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گزارش بیمارستان امیراعلم در مورد انتخاب پزشک ناب

نشست ستاد طرح تحول نظام سالمت دانشگاه و
روسای بیمارستانها
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نشســـت مشـــترک ســـتاد اجرایـــی طـــرح تحـــول نظـــام

در خصـــوص وضعیـــت ارجـــاع بیمـــاران از طریـــق ســـتاد

ســـامت دانشـــگاه و روســـای بیمارســـتانها بـــا حضـــور

هدایـــت دانشـــگاه ارائـــه داد وی دراینبـــاره گفـــت :در

دکت ــر عل ــی جعفری ــان ،رئی ــس دانش ــگاه ،اعض ــای س ــتاد

ســـهماهه ابتـــدای ســـال  96در کل  2025بیمـــار در

اجرای ــی ط ــرح تح ــول نظ ــام س ــامت دانش ــگاه و روس ــای

بیمارســـتانها معرفیشـــدهاند کـــه از ایـــن تعـــداد 21

بیمارســـتانهای تابعـــه برگـــزار شـــد.

درص ــد در سیس ــتم دولت ــی 1 ،درص ــد سیس ــتم خصوص ــی،

نشســـت مشـــترک ســـتاد اجرایـــی طـــرح تحـــول نظـــام

 32درصـــد لغـــو پذیـــرش 15 ،درصـــد فوتشـــده12 ،

س ــامت دانش ــگاه روز دوش ــنبه  19تیرم ــاه  96در س ــتاد

درص ــد رضای ــت ش ــخصی و  19درص ــد بس ــتری در مرک ــز

مرکـــزی دانشـــگاه برگـــزار شـــد.

اولیـــه صـــورت گرفتـــه اســـت.

ابت ــدا دکت ــر عل ــی پ ــور مع ــاون درم ــان دانش ــگاه ،گزارش ــی

دکتـــر علـــی پـــور ،علـــل لغـــو پذیـــرش توســـط مرکـــز را
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رفـــع نیـــاز بیمـــار ،غیرقابلانتقـــال بـــودن بیمـــار ،عـــدم

پزشـــک نـــاب (طـــرح نشـــان اخـــاق برتـــر پزشـــکان) در

رضایـــت بیمـــار و همراهـــان بـــه انتقـــال و ترخیـــص بـــا

بیمارس ــتان امیراعل ــم ارائ ــه داد .وی مفی ــد ب ــودن ،مض ــر

دس ــتور داروی ــی بی ــان ک ــرد و اف ــزود از بیم ــاران نیازمن ــد

نبـــودن ،رعایـــت عدالـــت و احتـــرام بهحـــق انتخـــاب

 28 ،ccuدرصـــد پذیـــرش دولتـــی 0.5 ،درصـــد پذیـــرش

بیم ــار را از اص ــول اخ ــاق پزش ــکی دانس ــت و اف ــزود :در

خصوصــی 23،درصد لغــو پذیرش 0.5 ،درصد فوتشــده21،

راســـتای سیاســـتهای دانشـــگاه و دســـتیابی بـــه اهـــداف

درص ــد رضای ــت ش ــخص و  27درص ــد بس ــتری در مرک ــز

ـه رعای ــت اخ ــاق
مجتم ــع بیمارس ــتانی امیراعل ــم درزمین ـ ٔ

اولیـــه و از بیمـــاران نیازمنـــد  ،Icuاز  1096بیمـــاری کـــه

حرفـــهای ،بـــا هماهنگـــی و همـــکاری معاونـــت درمـــان

معرفیشـــدهاند  3.5درصـــد پذیـــرش دولتـــی 39 ،درصـــد

دانشـــگاه ،طـــرح اخـــاق برتـــر (نـــاب) پزشـــکان در ایـــن

لغـــو پذیـــرش 25،درصـــد فوتشـــده 11،درصـــد رضایـــت

مرکـــز اجـــرا شـــد.

شـــخص و  21درصـــد بســـتری در مرکـــز اولیـــه شـــدهاند.

وی اضافــه کــرد :ارزیابــی اخــاق برتــر در حیطــه اســتادان

مع ــاون درم ــان دانش ــگاه ،از مش ــکالت  HISبیمارس ــتانها

و متخصص ــان از  56نف ــر در گروهه ــای آموزش ــی درمان ــی

در رصـــد تختهـــای خالـــی بهمنظـــور ارجـــاع صحیـــح

گــوش حلــق و بینــی ،داخلــی ،جراحــی عمومــی و ترمیمــی،

بیمـــاران ،بـــه عـــدم بهروزرســـانی اســـامی بخشهـــا و

جراحـــی پالســـتیک ،بیهوشـــی و رادیولـــوژی بـــه مـــدت

اطالع ــات تخته ــا در  ،HISع ــدم همخوان ــی تع ــداد بخ ــش

 4مـــاه بهصـــورت مصاحبـــه بـــا اســـاتید ،رزیدنتهـــا،

در  HISبـــا آمـــار بـــهروز تخـــت فعـــال و عـــدم مطابقـــت

مســـئوالن و معاونـــان ،بیمـــاران و همراهـــان ،ســـوپروایزر

گــزارش  HISتخــت خالــی بــا گــزارش ســوپروایزرها اشــاره

و سرپرســـتار بـــا امتیازدهـــی خیلـــی خـــوب  ،4خـــوب ،3

کـــرد و بـــه همـــکاری بیمارســـتانها در بهروزرســـانی و

متوس ــط  ،2ضعی ــف  ،1خیل ــی ضعی ــف  ،0انج ــام ش ــد.

