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درگیری حدود یــک ماه بــا کرونا مــرا بر آن داشــت کــه نیم نگاهی به 
چگونگی و نحوه زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه ای خود داشته 
باشم و به نتایجی دست یابم که انشا اهلل به زودی دست نوشته هایم 
را تقدیم خواهم کرد، از سویی دیگر در دوران قرنطینه فرصتی دست 
داد تا کمی دقیق تر به فضای رسانه ای کشور توجه کنم و نتیجه این 
رسانه گردی باألخص صداوسیما، داغ مرا تازه کرد و موجب شد تا به 
شکلی متفاوت و شاید طنز تلخ به صورت مختصر به بیان گوشه ای از 

مشکالت فعلی بپردازم.
روی سخنم با مسئولین محترم در رده های مختلف است که همانند 
رویکردهایشان در چندین سال گذشته و در حوزه های مختلف؛ در 
مدیریت پاندمی کرونا نیز به جای توجه به نقطه نظرات کارشناسان 
دلســوز، کمافی الســابق با گفتار و رفتار سینوســی و متناقض و مدد 
گرفتن از بهانه تحریم یا مقصر دانستن مردم، این بار نیز با حرف درمانی 
و روزمرگی سرنوشــت را به دســت بازی روزگار ســپردند که نتیجه آن 
سردرگمی، بی اعتمادی، عدم مشارکت مناسب و طبعا تعداد ابتال و 
به ویژه مرگ ومیر باال در مقایسه با کشورهای مشابه همچون کشور 
همسایه )ترکیه( بوده است، این اتفاقات مرا واداشت تا چند نکته را 

خدمتشان معروض دارم که مسئولین عزیز:
گر کلی  بابت این همه اعتمادبه نفس به شما تبریک می گوییم، واقعا ا
نقیصه و عیب داشــته باشــید؛ در عوض اعتمادبه نفس و احساس 
عقل کل بــودن بی نظیری داریــد و به هــر روی کار خودتــان را انجام 

می دهید!!!!!!
از شــما ممنونم که باعث شــدید ما بیشــتر از این خودمان را خسته 
گــر چیزی  نکنیــم و هــر روز پیشــنهاد و انتقــاد نماییم، ولــی بدانید ا
نمی گوییم به این خاطر نیســت که حرفی نداریم؛ بلکــه دیگر توانی 
برای اظهارنظر باقی نمانده است، هرچند هر زمان هم حرفی زدیم، 

کلی بدهکار شده و به بی اطالعی، بی سوادی و ... متهم شده ایم.
اعالم کردید در کجای دنیا باالترین مقامات اجرایی به طور مستمر 

برای کرونا جلسه می گذارند! درست است!!
واقعا از اینکه چند ماه است هر کانال صداوسیما را می بینیم، چندین 
چهــره کشــوری و وزارتــی به جــای پرداختن بــه وظایف اصلــی خود 
به صورت ریشه ای و حرفه ای، مشغول وعظ و خطابه و اظهار فضل 

هستند و خودشان نیز خسته نمی شوند، در تعجبیم.
گر در هیچ جای دنیا این کار را نمی کنند، به  البته این را هم بگویم که ا
این دلیل نیست که عقلشان نرسیده، بلکه به خاطر آن است که مورد 

ک است... تمسخر قرار می گیرند! واقعا طنزی تلخ و دردنا
کلیه شبکه های تلویزیون پرشده از  عمو کرونا، دایی کرونا و خاله کرونا 
که مدام به نصیحت مردم مشــغول اند، حال آنکه این عمو و دایی و 

خاله خودشان جزو مسئوالن هستند.
که انتظار  البته شاید توقع مردم ما نیز بیش ازحد معمول است، چرا
مدیریت مقوله پیچیده ای مانند پاندمی کرونا از کسانی که قادر به 
ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیات و حمل ونقل عمومی 

و .... نیستند، چه وجهی می تواند داشته باشد؟!
کسن کرونا هم که چه عرض کنم!! ::::: در مورد وا

سرمقــــــــالــــــــه
مسئولین عزیز متشکریم!!

