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  ٩١فروردين  ،٢ ي ، شمارهپنجم ي ، دورهپزشكيو تاريخ  اخالق ايراني مجله
 

  
  

  ت نظام سالمتیریدر مد یهمدان لهخ فضل ایموفق ش يالگو
  ) يدر قرن هشتم هجر يدیمارستان رشیبت یریمد يبا توجه به نحوه ( 

  ۵مجيد خليلي، ٥نژاد فريدون عباس، ٤محمدعلي محجل شجاع، ٣غالمرضا باطني، ٢فريبا بخشيان، ١*حسين جباري بيرامي

  
  

  مروري  ي مقاله
 چكيده

در  سل و جذام ،آبله، وحشتناک طاعون يها يريگ وع همهيو ش) يقرون وسط( يعلم پزشکبر فات و تعصبات سلط خرات در عصر
مغول بـه   رانگرياما حمالت و. را رقم زدند يخ پزشکيتار يينا دوران طاليابن س و يچون راز يخردمندان، علم طب در رکود اروپا و

خواجـه  در آن زمان،  .داد گسترش  را يپرست و خرافه يز جادوگريطب ن ي در حوزه وكرد را نابود  ياجتماعهاي  از نظام ياريران بسيا
 سـالمت  تيريمـد  يالگو. دينما يريجلوگ ياسالم - يرانيا انحطاط طب تا ازبسياري كرد تالش  ،يلخانير ايوز ،ين همدانيدالديرش
   .دارد يمهمهاي  موزهآسالمت  ي ان حوزهريمد يو براكند  برابري مياين زمان هاي  يبا تئور يديمارستان رشيدر ب يو

ـ ا. نظام سالمت کشور انجـام شـده اسـت    استفاده در يفوق براهاي  تيموفق ين مطالعه با هدف معرفيا  - يلـ يتحل« ي ن مطالعـه ي
ـ تجز منـد  نظـام ت يرينگرش مد برا در چارچو يديرش مارستانيبت سالمت در يريموفق مد ي تجربه يخيمستندات تار »ياسناد  ه وي
 تـأمين خـدمات و   ي ارائه ،د منابعيتول، تيتول( نظام سالمت يدر کارکردها يديمارستان رشيب ي اجرا شده مستندات. دينما يل ميتحل
 ي مـه يب، داريپا يمال تأمين، اقتصاد سالمتي، ت نظام ماليمطلوب، پزشکان بودن تمام وقت ،يميکار ت چون ييها يورآهمراه با نو) يمال

 يجـار  يهـا  يخـدمات و اسـتراتژ   ي ارائهحاکم بر هاي  اصول و ارزش با، همه يماران عفونيب يجداساز و در منزلمراقبت  ،يهمگان
سـه   در ان اصـالحات نظـر  بو صـاح  يجهـان هاي  دات سازمانتنبا مس ياديتا حدود ز واست بوده هم راستا نظام سالمت  اصالحات

  . دارد يخوان ر همياخ ي دهه
 يالگو عنوان بهتواند  يمروز مطابقت دارد  يعلمهاي  افتهيو  يو فرهنگ ينيدهاي  که با ارزش يدين رشمارستايبت يريمد ي هتجرب

  . رديقرار گنظام سالمت کشور  يران سطوح عاليمد ي استفاده مورد يعمل
  يهمدان لهخ فضل ايش، زيتبر يديربع رشمارستان يب ،ت نظام سالمتيريمد :يديواژگان کل

  

                                                
  زيتبر) NPMC( ت سالمتيريمد يهمکار مرکز کشور ،زيتبر يپزشکدانشگاه علوم  يدانشکده پزشک ياجتماع يگروه پزشک ،ارياستاد ١
  زيتبر يدانشگاه علوم پزشک ،کارشناس ارشد ٢
  رانيخ و فرهنگ ايمرکز تار يپژوهش يشورا ،کارشناس ارشد ٣
  زيتبر يه دانشگاه علوم پزشکير يها بيماريقات سل و يمرکز تحقپزشك،   ٤
  زيتبر يه دانشگاه علوم پزشکير يها بيماريت سل و قايمرکز تحق، يخ پزشکيتار PhD يدانشجو ٥
  ، ٠٤١١٣٣٦٤٦٧٣ :تلفن، ياجتماع يگروه پزشکريمد، زيتبر يدانشگاه علوم پزشک يپزشک ي دانشکده، ابان گلگشتيخ، زيتبر :نشاني *

