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  مديريت اسالمي طب

  و پزشكي نوين

  ♣♣♣♣محمدعلي حيدرنيا
  

   دين– اسالم –دين و پزشكي  :ها دواژهـكلي
  

  مقدمه

يكي از ابزارهاي مهم و اساسي در پزشكي نـوين، مـديريت پزشـكي و بـه                 
باشد و تفاوت وضعيت سالمتي در        مديريت سالمتي در جامعه مي     ،تر عبارت صحيح 

يسه با كشورهاي عقب مانده و در حال توسـعه در نـوع             كشورهاي پيشرفته در مقا   
  .باشد نها نسبت به مديريت سالمتي ميآنگرش 

مـدار و در   نگـر و بيمـاري     در كشورهاي گروه اول مديريت سالمتي جامعـه       
كشورهاي گروه دوم مديريت بيمارمدار و فقـط در درمـان بيمـاران آن هـم بـه                  

  .شود صورت ناقص خالصه مي
هـاي سـالمتي خـوبي       ورهاي پيشرفته كـه از شـاخص      مديريت طب در كش   
كيد بر تمام ابعاد سالمتي و سطوح       أنوين سالمت و با ت    ي   برخوردار هستند، با فلسفه   

كه ايـن مـديريت در       در حالي . باشد ها هماهنگ مي   پيشگيري از بيماري  ي   گانه سه

                                                 
پزشكي دانشگاه علوم ي  عضو هيئت علمي دانشكده، ها متخصص پزشكي اجتماعي و پيشگيري از بيماري ♣

  پزشكي شهيد بهشتي
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ي و  به روش سنت،)اغلب كشورهاي اسالمي(مانده  بحال توسعه و عق  كشورهاي در 
براي درمان  نيز  هرچند كه در اين كشورها      . كند محور درمان بيماران فعاليت مي     بر

آي هم   آر ـولوژي جديد نظير سي تي اسكن و ام       هاي جديد و تكن    بيماران از روش  
  .آورند  نتايج خوبي را به دست نمي، ولي به علت مديريت نامناسبكنند استفاده مي

 توسط سـازمان    2006اني كه در سال     آمارهاي مربوط به گزارش سالمت جه     
ميـر،   و هايي نظير مـرگ  كه شاخص دهد شر شده است، نشان مي    تبهداشت جهاني من  

ميـر   و مير زنـان بـاردار، مـرگ    و ها، مرگ علت بيماري رفته به دست از  عمرليانسا
در كشورهاي گروه   ... تغذيه و    هاي عفوني، سوء    سال، بروز بيماري   5 كودكان زير 

 برخـوردار   انگيز  از وضعيت نامناسب و گاهي رقت      1  كشورهاي گروه   نسبت به  2
از مـوارد مـرگ ناشـي از سـل در        % 98از موارد بروز و     % 95به عنوان مثال    . است

  )1.(مانده بوده است كشورهاي در حال توسعه و عقب
مين، حفظ و ارتقا سالمت جامعه پارامترهايي نظير پول، منابع انـساني و             أدر ت 

دهند كه با مديريت مبتنـي بـر         ولي مطالعات نشان مي   .  اساسي دارند  مديريت نقش 
  .توان گرفت فراوان ميي  اندك، بهرهي  نوين سالمت از سرمايهي  فلسفه

شاخص كيفيت زندگي جسمي كه خود مركب از سه شاخص مهم مـرگ و              
باشـد،   ودكان زير يك سال، ميزان سواد و اميد به زندگي در بدو تولد مـي              ـمير ك 
دهد كه در بعضي از كشورهاي ثروتمند با درآمد باال ولي فاقد مـديريت               ن مي نشا

ي پـايين ولـي      تر از كشورهايي است كه درآمد سـاالنه        صحيح اين شاخص پايين   
بندي جهـاني سـالمت، اغلـب كـشورهاي          و در تقسيم   )2(.مديريت مناسب دارند  