چالش تجربه در اداره بالینی 
کرونا! بیماران مبتال به 

برخی از مصوبات جلسات اخیر
 شورای عالی نظام پزشکی

ارکان قدرت در بیمارستان
)قسمت دوم(
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شماره 14 دی ماه 1399 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

   در حـال حاضـر هـر 
پزشـکی همـراه بـا مـردم بـه 
نتایـج شـخصی خـود در 
کرونـا  بیمـاری  خصـوص 
کـه البتـه در  دسـت یافتـه 
ارتبـاِط خـاص و مسـتقیم 
بـا بیمـاری اسـت! بنابرایـن 
در ایـن زمینـه هـر تجربـه ای 
هرچنـد کوچـک می توانـد 
ارزشـمند و تأثیرگذار باشـد.

مــن نیــز به عنــوان متخصــص بیماری هــای 
عفونی طی 36 ســال تجربه با گذار از بحران ها 
و اپیدمی هــای مختلــف ازجملــه دو اپیدمــی 
هپاتیــت E و پنومونــی میکوپالســما، کــه فکــر 
می کنم تنها تعدادی اندک از همکاران شاهد 
آن بوده انــد، با نــگارش ایــن مطلب و بــه دوراز 
غوغــای داروســاالران ســعی نمــوده ام تجارب 
رویارویی بــا کرونــا و پروتکل درمانی شــخصی 
کنــم؛ شــاید  خویــش را بــه همــکاران تقدیــم 
حاوی راهنمایی مختصری باشد و یا به لطِف 

دوستان بتوان نقایص آن را برطرف نمود.

  نخستین برخورِد من با بیمار سرپایی:
بیمار یا با تسِت مثبت مراجعه نموده و یا عالئم 
شاخِص کرونا ازجمله کاهش یا اختالل بویایی 
را همــراه با تب، ســرفه، عدم اشــتها و یــا عالئم 

گوارشی ذکر می کند.
کــه ایــن بیمــار چــه  دغدغــه اول ایــن اســت 
ســطحی از بیماری را تجربه خواهد کرد؟ ســیر 

آرام، متوسط یا شدید و طوفانی؟

بنابراین اولین سؤال از بیمار، تعییِن روِز شروع 
بیمــاری و جهت گیــری عالئــم اســت! آیــا بهتر 

شده و یا بدتر؟
کسیمتری! شمارش تعداِد تنفس و ا

کــه  در ســنین باالتــر از 50 ســال و یــا بیمــاری 
همراه با تــب یا عرق ریزش، ســرفه و احســاس 
تنگی نفــس مراجعه می کنــد، پنــِل اورژانس و 

ح ذیل است: درخواستی من به شر

 CBC, ESR,  CRP, LDH, FERRITIN, 
CPK, DDIMER, AST,  ALT, BS, BUN, Cr
بــا توجــه بــه اینکــه تشــخیص قطعــی کوویــد 
تنهــا از طریــق PCR امکان پذیــر اســت، ایــن 
َپنــل صرفــا وظیفــه ارزیابی حــِد درگیــری ریه و 
پایــه التهابــی بیمــار را بــه عهــده دارد، ضمــن 
اینکــه در ایــن ارزیابــی، دیگــر عوامــِل التهــاب 
را نبایــد فرامــوش کــرد. به عنوان مثــال در فرد 
بیمــار بــا زمینــه روماتوئیــد آرتریــت ممکــن 
کتورهــای التهابــی روشــن  اســت همیشــه فا
گرچــه تصــوری غلــط CRP را در رده  باشــند. ا
تســت های تشــخیص اولیــه کرونــا قــرار داده 
اســت، امــا بایــد گفــت: به هیچ وجــه این طــور 

کرونا! چالش تجربه در اداره بالینی بیماران مبتال به 

نیســت. درواقع مثبت بودن CRP به تنهایی 
همــراه بــا لنفوپنــی، چــراغ هشــدار را روشــن 
می کند. این بیمــار تحت درمــان عالمتی قرار 
می گیــرد و در صــورت پدید آمــدن عالئم دیگر 
و تــب می بایســت مراجعــه ســریع و مجــدد 