 Email: hosseinhosseinj@yahoo. com  
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  الگوي موفق شيخ فضل اله همداني در مديريت نظام سالمت :حسين جباري بيرامي و همكاران  ٢
 

  
  مقدمه 
 حالي كهدر ، يک علم پزشکيدوران تار و يوسط در قرون

چون  هايي يگير همهو  ها بيمارياروپا دستخوش تاخت و تاز 
تحت  شدت به يعلم پزشک و بود سل و جذام ،آبله، طاعون
آن  در يشرفتيپ چيهو  داشتخرافات و تعصبات قرار  ي سلطه

ابن  و يچون راز يرانيا دانشمندان مسلمان ،افتاد ياتفاق نم
ک يدر اواخر دوران تار .)۱( بودند يپزشکعلم  دار هيطالئ نايس

) ۲( اطراف يران و نواحيرانگر مغوالن به ايحمالت وعلم که 
کشور  يو فرهنگ ياقتصاد، يعلمهاي  ساخت ريز از ياريبس

 يگر خرافه ار روح و کالًضاح، يو جادوگر) ۳( کردرا نابود 
ن يدالديجه رشخوا ،)۴( علم طب گسترش داد ي عرصه را در
استمدار و پزشک قرن هفتم و هشتم يس ،يهمدان اله فضل
 و يرانيفرهنگ ا يايدر اح يار بارزينقش بس ،يهجر
شده  يگذار بنيان يو اسالم يرانياز انحطاط طب ا يريشگيپ

موسسات و  جاديابا  يو. كردفا ينا ايس و ابن يتوسط راز
قاط ن يدر اقص يو خدمات يآموزش ،يادارهاي  سازمان
در نظام  ويژه بهرا  يرينظ يب يتيرينظام مد يلخانيا يورتامپرا

ا ينه تنها در عصر خود در سراسر دن که كرد يريز پيسالمت 
نظام  يرا برا يديکلهاي  امروز هم آموزه بلکه ؛)۵( بود نظير بي

و نگرش  يتيرينبوغ مدبا  خواجه. سالمت کشور در بردارد
 يخيتار ي هياز ابن ياريها بسنه تن ،سالمت ي به مقولهجامع 
، هيارزنجان ترک، زدي ي هيديرش ي بلکه مدرسه) ۶( زيتبر
، همداني ها بيمارستانمراغه و  ي مدرسه، فارس کارهشبان
ن يکه در ا) ۵( كردا يجاد و احير بالد را ايبصره و سا، رازيش
   .)۴( استخوردار رب يا ژهيگاه وياز جا يديرش مارستانيب ،انيم

با چند هزار  يدانشگاه ي به منزله يديان رشمارستيب
و  هند و چينمثل  نقاط عالم ياقصاز  خبره دانشجو و پزشک

ان در يرانيا يشتازيبر پ ين شده گواهييتعهاي  يشام با مقرر
 ي مستندات با ارزش وقفنامه. )٧( استعلم و دانش  ي عرصه
ان در سراسر يرانيا يدار مشعل مختلفهاي  جنبه يديربع رش

جورج  طوري كه به ؛دهد مينشان  در طبرا  جهان آن روز

هسته  :دنويس مي »خ علميتار براي  همقدم«کتاب  تن دررسا
ان و يرانيا ،يالديم ۱۳قرن  يغرب يتمدن اروپا ياصل

 يدوم سده کوشش اصل ي مهيدر ن وبودند  يرانيدانشمندان ا
   .)۸(شد  مي جان انجاميدر آذربا

نظام سالمت  ييآعدم کار وها  يينارسا در حال حاضر که
 يمال تأمينت و يتول يدر بخش درمان و کارکردها کشورمان
فراوان هاي  ده و چالشيمشکالت عد و) ۹( بوده قابل توجه

 يطراح ،)۱۰( يمناسبت و اثربخش ،تيفيک ،برخاسته از عدالت
 ،دينما ير ميناپذ را اجتنابدار يهدفمند و پا ،ياساس ياصالحات

ار ارزشمند يبس يخيتجارب تار يعمل يبه نمودهاتوجه ) ۱۱(
ا يکوچک ( اصالحات نظام سالمترا در يز ،خواهد بود

اي  همنطق يو حت يک فرمول واحد جهانياز  توان مين) بزرگ
 ،خچهيتار ن باآه متناسب بودن ب ديبا حتماًو ) ۱۲( کردت يتبع