ان و بالغين خيلـي     گيرند كه در آنها مرگ و مير كودك        اسالمي در رديفي قرار مي    
  )E ) (3وD . (باال و يا باالست
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 كه تمامي   2000يابي به اهداف بهداشت براي همه تا سال          از طرفي عدم دست   
رسيدند، همه بيانگر اين واقعيت اسـت        كشورها بايد به سطح مطلوبي از سالمت مي       

اي و ملي در كـشورهاي       هاي حاكم بر سالمتي در سطح جهاني، منطقه        كه مديريت 
و تقويت مـديريت طـب در        )3.(ر حال توسعه و عقب مانده كارساز نبوده است        د

  .باشد  سطح جوامع ميءنوين سالمت، راه حل مناسب براي ارتقاي  چارچوب فلسفه
ماندگي سالمتي در اغلـب كـشورهاي اسـالمي، مـديريت      و با توجه به عقب    

 تواند راه  ين پزشكي مي  ها و ابزار نو    گيري از روش   برگرفته از اسالم، همراه با بهره     

  .حلي باشد كه وضعيت سالمت در اين كشورها را بهبود دهد
شود كه مباني اسالم با كدام مديريت سالمتي         ال بزرگ مطرح مي   ؤحال اين س  

 يا مديريت سنتي كه فقـط       ي نوين مديريت،   مديريت با فلسفه  . انطباق بيشتري دارد  
  .بر درمان بيماران متكي است

هاي فني و تكنيكـي درمـان بيمـاران و بعـضي              جنبه ،ميدر اين نگرش اسال   
، بلكه مديريت حـاكم بـر سـالمتي         تجويزها و دستورات پزشكي، مورد نظر نيست      

  باشد استه از دستورات و تفكر اسالمي مورد توجه ميبرخ
  

  گانتعاريف و مفاهيم واژ

  زير  توجه به تعاريف و مفاهيم واژگان      ،الببراي هماهنگي در درك بهتر مط     
  .ضروري است
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 ،1948ال سدر   جهاني ي سازمان بهداشت   سالمت در اساسنامه   ؛(Health)سـالمت   . 1
است و تنهـا نبـودن      تعريف شده   حالتي از رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي         به  

  1.باشد گيري نمي بيماري، معلوليت يا زمين
  

ينـد  آز فرارتقاي سالمت عبارت اسـت ا  ؛)Health Promotion( ارتقاي سالمت .2
  2.توانمند سازي مردم جهت افزايش كنترل بر سالمت و بهبود سالمت خود

  

 مـردم دنيـا بـه سـطحي از     ي دستيابي كليه ؛)Health for All( بهداشت براي همه .3
سالمت كه به آنها امكان برخورداري از يك زندگي مولـد از لحـاظ اجتمـاعي و                 

  3.اقتصادي را بدهد
  

هـاي بهداشـتي    مراقبت ؛)Primary Health Care(ه  اوليـــ ـداشتيهاي به  مراقبت.4
هاي قابل پرداخت    هاي بهداشتي ضروري كه با هزينه      اوليه عبارت است از مراقبت    

هاي علمي صحيح و از نظر اجتماعي قابل قبول و           از طرف كشور و جامعه، با روش      
  4.باشد قابل دسترس مي

  

ــا  .5 ــاري ه ــشگيري از بيم ــاري  ؛)Disease Prevention( پي ــشگيري از بيم ــا  پي ه
 كـاهش    و  بر جلوگيري از وقـوع بيمـاري       هاقداماتي است كه عالو   ي   دربرگيرنده

                                                 
  1986سازمان بهداشت جهاني، ژنو . منشور اوتاوا براي ارتقا سالمت. 1

 1986سازمان بهداشت جهاني، ژنو . منشور اوتاوا براي ارتقاي سالمت. 2

ي بهداشت براي همه مورد استفاده قرار گرفته است، سـازمان بهداشـت           ي اصطالحات كه در مجموعه     مهواژه نا . 3