داشته باشد.
گر بیمار دارای عالئِم متعدد و با شدِت متغیر  ا
اســت و از بین آزمایشــات فــوق CRP مثبت و 
ESR و FERRITIN و LDH افزایش یافته اند، 
CPK  هم ممکن است تغییراتی داشته باشد 
و یا نرمال بماند. در این مرحله من درخواسِت 
اینترلوکین نمی نمایم، بــه این دلیل که کمتر 
در دســترس اســت و جواب بــا تأخیــر دریافت 
می گردد و درنهایت نیز تغییر مؤثری در درمان 

بیمار ایجاد نمی کند.
مشــاهده  صــورِت  در  بعــدی  درخواســت 
 التهــاِب ثابــت یــا فزاینــده و یــا ادامــه تــب، 
 Pulmonary HRCT جهــت ارزیابــی ســطِح 
گر اســکن ریه واجد  گرفتاری ریه خواهد بود. ا
کنــده و  کوویــد و به خصــوص پرا ضایعــاِت 
در لوب هــای مختلــف همــراه یــا بــدوِن افــت 
کســیژن )کمتــر از 93 درصــد( باشــد، بیمــار  ا
کاندید دریافت داروهای ضد التهاب اســت و 
با توجه به همســایگی و احتمال همراه شدن 
التهــاب بــا واســکولیت، کاندیــد دریافت ضد 
انعقاد نیز هســت، به ویــژه در حضــور افزایِش 

کت ها. پال

بــا توجه بــه تجربــه همگانــی، در مصــرِف ضد 
التهاب ها من کورتیکواستیروئید را ارجح ترین 
می دانــم. در روزهــای ابتدایــی پاندمــی تأثیِر 
داروهای خاموش کننــده اینترلوکین ازجمله 
کتمرا پررنگ شــد، که برای فــردی چون من  آ
یادآور خاطره Activated Protein C به عنوان 
درماِن نهایی سپتیک شوک بود، که آن روزها 
با قیمتی بسیار سنگین تهیه می شد و بعدها 

بی ارزش اعالم گردید.
طوفــان  ســندرم  کــه  اول  روزهــای  شــاید 

شناسایی سریع تر 
بیماران ملتهب از 
طریق آزمایشات 
ساده و درمان 
سریع آن ها، 

در پیش آگهی، 
شاید به مراتب 
مؤثرتر از هر نوع 
داروی آزمایشی 

باشد.

ســیتوکین )CSS( به عنــوان فاز نهایــی کووید 
کتمرا را روانــه بازار کرد و شــاهد  معرفی شــد، ا

بودیم که چه بیجا به مصرف رسید.
کنون هیچ یک از داروهای معرفی شده  من تا
کلروکیــن،  به عنــوان ضــِد ویــروس اعــم از 
رمدسیویر، فاویپراویر و.... حاال ایورمکتین، 
را در هیــچ فــازی از بیمــاری تجویــز و مصــرف 
گرچــه هــرروز نیــز شــاهد بی اثــر  ننمــوده ام؛ ا
اعــالم شــدن یک به یــک آن هــا بــوده ام، امــا 
تــالِش پروتکل هــای دارویــی )نــه درمانی( در 
این اســت که این داروها با تبلیغات گسترده 
به مصــرف برســند و متأســفانه درگــذر زمان، 
کــه ناخواســته بــه اعتقــاد  شــاهد بوده ایــم 
تبدیل شــده اند، ازایــن رو نگرانــی اصلــی مــن 
نیز نقش ویــژه و قــوی تبلیغات دارو بــوده که 
ممکن است در آینده مشکالت عدیده قانونی 

را برای همکاران رقم بزند.
کســیژن در فــاز حاد  حمایــِت اصلــی، تأمیــن ا
و التهابــی اســت، چــه در بیمارســتان و چــه 

ج از آن! خار
نکته: شناســایی ســریع تر بیماران ملتهب از 
طریق آزمایشات ســاده و درمان سریع آن ها، 
گهی، شاید به مراتب مؤثرتر از هر نوع  در پیش آ

داروی آزمایشی باشد.
در بیمارســتان نیز همین طور عمــل کرده ام، 
پالســما درمانی و هموپرفیوژن در دســتوراتم 

نبوده و نیست!