 يو با کسب اطالعات کاف توجه نمود يو فرهنگ ملها  ارزش
   .)۱۳( کردبزار مناسب اقدام و ا
 يهمدان اله خ فضليش يح الگويهدف توضبا  ن مطالعهيا
 انجام شده است مند نظام کرديروت نظام سالمت با يريدر مد

 يرا برا ييها آموزه، مجد و عظمت گذشته يتا ضمن معرف
نظام سالمت  ران و دست اندرکاران اصالحاتيمد ي استفاده
هاي  افتهين يبا آخرخواجه  يتيريدم يرا الگويز ،كند ارائه
ان نظر بصاح و يسازمان بهداشت جهانشده توسط  ارائه

و  دارد يخوان هم يادياصالحات نظام سالمت تا حدود ز
و سند هزاره  ي اهداف توسعه يسو د در حرکت بهتوان مي

  . رديانداز نظام مورد توجه و استفاده قرار گ چشم
  روش کار

 منابع است که »ياسناد – يليتحل«نوع  مطالعه ازاين 
مجموعه مقاالت  ،يديربع رش ي وقفنامه ويژه به ،مربوطه
افته يمقاالت انتشار  کتب و ريسا ،يديربع رش ياياح ي کنگره

ان ياز نظرات خبرگان امر در جر يگير بهرههمراه با 
تبادل نظر با  ،يديربع رش يايکارگروه احهاي  نشست

 ،و مجالتها  در کنگره مقاله ي ارائهان يشمندان در جرياند
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  ٣  اخالق و تاريخ پزشكيايراني مجله   
 

از  يديت بهداشت و درمان در ربع رشيريانتشار کتاب مد
طرف و مجموعه منابع مربوط به نظام سالمت و  کي

هاي  تيسا و وب ينترنتين از منابع اآاصالحات در 
ن يتدو يبرا که يو بانک جهانجهاني بهداشت هاي  سازمان
 يورآ ت جمعدر نظام سالم ييتمرکززدا يتخصص ي رساله
ن مقاله در مدت يل اينجر به تکمم گريبودند از طرف د شده
 يخيمستندات تار ن مطالعهيدر ا. ده استيسال گرد ده

با  يديرشمارستان يبت سالمت در يريموفق مد ي تجربه
شده توسط سازمان  ارائه سالمتهاي  نظام مند نظام بچارچو

 ،سندگانيبر اساس تجارب نو ،٢٠٠٠ در سال يبهداشت جهان
 يساختار کل ،فوق مند نظامرا چارچوب يز ؛گردد يسه ميمقا

مختلف جهان  يسالمت کشورهاهاي  نظام يگزارشات جهان
  . دهد ميل ير را تشکياخ ي در دهه

  نتايج
  :يديرش مارستانيبت يريمد ي در نحوه يخيمستندات تار

ربع  يدانشگاه-يمهم شهرک ادار ياز واحدها يکي
د در دوران غازان خان يسط خواجه رشز که تويتبر يديرش

 ي دانشکده  صورت به عمالًکه ) ۴( بود دارالشفاءساخته شد 
ن مرکز عالوه بر يا .نمود ميت يفعال مارستانيو ب يپزشک

هم به  يمرکز آموزش پزشک کي ،مارانيب يمعالجه و تشف
 يعالوه بر مداوا يجا هر پزشک را در آنيز ،مدآ يحساب م

پزشکان . داد يم علم طب ميده دانشجو را تعل پنج تا، مارانيب
. شدند ميم يوقت تقس وقت و پاره دارالشفا به دو گروه تمام

 هبود يديرش مارستانيب يوقت در استخدام رسم پزشکان تمام
از ربع را  يمتول ي و حق کار در خارج و خروج بدون اجازه

ها به س و بعد از ظهريبه تدر ها صبحد يبان باين طبيا. نداشتند
فقط مدت بايست  ميان هم يدانشجو .شدند ميمداوا مشغول 

ل علم طب اشتغال داشته باشند و يبه تحص آنجاسال در  پنج
کرده افت يت دانشنامه درين مدت در صورت صالحيبعد از ا

داده ها  آن  به طبابت ي اجازههدر رفته و به سال  پنج گرنهو
ب يار طبيران دستمايب يان در مواقع مداوايدانشجو. شد مين

