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بازدید تیم ارزیابان کشوری از بیمارستانهای
آموزشی دانشگاه
ارزیابان کشوری  11تا  14تیر  96از بیمارستانهای آموزشی

در قالب بستههای طرح تحول اجرا میشود میتواند به بهبود

دانشگاه بازدید و پس از بررسی مستندات و انتقال تجربیات خود،

کیفیت آموزشی دانشگاه کمک کند.

گزارش ارزیابی خود را به وزارت بهداشت اعالم کردند.

وی افزود :عملیات خودارزیابی در دانشگاه انجام شده و تیم

با حضور رئیس دانشگاه ،مراسم معارفه تیم بازدیدکننده و ارزیاب

ارزیابی بیرونی از امروز تا  14تیرماه از مراکز آموزشی درمانی

کشوری از بیمارستانهای آموزشی و مسئوالن بیمارستانها

بازدید خواهند داشت و پس از بررسی مستندات و انتقال تجربیات

صبح یکشنبه  11تیر  96در سالن اجالس دانشگاه ،برگزار شد.

خود ،گزارش این ارزیابی را به وزارت بهداشت اعالم میکنند.

در این جلسه دکتر جلیلی ،معاون آموزشی دانشگاه ،با اشاره

سپس دکتر میرزازاده ،مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش

به استقبال دانشگاه از ارزیابیهای بیرونی گفت :اعتباربخشی

دانشگاه به بیان روند اقدامات انجام شده در اجرای اعتباربخشی

موسسهای و بیمارستانهای آموزشی که از سوی وزارت بهداشت

آموزشی بیمارستانها پرداخت و گفت :پس از ابالغ دستورالعمل
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اعتباربخشی آموزشی بیمارستانها به دانشگاه در  19مرداد

ارائه دهند و به همین دلیل مراجعه به بیمارستانهای دانشگاه

 ،94جلسات متعدد و کارگاهی بهمنظور آشنایی بیمارستانها با

روند روبه رشدی داشته است.

استانداردهای اعتباربخشی تشکیل شد .سپس خودارزیابی توسط

دکتر جعفریان ،انجام یکسوم پیوند عضو در کشور ،افزایش تعداد

بیمارستانها با تأکید بر رویکرد کمی و کیفی انجام و گزارش

عملهای جراحی و شلوغی همیشگی اورژانس بیمارستانهای

آن به دانشگاه علوم پزشکی ایران بهعنوان مجری اعتباربخشی

دانشگاه را نشاندهنده خدمات ویژه مراکز آموزشی و اعتماد مردم

آموزشی در اسفند  94ارسال شد.

نسبت به این مراکز دانست و گفت :متوسط ضریب اشغال تخت

وی افزود :بهمنظور تحقق بهتر استانداردهای اعتباربخشی ،در

کل دانشگاه  89درصد است که این شاخص در اغلب بیمارستانها

مرحله بعد برنامه عملیاتی بیمارستانها تدوین شد تا با برنامهریزی

به بیش از  90درصد میرسد.

دقیق کمبودها برطرف شود.

رئیس دانشگاه آموزش را مهمترین رکن بیمارستانهای دانشگاه

در ادامه ،دکتر پورنیک سرپرست تیم ارزیابی کشوری ،به بیان نحوه

دانست افزود :باوجوداینکه بیمارستانها با چالشهای جدی مالی

بازدید از بیمارستانها پرداخت و گفت :تیم ارزیابی به دنبال برجسته

مواجهاند در این مدت تأکید داشتیم که نظام آموزشی نباید تحت

کردن نقاط ضعف و نقد عملکرد دانشگاه نیست بلکه این ارزیابی با هدف

تأثیر این مسائل قرار گیرد.

تبادل تجربیات و بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی صورت میگیرد.