 نحــوه عملکــرد مــن در بیمارســتان در 
مورِد تأییِد آمادگی برای عمل های جراحی 

اورژانس)ok عمل(:
ارزیابــی بیمــار ازلحــاظ نداشــتن ســابقه و یــا 
بیماری فعال بــا PCR و HRCT که در صورِت 
منفــی بــودن دو مــورد فــوق، انجــام عمــل 

بی خطر تلقی می گردد.
1-  بیمار سابقه کووید دارد و پس از منفی 
شدن PCR به علت اورژانسی بودن جراحی، 

دوبــاره مراجعــه نمــوده، امــا در HRCT هنوز 
بقایای ضایعات وجود دارند. این ضایعات نه 
ک هستند و  برای پرســنل اتاق عمل، خطرنا
نــه در خــود بیمــار موجــب فعالیــت جدیــد 
می شوند، حتی در عمل های قلبی و زیر فشار 
پمِپ قلب و ریــه! بنابراین مانــع انجام عمل 

جراحی نخواهد بود.

 بیماران پسا کرونا:
در بیماراِن کووید-19 دو تابلوی شایع ریوی 

دیده می شود:
1-بســیار خفیف بــدون عالمِت تنفســی، 
بدوِن گرفتاری ریه و یا گرفتاری مختصر ریه در 

کسیژن نرماِل خون HRCT و سطح ا
2-بیمــاران بــا عالئــم تنفســی ســرفه و 
کســیژن با گرفتاری شــدید تا  کاهش ســطح ا

HRCT متوسط بافت ریه در
عالئم ریوی کــه در HRCT دیده می شــوند و 
عمدتا تجامد محیطی همراه با نمای شیشه 

مات )Ground Glass( ، ناشی از چیست؟
فیبــروز بین بافتــی در کیســه های هوایی 
ریــه: این پدیــده بــا ترمیــِم جدار کیســه های 
هوایی باعِث نجاِت فضا و هوای داخل آلوئول 
کسیژن رســانی  شــده، ولــی بــا محدودیــت ا

همراه می شود.
التهاب

خونریزی در بافت ریه و داخل کیسه های 
هوایی

بیشترین سکِل ریوی در بیماراِن دیابتیک و 
ُمسن اتفاق می افتد. با همان مکانیزم تأخیر 
در بهبوِد زخم در این بیمــاران! یعنی هجوم 
فیبرو بالســت هــای بــا تــواِن کاهش یافته در 

محل، برای ترمیم جدار آلوئول ها.
گرچــه هنــوز بــا قاطعیت تمــام معتقــدم که  ا
هیچ ضِد ویروس مؤثری برای کووید نداریم، 
گرفتــاری ریــه  ولــی تصویــر بجــای مانــده از 
در تکــراِر سی تی اســکن ها را، بایــد بــا دقــِت 
بیشتری با کلیشــه های اولیه مقایسه نمود. 
در ایــن مرحلــه، تکــراِر بی فایــده درمان های 
ساپرســانت باعــث تأخیــِر بیشــتر در بهبــوِد 
ضایعاِت ریوی این گروه از بیماران می شود.

گــر تکــراِر ســی تــی بافاصلــه، افزایش ســطح  ا
گرفتاری را نشــان نمی دهد و پس از یک دوره 
قطــع تب، بیمــار دوباره تــب کرده و یا ســطح 
کســیژن نازل شــده، بهتــر اســت بــا آزمایش  ا
خون و ســنجش ســطح گلبول های سفید و 
کســیژن بــه روش های  ســدیمان، بــا تأمین ا
غیرتهاجمــی، تنهــا درمــاِن عفونــِت اضافــی 
و حمایــِت ریــه را در دســتوِر کار قــرار دهیــم و 
دوباره وارِد فاِز پیشــگیری از ســندرم طوفاِن 
سیتوکین فرضی که ممکن است خطرآفرین 

باشد، نشویم.
به خاطر بســپاریم که این یک مرحله از ســیر 
بیماریست و با دخالت معتدل، ممکن است 

به بهبودی برسد.