 ها صبح يعني ندكرد ميو به او کمک  شدند مي محسوب

آموزش  يعمل صورت بهو بعد از ظهرها  يتئور صورت به
و در طول  جا اقامت نآدر  يروز شبانه صورت بهو  دنديد يم

کنترل  شدت به يو درس يل از نظر اخالقيتحصهاي  سال
   .)۱۴(شدند  مي

ن پزشک و يب يکيزدار نيبس يهمکار يدر بعد درمان
ت يزيب در موقع ويطب طوري كه به ،داروساز وجود داشت

 ي نهيو بعد از معا نشستهد در مقابل درب داروخانه يماران بايب
نوشته و به ) نسخه( کاغذ يمورد نظر را رو يداروها، ماريب

دکتر ( بدهد و خازن همراه شرابدار) خازن( داروخانه مسؤول
که در  نيتر ا جالب. مار بدهنديبه ب مذکور را يدارو) داروساز

مسافران و  ،از مجاوران يوجه گونه هيچ يديرشمارستان يب
حال ، بود يو معالجه کامالً مجان شد ميافت نيماران دريب ريسا
ه و در ينقاط ته ياز اقص ينيکه داروها با مخارج سنگ آن

 .)۱۵( شد مي يدار نگه انبار بزرگ و مخصوص داروخانه و
 يخود برا يست با پاتوان مين شهرکاز ساکنان  يرماياگر ب
 مسؤول يرفت و حت يادت او ميد به عيب بايطب، ديايمداوا ب

آشپز ( يمطبخ .برد ميش دارو يشرابدار برا يعنيدارو  ي هيته
ب را يزشده از طرف طبيتجو يغذا زين) مارستانيمخصوص ب

 يبرا مارستانيب از يقسمت .)۱۶( برد ميمار يب يپخت و برا يم
دار اختصاص  ريماران واگيب هم به يو قسمت يماران معموليب
گر يشام و د ،مصر ،نيچ ،هند از ب حاذقيپنجاه طب. افته بودي

   .گرد آمده بودند مارستانيبات در يوال
 يبردار ع و بهرهيتوز، تأميندر  شهرکت آب يريمد

طوري  به ،رود ميشمار  ران و جهان بهيا يبرا يسرمشق بزرگ
آب  تأمينبه منظور ها  آن  ا احداث قنوات متعدد و وقفب كه
ق يآن هم به طر، ياهال يازهاير نيحمام و سا ،يدنيآشام

دستورات که انجام داده  ياقدامات مفصل يكش لولهو  يبهداشت
در شهر  يرسان آب ي سامانه .)۱۷( استآمده الزم در وقفنامه 

اغات و ب، به محالت يكش لولهمنظم  ي ک شبکهي صورت به
ن روش در يا. بودشده  يعناصر و مواضع مختلف شهر طراح

 ي همه طوري كه به است؛ل يبد بيران يا يسنت يخ شهرسازيتار
، ها حمام ،ها هيسقا ،ها باغچه ،ها اعم از خانه ،يعناصر شهر
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  الگوي موفق شيخ فضل اله همداني در مديريت نظام سالمت :حسين جباري بيرامي و همكاران  ٤
 

و ) خانهيرختشو( گازرگاه چنين همو ها  دروازه ،مساجد
نظام  ي وسيله به که داشتندن يمعاي  هبآ حق ،ها کاغذخانه

در  ،عالوه به .)۱۸(شدند  مي يرسان آب ينظير بي يكش لوله
ف شهر از فضوالت يه و تنظيجهت تخل يانيمستندات به چارپا

  . اشاره شده استها  و خاکروبه
 توسط سه مقام ارشد يآموزش - ين مجتمع علميا ي اداره

ات يجزئ .)۱۴( گرفت يصورت م) و ناظر مشرف، يمتول(
ر پرسنل ين و سايمتعلم ،بانيمحل سکونت طب اجرت و

. د شده استيکامل ق دقت بهنامه  در وقف يديمارستان رشيب
 ي هيچند برابر بق ي به اندازه يبان مبلغين قرارداد طبيطبق ا

ند و عالوه بر آن كرد ميافت يحق طبابت در عنوان بهکارکنان 
و  حق آموزش عنوان بهز يش از حق طبابت نيمعادل ب يمبلغ
 بزرگ ي صدها خمره بهدر وقفنامه . ندكرد ميافت يس دريتدر
 يداروها ي رهيذخ يحاو کيکه هر اشاره شده داروخانه  در