وی با اشاره به مزایای اعتباربخشی گفت :انجام همه امور به منابع

وی دانشگاه علوم پزشکی تهران را از افتخارات ملی دانست و

مالی بستگی ندارد در بسیاری از مواقع باید نگاهمان به موضوعات

گفت :گزارشهای خودارزیابی دانشگاه نشان میدهد که بسیار

تغییر کند درواقع اعتباربخشی موجب ایجاد این تغییر نگرش و

سختگیرانه و با دقت خوبی انجام شده و ارتقا کیفیت آموزشی

اولویت پیدا کردن مسائل مهم میشود.

موردتوجه مسئوالن دانشگاه قرار دارد.

دکتر جعفریان با بیان اینکه دانشگاه ظرفیت باالیی ازنظر نیروی

سپس دکتر جعفریان رئیس دانشگاه ،اعتباربخشی در سطح

انسانی ،فعالیتها و محتوای آموزشی دارد که مورد تائید ارزیابان

ملی و دانشگاهی را اقدام ارزشمندی دانست که بازخورد علمی

فدراسیون جهانی آموزش پزشکی ( )WFMEنیز قرار گرفته است

و منطقی آن به ایجاد اصالحات آموزشی کمک میکند و گفت:

افزود :چشمانداز دانشگاه این است که نه در سطح ملی بلکه در

بیمارستانهای آموزشی باید در کنار وظایف درمانی روزمره و

سطح منطقه و بینالمللی مطرح شود هرچند که درحال حاضر در

بدون تعطیلی خود ،قابلیتهای بیشتری داشته و خدمات ویژهای

مقایسه با دانشگاههای بزرگ دنیا حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
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وی تصریح کرد :باوجوداینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران از جایگاه

از برخورد خوب و گرم مجموعه مدیران دانشگاه گفت :ارزیابی

قابل قبولی در کشور برخوردار است اما بیشک نقاط ضعفی هم

فرآیندهای آموزشی یک اقدام نوظهور است و همه اذعان داریم که

دارد و برای اینکه در منطقه و عرصه بینالملل خوب عمل کند

اص ً
ال کار آسانی نیست ،اما برخورد مناسب و سعهصدر مدیران دانشگاه

باید با اجرای معیارهای اعتباربخشی این نقایص را برطرف کند.

باعث شد ما با کمترین مشکل و چالش این فرایند را سپری کنیم.

 ÁÁجلسه جمعبندی

وی با اشاره به اینکه بیمارستانهای دانشگاه در بیشتر شاخصها
از میانگین بیمارستانهای تیپ یک کشور شرایط بهتری دارند؛

نشست جمعبندی ارزیابی کشوری بیمارستانهای آموزشی

گفت :همانطور که انتظار داشتیم همه بیمارستانهای دانشگاه

دانشگاه با ارائه بازخوردهای گروه ارزیاب روز چهارشنبه14 ،

در حوزه آموزش شرایط مطلوبی دارند و نظام آموزشی در آنها

تیر  96با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشگاه ،مدیر E.D.C

بهخوبی شکلگرفته است؛ اما باید اشارهکنم بیمارستانهای فارابی

دانشگاه ،جمعی از روسا و معاونان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه

و ضیائیان شرایط بسیار خوبی دارند که میتوانند بهعنوان الگوی

و اعضای گروه ارزیاب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

کشوری موردتوجه ویژه قرار گیرند.

در سالن شورای حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

دکتر پورنیک با اشـاره به اینکه عمده نقاط ضعف مشاهدهشـده

در ابتدای این جلسه دکتر جلیلی ،معاون آموزشی دانشگاه ضمن

در ایـن ارزیابـی ،مختص دانشـگاه علوم پزشـکی تهران نیسـت

تشکر از گروه ارزیاب گفت :در طول چهار روز گذشته تیم ارزیاب با

و مربـوط به کل سیسـتم آموزش پزشـکی کشـور اسـت؛ گفت:

حضور در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه ضمن بررسی مستندات

در ایـن ارزیابـی مسـائلی چون «نیاز بـه توجه بیشـتر به معاون

موجود به ارزیابی بیمارستانها پرداختند و جلسه امروز بهنوعی

آموزشی بیمارستان»« ،عدم آگاهی نسبت به مفاهیم اعتباربخشی

اختتامیه این بازدید است که اعضای محترم تیم ارزیابی به ارائه

توسـط مدیـران»« ،ضعیـف بـودن ارتباط بـرای تبـادل تجارب

بازخوردهای خود از این بازدید خواهند پرداخت و انشاءالله

بین بیمارسـتانها»« ،ضعف در اسـتفاده مناسـب از کتابخانه و

گزارشی از این ارزیابی به وزارت بهداشت ارائه خواهند داد.