  دکتر مجتبی رستمی، 
متخصص بیماری های 
عفونی و گرمسیری

ثبت نام بهمن ماه بیمه درمان تکمیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 
ح ۱ و ۲  طر

ویژه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی و خانواده های ایشان 
زمان شروع و نحوه ثبت نام از طریق پیامک و سایت و کانال تلگرامی سازمان و صندوق 

به آدرس های  مقابل اعالم می گردد.

 www.irimc.org
 www.isf-irimc.org
 www.irimcs.ir
 @IRIMCCHANNEL
 @CSNPE
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شماره 14 دی ماه 1399 سازمان نظام پزشکی اصفهان خبر نامه داخلی

کادر  کسن آنفلوانزا به   تزریق وا
درمان بخش خصوصی اصفهان

 جلسه اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی 
با دادستان اصفهان و معاونین ایشان

کوتاه بر رویدادهای   گذری 
سازمان نظام پزشکی اصفهان

   سازمان نظام پزشکی اصفهان با هماهنگی و برنامه ریزی های 
کسیناسـیون کادر درمانـی شـاغل در بخـش  الزم، اقـدام بـه وا

خصوصـی ایـن شهرسـتان نمود.
دکتر عباســعلی خادمــی، رئیس نظام پزشــکی اصفهــان با اشــاره به این 
کســن آنفلوانزا تنها برای بخش خصوصی دریافت شــده بود، گفت:  که وا
طی هماهنگی بــا معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، 
کسن به  کسن ها به زنجیره سرد منتقل شدند و 5 مرکز برای ارائه این وا وا

همکاران پروانه دار مشخص گردید.
وی با اشــاره بــه این کــه حــدود 9 هــزار همــکار دارای پروانــه در اصفهان 
کســن  فعالیت دارنــد؛ افزود: بــر اســاس برنامه ریزی هــا مبنی بر تزریق وا
آنفلوانزا بــه اعضــای دارای پروانه مطــب شهرســتان اصفهــان و فعال در 
بخــش خصوصی؛ جدول زمــان بندی تعییــن گردید تا واجدین شــرایط 

کز تعیین شده مراجعه نمایند. طبق آن به مرا
رئیس نظام پزشــکی اصفهان تصریح کرد: با توجه بــه محدودیت تعداد 
کســن و لزوم رعایــت اولویــت، به کلیــه اعضا اعــالم گردیــد تا بــا "همراه  وا
داشــتن کارت نظام پزشــکی و تصویر پروانه مطب اصفهان" برای تزریق 
کز دولتی،  کسیناسیون همکاران شاغل در مرا مراجعه نمایند که البته وا
عمومــی غیــر دولتــی و ... نیز بــه صــورت همزمان توســط مراجــع ذیربط 

صورت پذیرفت.
کسن دریافت نمودیم  دکتر خادمی خاطرنشان کرد: حدودا 60 درصد وا
که به ترتیب اولویت سنی به همکاران تزریق گردید و خوشبختانه تعداد 

کسیناسیون نیز به میزان الزم بود. تقاضا برای وا

   جلسـه مشـترک اعضای هیئت مدیره نظام پزشـکی و دادسـتان 
اصفهـان و معاونیـن ایشـان در سـازمان نظـام پزشـکی اصفهـان برگزار 

شـد.
در این جلســه در خصوص صــدور گواهی فوت و جواز دفن توســط دادپزشــکان 
و چگونگی صدور آنها توسط پزشکان عمومی، اشــکاالت و پیشنهاداتی مطرح 