 ينام هر دارو رو بوده کهمصرف چند سال  يبراگوناگون 
 مارستانيبخمره نوشته شده و در انبار مخصوص که در کنار 

 يروز شبانه مارستانيبت يفعال .)۱۵(شدند  مي يدار نگه، بود
  شبانهک يدادن کشو  ينوبتبه حضور  و پزشکان موظفبود 
 نام به يدر محل مارستانيبشان در داخل يا خانه. بودند

   .)۱۶( قرار داشت »بيدارالطب«
ک ي يز از سهم زارعان سالين ياجتماع تأمين ي نهيدر زم

تا  شد مي يدار نگهخاص  يدر صندوقها  آن  ششم کل درآمد
و  گردندنشده  يبين پيششان دچار حوادث  خانوادهاگر خود و 

ها  آن  از آن صندوق به، سرپرست ماندند بيا بازماندگانشان ي
باً ين امر تقريا .)يا بازنشستگيمه يحق ب معادل( کمک شود

 .شد ميو اجرا بود شده  يبين پيش شهرکتمام کارکنان  يبرا
، باشدا کمبود علت آن هر چه ي يخشکسالهاي  در مورد سال

. کرد يريجلوگ يرضروريدقت از مصارف غ د بهيبا دنويس مي
بايد  يکند متول يم تأكيدد ين که رشيمهم ا يتيريمد ي نکته
 يطريق بهاوالد واقف را که  ي کارکنان ربع و همه ي هيکل

تهمت  ين کمبود مطلع سازد تا به متولياز ا، دارند يسهم
در مصرف افراط نکنند ز به سهم خود ينها  آن  نزنند و ييناروا

 ي وهيقت همان شيند و در حقينما يو با سازمان همکار

ه و يرا توص ي ن موارديدر چن» ت بحرانيريمد«و » يبند رهيج«
   .)۵( کرده است تأكيد
  : ر بودنديشامل موارد ز يديمارستان رشيمهم بهاي  يژگيو

وسط هر پزشک عالوه بر ت دانشجو ۱۰تا  ۵م يتعل •
  مارانيب يمداوا

 وقت و تمام وقت همينبه دو گروه پزشکان  ميتقس •
طبق  يو عمل ينظر صورت بهس دروس يتدر •

 قيدق يريز برنامه
  يپزشک ي ل در رشتهيپنج سال بودن مدت تحص •
 ان ينش دانشجوياد در گزيدقت ز •
ماران يدر منزل از ب مراقبت وگان بودن درمان يرا •

 ... و پرستار ،توسط پزشک بدحال
 ر يو واگ يماران به دو بخش معموليراحت بک محل استيتفک •
 شرابدار ،)داروخانه مسؤول( استفاده از خازن •

 و) پرستار( يالمرض خادم ،)يمتخصص علم داروساز(
 ) مارانيآشپز مخصوص ب( يمطبخ

و  »هيصالح«ژه يوهاي  يامکان اقامت پزشکان در کو •
  »معالجان«

ه يهت يبزرگ داروي  با صدها خمره ييانبار دارو وجود •
 مختلف جهان  يشده از کشورها

 مرکز يت مشارکتيريمد •
 ).١٩( ياجتماع تأمين ي مهيب يقول امروز ا بهيه يت آتيريمد •

 بحث

هاي  ن تالشيتر مهم ازسالمت  يگرچه حفظ و ارتقا
 ،گردد يممحسوب ها  انسان يو اجتماع يفرد يزندگ
 ،يامروز ي شرفتهيسالمت به شکل پهاي  نظام يگير شكل

 ،يبا انقالب صنعت ،ريقرن اخ يندارد و تنها ط ياديقدمت ز
افته يرشد و توسعه ، دانش افراد يو ارتقا يفناور ي توسعه
 ي رندهيسالمت در برگهاي  نظام، مند نظامدر نگرش  .است

ا ي( که به ارائه هستند يموسسات و منابع ،ها تمام سازمان
گاه يجا يبررس ،متأسفانه. پردازند يماقدامات سالمت ) ديتول

در  ٩٨ ي رتبه( سالمتهاي  ان نظاميکشورمان در م ي و رتبه
به  يابيقابل توجه در دست ياز ضعف و ناکارآمد يحاک) جهان
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  ٥  اخالق و تاريخ پزشكيايراني مجله   
 