منابـع اطالعاتی»« ،کمتوجهی به آموزش گروههای پیراپزشـکی

ÁÁارائه بازخوردهای گروه ارزیاب

در ادامه نشست دکتر پورنیک ،سرپرست تیم ارزیاب ضمن تشکر

و پرستاری»« ،عدم مدیریت منابع مالی توسط معاون آموزشی»،
«در حاشـیه قـرار گرفتن دفاتـر « ،»E.D.Oلزوم توجه بیشـتر به
آمـوزش « ،»undergraduateضعیف بودن فرآیند تبادل اطالعات

درمانـی بخش آموزشـی در بیمارسـتان ضیائیـان» از مهمترین
نقـاط قوت اشارهشـده توسـط گـروه ارزیـاب بود.
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در ادامه دکتر میرزازاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاه ضمن تشکر از اعضای تیم ارزیابی گفت :علیرغم همه
چالشهایی که فرآیند اعتباربخشی ممکن است داشته باشد؛ ما
از اعتباربخشی در هر شرایطی استقبال میکنیم.
وی افزود :ما این فرآیند را در راستای «تضمین کیفیت مستمر»
ادامه خواهیم داد؛ از بازخوردهای ارائهشده توسط تیم ارزیابی
هم تشکر میکنیم و قطعاً در جلساتی که برگزار خواهیم کرد،
همه این موارد موردبررسی قرار خواهد گرفت.
دکتر میرزازاده در خاتمه با بیان اینکه بهشخصه طرفدار ارزیابی
کیفی هستم؛ گفت :اعتقاددارم که کمی کردن ارزیابی تا حد
زیادی ارزش این فرآیند را پایین خواهد آورد؛ بااینحال پذیرای
همه نظرات دوستان ارزیاب هستیم و اگر پاسخی داشته باشیم
بیـن گروههـای آموزشـی» و «نیـاز بـه ارتقـا مهارتهـای پرونده
نویسـی و مستندسـازی» موردتوجـه تیـم ارزیاب قـرار گرفت.
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در محیط آکادمیک ارائه خواهیم کرد.

در ادامـه جلسـه دکتـر اعرابی ،دکتـر ابراهیمیـان ،دکتر زرگر،
دکتـر محسـنی ،دکتـر اسلامی و دکتـر شـهید ثالـث ،اعضای

ÁÁجمعبندی رئیس دانشگاه

در پایان این جلسه دکتر جعفریان ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی

تیـم ارزیابـی وزارت بهداشـت ،بـه ارائـه بازخوردهـای خـود از

تهـران ضمـن قدردانـی از اعضای تیـم ارزیاب وزارت بهداشـت،

ارزیابی بیمارسـتانهای دانشـگاه پرداختند که «داشـتن چارت

درمـان و آموزش پزشـکی گفت :همانطور کـه در بازخوردهای

آموزشـی اختصاصی و  skill labو پاویون مجهز در بیمارسـتان

دوسـتان شـنیدیم ،بعضی از مسـائل و مشـکالت – نظیر کمبود

امـام خمینـی (ره)»« ،تشـکیل اتـاق فکـر بـرای ارتقـا آمـوزش

فضـای فیزیکی ،اشـکال در مستندسـازی و  ...مختص دانشـگاه

و اسـتفاده از نرمافزارهـای مناسـب در بیمارسـتان شـریعتی»،

علـوم پزشـکی تهـران نیسـت و جنبـه کشـوری دارد و یکـی از

«حمایت مدیر ارشـد و بودجه آموزشـی مناسـب در بیمارستان

انتظـارات مـا از تیـم ارزیـاب ایـن اسـت کـه در گزارشـی که از

سـینا»« ،سیاسـتهای تشـویقی مناسـب در بیمارسـتان مرکز

ایـن بازدیدهـا به وزارت ارائه خواهد شـد این مسـائل به شـکلی

طبی»« ،برنامه توانمندسازی استادان ،استفاده از ابزارهای نوین

ویـژه و جریان سـاز مطرح شـود.

و دسترسـی مطلوب فراگیران به استادان در مرکز قلب تهران»،

وی با تأکید بر ویژه بودن بعضی بیمارستانهای دانشگاه در سطح

«اسـتفاده از تجربیـات دسـتیاران برتر سـابق و مشـاوره آنالین

کشور گفت :کمبود فضای فیزیکی در همه بیمارستانهای دانشگاه

بـا بیمارسـتانهای کشـورهای منطقـه در بیمارسـتان فارابی»،

وجود دارد و همین مسئله ممکن است روی بعضی فرآیندهای

«تعامـل سـازنده اعضـای هیئتعلمـی و دخیـل شـدن intern

آموزشی تأثیر داشته باشد ولی باید بپذیریم که با ساختار فعلی –

هـا و  externهـا در فرآیندهـای درمانی در بیمارسـتان آرش»،

حداقل در زمان کوتاهی – نمیتوان این مشکالت را برطرف کرد.

«حضـور فعـال اسـاتید در درمانـگاه و سـاماندهی واحد توسـعه

رئیس دانشگاه با بیان ویژگیهای شاخص برخی بیمارستانهای

تحقیقات بالینی در بیمارسـتان رازی»« ،رضایت باالی فراگیران

دانشگاه گفت :بهطور مثال چارت آموزشی مجتمع بیمارستانی

در امر آموزش و پاسـخگویی مناسـب اسـتادان بـه فراگیران در

امام خمینی (ره) حاصل یک کار یک و نیم ساله است ،یا جایگاه

بیمارسـتان بهرامـی»« ،بانـک فعـال ایدههـای پژوهشـی و جدا

مناسب بیمارستان ضیائیان در ارزیابیها ،حاصل انگیزه باال و

شـدن درمانـگاه آموزشـی از درمانـی بهمنظـور کـم کـردن بـار

تالش فوقالعاده تیم مدیریتی و اعضای هیئتعلمی این بیمارستان
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است و یا امکانات و منابع مالی مناسب ،نقش بسزایی در شرایط

متفاوت است و این تفاوت باید در ارزیابیها موردتوجه قرار گیرد.

مناسب بیمارستان فارابی دارد و اصوالً باید این زمینهها در بررسی

دکتـر جعفریـان در پایـان سـخنان خـود بـا تأکیـد بـر اهمیت

وضعیت بیمارستانها موردتوجه قرار گیرد.

ارزیابـی کیفـی فرایندهـا گفـت :بایـد توجـه داشـته باشـیم که

وی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به تفاوت شرایط

معیارهـا در ارزیابـی بایـد واقعبینانـه و منطقـی مـدون شـود؛

و مأموریتهای بیمارستانهای دانشگاه ،گفت :بیمارستانهای

همچنین باید شـرایط دانشـگاهها و بیمارسـتانهای مختلف در

ضیائیان ،شریعتی و امام خمینی (ره) ،هر سه بیمارستانهای

این شـاخصها لحاظ شـود و میتوان از تجربیـات و چالشهای

جنرال دانشگاه هستند؛ اما نکتهای که حائز اهمیت است این

ارزیابـی فرآیندهـای درمانی بـرای ارزیابی فرآیندهای آموزشـی

است که شرایط و مأموریتهای هرکدام از این بیمارستانها

که یـک اقدام نوپا اسـت اسـتفاده شـود.