گردید.
همچنین دادستان اصفهان در خصوص روال انجام این کار و مشکالت قبلی ایجاد 
شده توضیحاتی ارائه نمود و مقرر گردید در این خصوص با حضور رییس پزشکی 
قانونی، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.در ادامه مقرر گردید با توجه به لزوم 
ویزیت و درمان بیماران مبتال به کرونا توسط کلیه همکاران پزشک، حمایت های 
انتظامی و حقوقی الزم بر اساس نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی برای آنها 
کز تشخیصی و درمانی مطرح و مقرر  پیش بینی گردد.همچنین موضوع ایمنی مرا
گردید با همکاری سایر مراجع ذیربط من جمله دانشگاه علوم پزشکی و سازمان 
آتش نشانی نسبت به تدوین برنامه ای مشــتمل بر اولویت ها، بازه زمانی اجرا و 
چگونگی مساعدت های مالی اقدام گردد. با توجه به افزایش روزافزون مداخالت 
افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی که باعث آسیب های جسمی و روحی و بعضا 
غیر قابل جبران به سالمت مردم گردیده است، مقرر گردید موضوع با قید فوریت 
مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته و همچنین با راه اندازی سامانه ثبت اطالعات 
و شکایات نسبت به جمع آوری مستندات و موارد مربوط به اینگونه مداخالت 
و هماهنگی با دانشــگاه علوم پزشــکی و نیز انعکاس به قوه قضائیه اقدام گردد.

در حاشیه این نشست نیز به نمایندگی از کلیه مدافعان عرصه سالمت استان از 
دکتر سعید عباسی، متخصص بیهوشی و فوق تخصص ICU تقدیر به عمل آمد.

چهل و چهارمین جلسه شورای عالی به صورت ویدئو کنفرانس مورخ 
:1399/09/27
مصوبه )1(

پیرو هشدارها و انعکاس مکرر مشکالت عدیده در خصوص مدیریت 
پاندمــی کرونا و لــزوم وجــود ســند و برنامه جامــع ملــی، تعرفه های 
تشخیصی و درمانی، سیاســت های بهداشــتی، درمانی و آموزشی 
پژوهشی، حفاظت از کادر درمان و مردم )و مشکالت مربوط با برخی 
کسن کرونا و عدم توجه  از دستگاه های نظارتی( و اخیرا نحوه تأمین وا
دستگاه های ذی ربط من جمله وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی به نقطه نظرات کارشناسی و دلسوزانه جامعه پزشکی و تداوم 
روزمرگی، تناقض و شعارزدگی به جای رویکرد قاطع، سریع، منطقی 
و کارشناسی و استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل همه گروه ها 
اعم از نخبگان، نهادهــای مردمی و ... به نحو مناســب که منجر به 
سلب اعتماد از دست اندرکاران و عدم مشارکت و همکاری مؤثر اقشار 
مختلف با برنامه های اعالمی و ماال وضعیت بحرانی موجود شده، 
مقرر گردید پیرو مصوبه شماره 9 سی و ششمین جلسه شورای عالی 
ع وقت از کلیــه طرق ممکن  مــورخ 1399/02/25 ســازمان در اســر
من جمله هماهنگی جهت مالقات حضوری با مقام معظم رهبری و 
رؤسای قوای سه گانه و یا مکاتبه با ایشان، برگزاری نشست خبری با 
حضور ارکان سازمان، صدور بیانیه و ... نسبت به انعکاس واقعیت ها 

و مخاطرات فعلی و تبعات احتمالی آتی اقدام نماید.
مصوبه )2(

کیــد اعضای محتــرم شــورای عالی مبنــی بر ضــرورت توجه و  پیرو تأ
پیگیری فوری جهت تعرفه خدمات دندانپزشکی در کنار تعرفه سایر 
خدمات تشخیصی و درمانی با لحاظ نقطه نظرات کارشناسی جامعه 
محترم دندانپزشکی کشــور و نیز اعضای محترم دندانپزشک عضو 
شورای عالی، فوق العاده سختی کار همکاران فیزیوتراپیست فعال در 
درمان بیماران کووید 19 - الیحه اصالح قانون مطب پزشکان مصوب 
1366، برنامه های بازآموزی همکاران، فعالیت کمیسیون ملی تعیین 
صالحیت حرفه ای شاغالن حرف پزشکی و وابسته و شورای معین، 
پوشش بیمه ای خدمات همکاران ماما و نیز لحاظ نمودن آنان در 
طرح نســخه الکترونیک و اقالم حفاظتــی ضمن تشــکر از اقدامات 
به عمل آمده، مقرر گردید سازمان نسبت به تداوم پیگیری های قبلی 
به صورت جدی تر اهتمام و گزارش مربوط جهت استحضار اعضای 