ص مناسب يو تخص يرغم برخوردار يعلنظام  ياهداف اساس
بر اساس چارچوب سازمان بهداشت  .)٢٠(باشد  ميمنابع 
ن نظام يا ، ارائه شده ٢٠٠٠سال  يکه در گزارش جهان يجهان
را  يمال تأمينخدمات و  ي ارائه ،د منابعيتول، تيف توليوظا

م شده و مورد انتظار يترس يمبان ي سهيمقا .)٢١( بر عهده دارد
مختلف  يکه ساختار تمام گزارشات کشورها گزارش فوق

مستند هاي  افتهيبا  دهد ميل ير تشکيپانزده سال اخدر ا را يدن
ت ين عرصه و اهميان در ايرانيا يشتازيپ ،يديمارستان رشيب

  :دينما ين را آشکار متوجه به آ
 تيولت) الف

مديريت دقيق «سازمان بهداشت جهاني توليت را به معني 
 يهاكاركرد شاملتعريف و  »تندرستي مردم ي نهمسؤوالو 

 ،اولويت گذاري ،ارزيابي عملكرد، نظامطراحي جامع و كامل 
ن مقررات و حمايت تدوي ،بين بخشيهاي  خط مشي نيتدو

د در يخواجه رش يالگو .)٢٢( کند يذکر م از مصرف كننده
  :که دهد ميت نشان يتول ي مقوله

و  يه و آخرت اندوزيريد همانا امور خيرش ييهدف غا -۱
رفاه و  تأمينو  يعت اسالميگسترش علم و دانش و شر

نگرش  يتوجه به کارکرد فرع( ش خلق خدا بوديآسا
به  يز از نگرش ماديت و پرهسالم ي جامع به مقوله
   .)طبابت است

ورود و  و زمان کار و استراحت يديرش مارستانيب در -٢
توجه به ( شده بود يريز برنامهق يدق صورت به خروج
  .)ن مقرراتيتدو

ي  انداز و برنامه سند چشم عنوان بهنامه  ن وقفيتدو -۳
   .)جامع يريز برنامهتوجه به ( ک سازمانياستراتژ

هاي  يبين پيشاموال و ، افراد ي مهيامور ب در يريز برنامه -۴
 يمادگو آ يبين پيشتوجه به ( مقابله با بحران يبرا يدائم
   .)ت بحرانيريمد يبرا

اجاره دادن  قياز طرحجم دولت  يساز بر کوچک تأكيد -۵
   .)مناسب يده سازمانتوجه به ( يامالک وقف

 سه نفره ي رهيمد هيأتبا  يديربع رش ي اداره ينيب شيپ -۶
ها  آن يت عموميد صالحييبا تا) مشرف و ناظر ،يمتول(

و  يت مشارکتيريتوجه به مد( زيتوسط حاکم شرع تبر
   .)کنترل

هاي  ک از ردهيق هر يف دقين شرح وظاييم کار و تعيتقس -۷
   .)يگذار يتوجه به خط و مش( يکارمند

توجه به ( يديربع رش يبودن مجتمع وقف يالملل ينب -۸
   .)جامع و کامل يطراح

کنترل  يعني يت و کنترل منابع انسانيريه به مديتوص -۹
 يامانتدار ،ياعتقاد ،يد کارکنان از همه جهات اخالقيشد

   .)عملکرد يابيتوجه به ارز( و تعهد و کار و کوشش
   .)يمستندسازتوجه به ( کاغذ يبر رو يسينو نسخه -۱۰
   .ن حق آبهييب با تعآکنترل مصرف  -۱۱
بزرگ  يورتامپرا يجا ياموال در جا ي هيکل قيشرح دق -۱۲

   .)۱۹( يز شرح امالک وقفيو ن رانيا
ت را يکارکرد تول يتوجه و تحقق اجزا ق فوقيمصاد

 .سازد ميان ينما يديمارستان رشيش در بيصدها سال پ
 ي ارائهحاکم بر هاي   با اصول و ارزشن موارد يا ،عالوه به

حاکم هاي  يو استراتژ منابعت يريمد، خدمات چون عدالت
 يساز کوچک چون هم حات و مورد بحث در کشوربر اصال
 مارستان در کشوريب ۲۵ ييامنا هيأت ي اداره ،دولت ي بدنه
ک در وزارت و ياستراتژ ي برنامهن يتدو، يشيآزما صورت به

مطروحه  بر شواهد يمبتن يت و پزشکيريمدبحث ، ها دانشگاه
   .)۲۳-۲۵( دندار يخوان هم، رياخهاي  در سال
  تدارک خدمات )ب