اص ــاح اطالع ــات در سیس ــتم  HISتأکی ــد ک ــرد.

دکت ــر جعفری ــه معیاره ــای ارزیاب ــی ای ــن ط ــرح را معرف ــی

ســـپس دکتـــر جعفریـــه ،رئیـــس بیمارســـتان امیراعلـــم

خــود بــه بیمــار ،رعایــت حریــم خصوصــی معاینــه و ویزیــت

گزارشـــی از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه در مـــورد انتخـــاب

بیم ــار ،توضی ــح در م ــورد بیم ــاری و رون ــد درم ــان بیم ــار
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بــا مهربانــی و روی گشــاده ،داشــتن اخــاق خــوب و رفتــار

در بخــش پاراکلینیــک و اطالعرســانی هزینههــای خدمــات

مناســب و آراســتگی ظاهــر و پوشــش مناســب برشــمرد.

پاراکلینیکــی بــه پزشــکان از طریــق تهیــه پوســتر و توزیــع

دکت ــر حاج ــی محم ــودی ،مع ــاون غ ــذا و دارو دانش ــگاه:

در مراک ــز و در مع ــرض دی ــد پزش ــکان و ایمی ــل هزینهه ــا

گزارش ــی در خص ــوص اقدام ــات انجا مش ــده در پروت ــکل

اش ــاره ک ــرد و اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه مش ــکل اطالعرس ــانی

عفونتهـــای شـــایع بیمارســـتانی ارائـــه داد و گفـــت:

در کمیتــه اقتصــاد درمــان مصــوب شــد پیامهــای هفتگــی

در ایـــن خصوصـــی کتابـــی تهیهشـــده کـــه قـــرار اســـت

شـــامل هزینـــه مجموعـــهای از آزمایشهـــا و میـــزان

ای ــن کت ــاب ک ــه در قط ــع جیب ــی منتشرش ــده در اختی ــار

درخواســـت در کانـــال تلگرامـــی معاونـــت و بـــا یـــک روز

اعضـــای هیئتعلمـــی ،پزشـــکان و رزیدنتهـــای

تأخیـــر بهصـــورت ایمیـــل و بـــا دو روز تأخیـــر بهصـــورت

بیمارســـتا نها قـــرار گیـــرد ،ســـپس ایشـــان ســـامانه

پیامـــک بـــرای اعضـــای هیئتعلمـــی ارســـال شـــود.

مدیریـــت دارو و تجهیـــزات پزشـــکی (ســـامدت) را

در پایـــان دکتـــر جعفریـــان ضمـــن تشـــکر از دکتـــر

معرفـــی کـــرد.

جعفریـــه بـــه دلیـــل اقـــدام صـــورت گرفتـــه در خصـــوص

مع ــاون غ ــذا و دارو دانش ــگاه ویژگیه ــای س ــامانه س ــامدت

انتخ ــاب پزش ــک ن ــاب در مجتم ــع بیمارس ــتانی امیراعل ــم

را اســـتفاده از تکنولـــوژی ،نمـــودار آنالیـــن و منعطـــف،

ای ــن اق ــدام را ارزش ــمند دانس ــت و گف ــت :روس ــای س ــایر

داشـــتن پروتـــکل مصرفـــی داروهـــا ،کاهـــش خطاهـــای

بیمارســـتانها نیـــز بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح بـــرای

انس ــانی ب ــا قوانی ــن ،داش ــتن راهنم ــا در هم ــه قس ــمتها،

کاندیداتـــوری اقـــدام کننـــد کـــه دو بیمارســـتان دیگـــر

داشـــتن اطالعـــات بیمارســـتانها و داشـــتن دســـتهبندی

نیـــز بـــرای انتخـــاب پزشـــک نـــاب در بیمارســـتانهای

داروه ــا ب ــر اس ــاس ش ــکل ،راه مص ــرف و  ...اش ــاره ک ــرد.

خـــود نامـــزد شـــدند.

در ادام ــه دکت ــر عل ــی پ ــور ،مع ــاون درم ــان دانش ــگاه در

ســـپس وی در خصـــوص گـــردش و تـــراز مالـــی دانشـــگاه

خص ــوص اقدام ــات کمیت ــه اقتص ــاد درم ــان ب ــه شناس ــایی

توضیحاتـــی داد و در خصـــوص مدیریـــت هزینههـــا در

خدمـــات نـــادر و گرانقیمـــت ،شناســـایی خدمـــات شـــایع

بیمارســـتان تأکیـــد کـــرد.