محترم شورای عالی منعکس گردد.
مصوبه )3(

پیرو مصوبه شماره 9 ششمین جلسه شورای عالی مورخ 96/1/26 
مبنی بر ارائه برنامه عملیاتی چگونگی تفکیک نظام پزشکی تهران 
ع  بزرگ توسط سازمان مرکزی، مقرر گردید پیشنهاد مطروحه در اسر
وقت در کمیسیون برنامه وبودجه و تشکیالت با دعوت از سایر ارکان 
و افــراد صاحب نظر مربوط، بررســی و نتیجه در قالــب مصوبه فوق و 
مشتمل بر گزارش وضعیت موجود و نیز ارائه دالیل و مدارک مستند 

جهت ابعاد مختلف تفکیک به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد.
مصوبه )4(

خ  پیــرو مصوبــه شــماره 1 شــانزدهمین جلســه شــورای عالــی مــور
1397/08/24 و نیز درخواســت دانش آموختــگان دکترای ژنتیک 
پزشکی یا بالینی جهت عضویت در ســازمان مقرر گردید موضوع به 
کمیته تعیین شده در مصوبه شماره 16 دهمین جلسه شورای عالی 
مورخ 1397/3/31 جهت بررسی بیشتر ارجاع و نتیجه به کمیسیون 
ملی تعیین صالحیت حرفه ای شاغالن حرف پزشکی و وابسته برای 

تصمیم گیری نهایی ارجاع گردد.
مصوبه )5(

کسیناســیون کرونا، در ایجاد ایمنی  با توجه به تأثیر فراوان انجام وا
کید بر تأمین  جمعی و کنترل بحران موجود، شــورای عالی ضمن تأ
کســن کرونا از هر طریق ممکن و از مراجع معتبر در اولین فرصت و  وا
پوشش مناسب و اولویت گروه های در معرض خطر، سازمان را مکلف 
کسن کرونا، جهت همکاران جامعه  نمود نسبت به پیگیری تأمین وا
پزشکی با استفاده از کلیه امکانات موجود من جمله بخش خصوصی 

و نهادهای بین المللی اقدام نماید.

برخی از مصوبات جلسات اخیر
 شورای عالی نظام پزشکی
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برای مدیریت صحیح یک بیمارستان خیریه یا خصوصی 
و یا ســایر مدل هــای بیمارســتانی موجود در کشــور که 
وابســته به نهادهای مردمی یا دولتی خاص هســتند، 
مدیریت بیمارســتان باید ارکان این قــدرت را به خوبی 
شناخته و ضمن تعامل مؤثر با ســایر اضالع این ارکان، 

واقعیت های موجود را به خوبی پذیرا باشد.
اضــالع مثلــث قــدرت در یــک بیمارســتان عــالوه بــر 
مدیرعامل، شــامل هیئت مدیره و پزشــکان می باشد 
که در این مقاله در ابتدا به خصوصیات و مشخصات دو 
ضلع دیگر پرداخته و سپس به شرح توانایی های الزم و 
خصوصیات مدیرعامل بیمارستان خواهیم پرداخت.

1. هیئت مدیره بیمارســتان که نقش مدیریت ستادی بیمارســتان را بر عهده 
داشته و عالوه بر سیاســت گذاری کالن بیمارســتان، عهده دار وظیفه عزل و نصب 

مدیرعامل و پایش عملکرد او نیز هستند.
در بیمارستان های خیریه به طورمعمول اعضای هیئت مدیره شامل صاحبان ثروت 
و مقامات محلی سیاسی هســتند که قدرت تزریق یا جذب کمک های مالی برای 
کثریت  مجموعه بیمارستان را داشته باشــند، ولی در بیمارستان های خصوصی ا
اعضای هیئت مدیره را سهامداران کالن بیمارستان که به تبع تعداد سهام خود از 