 همانا نظام سالمت مورد انتظار از ي فهيوظترين  اصلي
قابل  ،اثربخش ،عادالنه به شکل ازيمورد ن خدمات ي ارائه

در غالب موارد . باشد ميمردم  يبرادسترس  درو خريد 
دليل سازماندهي نامناسب و  هخدمات ب ي ارائهي ينارسا

توجه به نكات  ،بنابراين .)٢٦( نامطلوب نظام سالمت است
   :بسيار مهم است خدمات ي ارائهدر  يرز

اين خدمات به چه كساني ارائه  ؟چه خدماتي ارائه شود
اين كار چگونه صورت  ،بندي در موارد الزم براي سهميه ؟شود
وجود  گان و ازكنند ارائهسازماندهي  ي چگونه از نحوه ؟گيرد

  .)٢١( صحيح در آنان مطمئن شويم؟هاي  انگيزش
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  الگوي موفق شيخ فضل اله همداني در مديريت نظام سالمت :حسين جباري بيرامي و همكاران  ٦
 

 مارستانيبت خدمات در يريمد يگوال، ن کارکرديدر ا
  :سته توجه باشديل شايد با ملزومات ذتوان مي يديرش
  دارالشفا  يروز شبانهت يفعال -۱
  گان يرا صورت بهخدمات  ي ارائه -۲
با  يياز عوارض و تداخالت دارو يريشگيکنترل دارو و پ -۳

ک و کار مشترک پزشک و ينزد يهمکار يبين پيش
  ماريداروساز در دادن دارو به ب

  پزشکان تمام وقت در مجتمع روزي شبانهاقامت  -۴
  رداريماران واگيو ب يماران معموليب يجداساز -۵
 از کارکنان در صبح اول وقت  ييرايپذ -۶

  ازمندانين ي همه يخدمات برا ي ارائه -۷
هاي  هستند که از نظام  ياز جمله مسائل مهم، فوق موارد

اما  .)۱۹( ميرا دارها  آن  وردآز انتظار برين يسالمت امروز
 يدر سراسر جهان متمدن امروز شاهد مشکالت مهم متأسفانه
 کمرشکنهاي  نهيهز، ن خدماتييت پايفين رابطه مثل کيدر ا

  . ميکم هست يبا اثر بخش رضروريمداخالت غو 
  يمال تأمين )ج
آوري درآمدها از منابع اوليه و  جمع ين کارکرد به معنيا
 يك كاسه و تخصيص هاي در صندوقها  آن  انباشت ،ثانويه

 .)٢٠(شود  ميتدارك خدمات اطالق هاي  به فعاليتها  آن 
جهان و  در يمارستانين چالش بخش بيتر عمده يمال تأمين

ن آاصالحات بر هاي  از تالشاي  هران بوده و بخش عمديا
ربع  يمال تأمين ي ر در نحوهيموارد ز .)٢٧( اند همتمرکز شد

  :ت و توجه استيحائز اهم يديرش
  ياموال و بازنشستگ ،افراد تمام مهيب -۱
مواد و نقود در  ي هيحتاج از کليسال ما کي يساز رهيذخ -۲

   انبارها و خزانه
ها  نهين هزييو تع يمال - يم مسائل اداريتوجه و تنظ -۳

 يدار نگهق يدق يده سازمان ،زيق و شگفت انگيدق طور به
  شرفتهيار پيبس صورت بهاموال از جمله کتابخانه  ي هيکل

  افه و دارالشفايدارالض يق امور ماليدق يده ازمانس -۴
  سراسر مملکت  يعلما و فضال يبرا ين مقررييتع -۵
کس  بيافتگان يکفن و دفن وفات  ينار براين صد دييتع -۶

  ناتوان از پرداخت  و
   يکارمند ي رده ۱۱ق و شفاف بودجه و حقوق يم دقيتنظ -۷
  ) ۱۹( وقف ي ق سنت حسنهيدار از طريپا يمال تأميناتکا به  - ۸

 يمال ي نظام منصفانه ياز طراح يحاک يموارد فوق همگ
 ۶ يال ۵کارکنان حداکثر تا  يافتياختالف در طوري كه به ،است
ک ين نزدآافته به يتوسعه  يکه کشورهااي  هنکت ،ديرس يبرابر م
 .داردمشکل  شدت بهه ين ناحياما نظام سالمت ما از ا اند هشد

