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لزوم مشارکت اعضای هیئت علمی در حساس شدن افراد به پروفشنالیسم

جلسه گزارش پروژه ارتقا رفتار حرفهای در
بخشهای بالینی برگزار شد

 تشهبیدرا یدرا
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اخبـــار

و یـــژ ه

بـا حضـور رییـس دانشـگاه گـزارش پـروژه ارتقا رفتـار حرفهای

بـه همـه بخشهـای بالینـی اسـت .همچنیـن آمادگـی کامـل

در بخشهـای بالینـی و بیمارسـتانهای منتخـب دانشـگاه

بـرای انتقـال این تجربیـات از طریـق برگزاری جلسـه و کارگاه

موردبررسـی قـرار گرفـت.

نیز وجـود دارد.

در نشسـت روز دوشـنبه  4اردیبهشـت  1396در سـالن شورای

سـپس نماینـدگان تعهد حرفـهای بخشهای بیهوشـی ،داخلی

دانشـگاه ،ابتدا دکتر شـهرام صمدی مسـئول پروژه ،گزارشـی از

جنـرال ،جراحی  3و  4و سایکوسـوماتیک مجتمع بیمارسـتانی

اقدامـات انجامشـده در دفتر تعهد حرفهای دانشـگاه ارائه کرد و

امـام خمینـی (ره) ،بخـش گوارش بیمارسـتان دکتر شـریعتی

گفـت :نتایـج حاصل از دو سـال فعالیت پروژه ،اکنون به شـکل

و بیمارسـتانهای فارابـی و روزبـه ،فعالیتهـا و اقداماتـی را که

یک بسـته پیشـنهادی حـاوی روشهـای ارتقای پروفشنالیسـم

در راسـتای توانمنـدی ،ارزیابـی ،ارائـه بازخـورد و رفـع موانـع

در بخشهـای بالینـی جدیـد بـا ذکـر جزئیـات آن ،آمـاده ارائه

موجـود در فاصلـه شـش مـاه اخیر انجـام داده بودنـد در حضور
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رییس دانشـگاه ،مسـئول دفتـر تعهد حرفهای ،رییس دانشـکده

افـراد بـه اهمیـت پروفشنالیسـم و افـزوده شـدن نماینـدگان

پزشـکی ،معاون درمان دانشـگاه و روسـای بیمارستانهای خود

بخشهـا بـه تیم مدرسـان پروفشنالیسـم بیان کرد و پیشـنهاد

مطرح کردند.

داد تعـداد بیشـتری از اعضـای هیـات علمی با حمایت روسـای

عــاوه بر گــزارش عملکردها و پیشــرفت فعالیتهــا ،نمایندگان

بخشهـا بـا پـروژه همـکاری کنند.

چالشهــای پــروژه را برشــمردند و برنامههایــی را بــرای ادامــه

وی توصیـه کـرد :فرآینـد ارزیابـی بهصـورت الکترونیـک و بـه

و گســترش فعالیتهــای تعهــد حرفـهای بخــش خــود مطــرح

شـکلی آسـان و بـدون پیچیدگـی طراحـی و انجـام شـود.

کردند.

دکتـر علی جعفریان رییس دانشـگاه نیـز در جمعبندی مطالب

پــس از شــنیدن گــزارش نماینــدگان ،دکتــر همایــون امینــی

مطرحشـده ضمـن قابلتوجـه دانسـتن تالشهـای دفتـر تعهد

مســئول دفتــر تعهــد حرفــهای بــه جمعبنــدی دســتاوردها،

حرفـهای و بخشهـای منتخـب در ارتقـا رفتـار حرفـهای تأکید

ناکامیهــا و چالشهــای ایــن پــروژه کــه بــا پیگیری و تســهیل

کـرد :دانشـکده پزشـکی بـا همـکاری دفتـر تعهـد حرفـهای و

دفتــر تعهــد حرف ـهای اجــرا میشــود پرداخــت و گفــت :ایــن

معاونـت درمـان بـرای انتقـال ایـن تجربـه بـه سـایر بخشهـا

پــروژه بــا تــاش نماینــدگان و حمایــت روســای بخشهــای

برنامهریـزی کنـد.

منتخــب و بیمارســتانهای مربوطه ،توانســت ،طیــف متنوعی از

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــکده پزشــکی فرآینــد پــروژه

فعالیتهــا و ابتکاراتــی را کــه میتــوان باوجــود محدودیتهای

ارزیابــی رفتــار حرفـهای اعضــای هیــات علمــی و دســتیاران را

بخشهــا ،بــرای ارتقــا رفتــار حرفـهای بـهکار گرفــت بــه شــکل

بهعنــوان بخشــی از ارزیابــی عملکــرد هیــات علمــی بــا جدیــت

عینــی معرفــی کند.

پیگیــری نمایــد افــزود :ارزیابــی رفتــار حرفـهای ســایر پرســنل

وی افزود :البته در برخی حوزهها بخصوص در ارزیابی همهجانبه

بیمارســتان نیز الزم اســت در کیفیت عملکرد ایشــان وارد شود.

و ارائه بازخورد موفقیتهای الزم حاصل نشده است.

رییـس دانشـگاه در ادامـه بـرای پیشبرد بهتـر پـروژه نکاتی را

دکتر امینی از دیگر دسـتاوردهای این پروژه را حسـاس شـدن

بـه اعضـای دفتـر تعهد حرفـهای توصیـه کرد.