تعداد آرای بیشتری در مجمع عمومی برخوردارند، تشکیل می دهند.
کــز خصوصی درمانــی در جهان به  ولی واقعیت این اســت که امروز ســهامداران مرا
این نتیجه رسیده اند عالوه بر این ترکیب سنتی از وجود افراد آشنا به مسائل مالی، 
کز استفاده  مدیریتی و دارای روابط اجتماعی و سیاسی نیز در هیئت مدیره این مرا

نمایند.
بزرگ تریــن خطــری کــه هیئت مدیره هــا را تهدید می کنــد، این اســت کــه اعضای 
هیئت مدیره در تعیین نقش و جایگاه خود دچار خطا شده و با دخالت در امور جاری 

بیمارستان وارد حیطه وظایف مدیرعامل بیمارستان شوند.

2. پزشکان به عنوان تأمین کننده بیماران و منابع مالی بیمارستان، هسته قدرتی 
انکارناپذیر هر بیمارستانی هستند که در صورت اختالف با هیئت مدیره و مدیرعامل 
کز درمانی رقیب هدایت کنند که در  بیمارســتان می توانند بیماران را به ســمت مرا
سطور بعد به نحوه تعامل صحیح با این رکن اساسی در بیمارستان خواهیم پرداخت.

3. مدیرعامل بیمارســتان که بســته به خاســتگاه بیمارســتان از بین مشاغل 
مختلف ممکن است انتخاب شود، به عنوان مثال ممکن است یک نظامی یا یک 

مدیر بازنشسته سازمان، عهده دار مدیریت بیمارستان گردد؛ ولی به طورمعمول و 
کثر موارد در تمامی کشورهای جهان یک پزشک به عنوان مدیرعامل بیمارستان  در ا

منصوب می شود.
به طورمعمول مدیرعامل بیمارســتان وظایف خود را در داخل بیمارستان به یک 
دســتیار به عنوان مدیر داخلــی و یا معاونــت درمان تنفیــذ نموده و خود بیشــتر به 

مدیریت روابط خارج بیمارستانی با ارکان قدرت، بیمه ها و.... می پردازد.
یکی از اشتباهاتی که بعضا مدیران عامل بیمارستان ها به دام آن می افتند، برداشت 
اشتباه از جایگاه خود با مدیر داخلی بیمارستان و غفلت از وظیفه اصلی خود برای 

تعامل مؤثر با سازمان ها و سایر ارکان در بیمارستان است.
شاید مهم ترین وظیفه و همچنین چالش یک مدیرعامل، تعامل با پزشکان به عنوان 
رکن قدرتمند هر بیمارستان است، پزشکانی که شاید جزو سهامداران بیمارستان 

نیز باشند.
خطای بزرگی که برخی مدیران عامل بیمارســتان ها در دهه 80 میــالدی در آمریکا 
انجام دادنــد و وارد چالش با پزشــکان شــدند و ایــن موضوع به ورشکســتگی چند 
بیمارستان بزرگ منجر گردید، خطری است که در کمین مدیران ارشد بیمارستان ها 

قرار دارد و باید به شدت از آن پرهیز نمایند.
تالقــی شــرح وظایــف مدیــران عامــل بیمارســتان ها بــا منافع پزشــکان شــاغل در 
بیمارستان، نکته مهمی است که نشان دهنده اهمیت انتخاب مدیران عامل توسط 
هیئت های مدیره بیمارستان هاســت که باید با انتخاب پزشکان شناخته شده و 

موجه به عنوان مدیرعامل، زمینه ساز تفاهم بین این دو رکن بیمارستان باشند.
یک مدیرعامل مقبول می تواند، با حفظ احترام و تعامل با پزشکان در کنار تأمین 
منافــع مالی معقــول آن هــا و در نظــر گرفتن مشــوق های غیرمالــی برای پزشــکان، 
زمینه ساز حضور پزشکان حاذق تر و شناخته شده تر که برندهای پزشکی محسوب 
می شــوند، در بیمارســتان گردیــده و ضمــن ارائه خدمــات بهتــر و برتر به بیمــاران، 

تأمین کننده منافع سهامداران باشد.
ادامه دارد........
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گهی دهندگان ندارد. سازمان نظام پزشکی اصفهان هیچ گونه مسئولیتی در قبال تعهدات آ