 يو واگذار ياساس قانون ۴۴اصل هاي  استيگسترش س
 يو چالش تمام وقت، ياز امور به بخش خصوص ياريبس

از  يا خصوصي يک بخش دولتيپزشکان و کار صرف در 
   .)۲۴(باشند  ميدر دست اجرا در کشور  يراهکارها

  د منابعيتول )د
مورد نياز خدمات هاي  توليد ورودي ي فهيوظنظام سالمت 

دانش را  وتجهيزات  ،تتسهيال ،فيزيكي ،منابع انساني ويژه به
توجه  يديرش مارستانيبر در يزهاي  افتهي  .)٢٨( بر عهده دارد
  :دهد مين کارکرد را نشان يکامل به ا

ان طب و ين زمان حضور در کالس درس دانشجوييتع -۱
  ماران همراه استاد در بعدازظهرهايت بيزيو

هاي  از محلها  روغن ،يياهان دارويگ يآور جمع -۲
  ها ه و مدارک و مقدار آنيق محل تهيمختلف به شرح دق

از فرار  يريمتفکر و جلوگ يتوجه به جذب مغزها -۳
 و هند ،شام ،مغزها از جمله جذب پنجاه پزشک از مصر

   يديرش مارستانيب يژاپن براو  نيچ
 ،يمتعدد مثل مغول يخارجهاي  و رواج زبان ييآشنا -۴

   يو عرب يترک ،يفارسهاي  عالوه بر زبان ينيو چ يعبر
  مختلفهاي  کتب از زبان ي ج ترجمهيترو -۵
  و نشر کتاب و حفاظت از آن يتوجه به علم کتابدار - ۶
  ن تعداد استاد و دانشجويب يتوجه به تناسب منطق - ۷
نقاط  يدر اقص ها بيمارستاناز اي  هجاد و گسترش شبکيا -۸

   .)۲۹( رانيبزرگ ا يامپراتور
 انتظارمورد هاي  تيفعال ي در زمرههر کدام از موارد فوق 

 ينکات کاربرد يحاواست که  يسالمت امروزهاي  نظام از
  . باشد مي کشورران ارشد نظام سالمت يمد يبرا
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  ٧  اخالق و تاريخ پزشكيايراني مجله   
 

   گيري نتيجه 
آن  ياز اجزا يکه برخ يديمارستان رشيب موفق ي تجربه
ش مورد توجه يکا و اروپا کم و بير در آمرياخهاي  در دهه

 .هستنداي  هار گسترديمل و کار بسأازمند تين اند هقرار گرفت
 يميک و کار تينزد يهمکار، چون مراقبت در منزل يموارد

هاي  تيدر فعال يبازنگر، ماريپزشک با داروساز در درمان ب
به شکل  يکشور از حالت فعل يآموزشي ها بيمارستان يجار
در بعد از ظهرها و تمرکز آموزش در  يخدمات درمان ي ارائه

 يقيزشکان از مصادپ يق تمام وقتيف دقيتعر ،قبل از ظهرها
گر يش از هر زمان ديما امروز ب يمارستانيهستند که بخش ب

  . ازمند استين نآبه 
 ي ران حوزهيمد ير برايز ي موارد شناخته شده ،عالوه به 

   :است استفادهو  سالمت کشور قابل توجه
و  يز از بخش نگريو پره مند نظام کرديروگسترش  •

  يجزء نگر
  يهمگان ي مهيبگسترش پوشش  •
مه يحق ب( يتوجه به امر مشارکت منصفانه مال •

 ) متناسب با درآمد
امور سالمت ي  در اداره يت مشارکتيريمد توجه به •

 ها بيمارستان ويژه به
 و وزارت بهداشت دولت  ي بدنه يساز کوچک •
 يدر مورد مراکز درمان ويژه بهسنت وقف  ياياح •
سالمت و  ي اصالح نظام پرداخت به کارکنان حوزه •

 يمدآدرهاي  اختالف يرسان حداقلبه 
 ران بخش سالمتيدر انتخاب مد يساالر ستهيبه شا توجه •
  .كمك به بيماران نيازمند •

   يتشکر و قدر دان
خود را از  ين مقاله مراتب تشکر و قدردانيسندگان اينو

 ت سالمتيريمد يکارکنان مرکز کشور ي هياست و کلير
)NPMC (دارند يمانه ابراز ميصم.  

  منابع
، درسنامه طب پيشگيري و پزشـكي اجتمـاعي  . پارك ك - ۱
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