

 نيروي انساني مورد نياز جامعه، تربيت نيروي کمي و کيفي تربيت نيروي انساني، ايجاد تعادل بين ترکيب انواع

انساني در نزديک ترين مکان به صحنه زندگي مردم، توجه به همه موضوعات مرتبط با سالمت جامعه، نوآوري در 

پيامد . کاربرد روشهاي آموزشي و درگير شدن نظام آموزشي در معماري نظام ارائه خدمات، خود را نشان مي دهد

 خدمات هزينه اثربخشي و دسترسي، کيفيت، عدالت تحقق تدريجي ظام ارائه خدماتنمهم ادغام براي 

ترين مناطق نيز دسترسي به خدمات سالمتي به راحتي ميسر  اي كه در حال حاضر در دورافتاده به گونه. باشد مي

  .است

شوري و بين المللي مهمترين دستاوردهاي موجود در زمينه ادغام كه بر اساس چند مطالعه  و يك بررسي جامع ك

  .به قرار زير است

  هاي علوم پزشكي  افزايش تعداد دانشجويان رشتهو هاي آموزش در رشته هاي مختلف  گسترش عرصه .۱

  افزايش تعداد و تنوع رشته هاي آموزشي در سطوح مختلف علوم پزشكي به تناسب نياز جامعه  .۲

  يش تعداد اعضاي هيأت علمي افزاو هاي علوم پزشكي  افزايش تعداد دانشگاهها و دانشكده .۳

 افزايش تعداد مقاالت علمي و ارتقاي جايگاه علمي كشور  .۴

تمامي موارد علوم پزشكي و عدم نياز به " افزايش كمي و كيفي روشهاي تشخيص و درمان در تقريبا .۵

  اعزام بيمار به خارج 

توسعه كمي و كيفي تجهيزات و افزايش توليد دارو و مواد بيولوژيك در كشور و كاهش واردات آنها  .۶

  پزشكي كشور 

  بهبود شاخصهاي بهداشتي كشور  .۷

  

   :ها  و موضوعات مهم در زمينه ادغام در ايران چالش

  گسترش ادغام و بهبود كيفيت آن در كليه سطوح و مراكز دانشگاهي و ايجاد الگوي مناسب  .۱



رهبريمقام معظم  دفتر –برنامه ادغام   

۳  ستاد ادغام–مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

  اسب بر محور نيازهاي سالمت جامعه، بيمار و دانشجو اصالح مديريت بيمارستانهاي آموزشي و برقراري انسجام و كيفيت من .۲

بازنگري همه جانبه در هرم نيروي انساني در سطوح عمومي و تخصصي پزشكي و سنجش نيازهاي حال و آينده و تعيين  .۳

  هاي دانشجويي در يك سيستم كارآمد و پويا ظرفيت

خانواده براي بهبود كارآيي پزشكان عمومي و گيري پزشكي  گذاري  عمومي، فني، مديريتي و مالي براي شكل سرمايه .۴

  گيري نظام مراقبت جامع خانواده شكل

   OLNگيري بيشتر از فناوري آموزش الكترونيكي و آموزش از راه دور با گسترش شبكه  بهره .۵

نشگاه و حقوق دا(ايجاد زمينه مديريت راهبردي بر پژوهشهاي علوم پزشكي و حمايت واقعي از حقوق و دستاوردهاي پژوهشي  .۶

  با شكل دهي و هدايت منابع و كارفرمايان و مصرف كنندگان واقعي پژوهشها) اعضاي هيأت علمي

  اصالح جايگاه اجتماعي و اشتغال دانش آموختگان براي پيشگيري از افت كيفيت آموزش و فرار مغزها  .۷

 تخصصي، تغيير الگوي بيماريها در هاي تخصصي و فوق اصالح بودجه سرانه بهداشتي و آموزشي با توجه به نيازهاي رشته .۸

  هاي موجود جامعه و افزايش هزينه

  ها  اصالح نظام ارجاع و سطح بندي خدمات، با پياده كردن طرح پزشكي خانواده و طرح ساماندهي بيمه .۹

  

ند براي كشور، بر اين اساس به منظور پاسخگوئي هرچه بيشتر به نيازهاي سالمت جامعه و در راستاي تربيت نيروهاي تخصصي توانم

 درجه در خصوص مقوله ۳۶۰وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سه سال گذشته نسبت به ارزيابي همه جانبه با يك رويكرد 

ماحصل سه سال . نفعان و موافقين و مخالفين مقوله ادغام پرداخته است ادغام آموزش در نظام ارائه خدمات و با مشاركت همه ذي

ي چندين كارگاه و مشاركت هزاران نفر ساعت از اساتيد برجسته كشور در زمينه آموزش علوم پزشكي و برنامه ريزي و فعاليت و برگزار

بحث، راه دستيابي به يك آموزش پاسخگو، تقويت ادغام عملكردي در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشنهاد 

التحصيالن دانشگاهي كشور  هاي علمي نيز كاربرد داشته باشد چرا كه اكثر فارغ ر حيطهتواند در ساي حتي الگوي ادغام مي. گرديده است

التحصيل شدن بايد توسط ارگانها و سازمانهاي به خدمت گيرنده آنان  پس از فارغ....  ما نظير مهندسي كشاورزي، مهندسي الكترونيك و

ها سبب گشته است كه محصوالت دانشگاهي ما اعم از   با دانشگاه)صنعت(آموزش ببينند و فقدان ارتباط بين عرصه خدمات " مجددا

ها  لذا به منظور تقويت منابع دانشگاه. نداشته باشند) صنعت(التحصيالن و مقاالت و روشهاي علمي كمترين كاربردي در ارائه خدمت  فارغ

  .  تواند كمك كننده باشد  و آموزش پزشكي ميالتحصيالن دانشگاهي الگوي ادغام در وزارت بهداشت، درمان و افزايش كارائي فارغ