  1984جهاني، ژنو 

  1978 آلماتا، سازمان بهداشت جهاني، ژنوي  اعالميه. 4
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عوامل خطر، پيشرفت آن را نيز متوقف كرده و در صورت بروز، عـوارض آن را                
  5.كند كم مي

  

تركيبي است از اقدامات  ؛)Advocacy for Health(جانبه براي سالمت   حمايت همه.6
 اجتماعي براي جلب تعهد سياسي، حمايت سياسـي، پـذيرش اجتمـاعي و              فردي و 

  6.هاي طراحي شده براي يك برنامه يا هدف بهداشتي خاص پشتيباني سيستم
  

عدالت در . عدالت به معني انصاف است ؛)Equity in Health(عدالت در سـالمت   .7
ـ     سالمت بدين معناست كه نيازهاي مردم، توزيع فرصت        هـا بـراي     تها و يا موقعي

  7.ادالنه هدايت شودسالمت، ع
  

سـالمت عبـارت اسـت از    ي  توسعه ؛)Health Development(سـالمت  ي  توسعه.8
هـا در يـك      وضعيت سالمت افراد و گـروه     ي   رونده پيش مستمر در  ييند ارتقا آفر

  8.جامعه
  

عبـارت اسـت از يـك     ؛(Intersectional Collaboration)بخشي  اري بينـ همك.9
هاي جامعه به منطور فعاليت بـر        هاي متفاوت بخش   شناخته شده بين قسمت   ي   رابطه

جهت نيل به نتايج بهداشتي ميـان مـدت ايجـاد شـده             كه  روي يك موضوع معين     

                                                 
ي بهداشت براي همه مورد استفاده قرار گرفته است، سـازمان بهداشـت           ي اصطالحات كه در مجموعه     واژه نامه . 5

  1984ني، ژنو جها

ي  توسـعه : جانبـه بـراي سـالمت و توسـعه         هاي حمايت همـه    ي استراتژي  گزارش نشست بين بخشي در زمينه     . 6

  1995ارتباطات در عمل سازمان بهداشت جهاني، ژنو 

 1996عدالت در سالمت و مراقبت هاي بهداشتي، سازمان بهداشت جهاني، ژنو . 7

 1997هداشت جهاني،ژنو واژه شناسي نظام اطالعات، سازمان ب. 8
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ثرتر، كارآمدتر يا پايـدارتر از آنـي       ؤكه نتايج حاصل از اين طريق م       طوري به.باشد
  9.صل شودتواند حا ه تنهايي ميـداشت بـرد بخش بهـاست كه از عملك

  

عبارت اسـت از درك و آگـاهي افـراد از     ؛(Quality of Life) كيفيت زندگي .10
هـاي محـل زنـدگي و در         موقعيت خود در زندگي در متن فرهنگ و نظـام ارزش          

  10.نداردها و مسايل مربوط به خودارتباط با اهداف، انتظارات، استا
  

اي كـه   ت است از توسعهعبار ؛)Sustainable Development(پايدار ي   توسعه.11
هاي  هاي نسل   به توانايي  آوردن ازهاي موجود در حال حاضر را بدون لطمه وارد        ـني

  11.كند كردن نيازهاي خودشان برآورد ميآينده در برآورد
  

  بمديريت اسالمي ط

) management(در يك نگاه ساده و كالن مـي تـوان گفـت مـديريت               
) نيروي انساني، لوازم، پول   (نابع  ساز م ردار و كا   كارگيري هدف  هب: ست از  ا عبارت

ا چهار فعاليت اساسي محقق     آوردن يك هدف از پيش تعيين شده كه ب        به منظور بر  
  .مي شود

  ؛تعيين كاري كه بايد بشود(planning)  ريزي  برنامه-1
  ؛و فراهم آوردن امكان انجام آنتنظيم چارچوب  (organizing) سازماندهي -2
  ؛د انگيزه و رهبري براي انجام كارايجا (communication) ارتباطات -3
  12.بيني و پايش پيشرفت كارباز) monitoring( پايش -4

                                                 
 1997، سازمان بهداشت جهاني، ژنو 21بهداشت براي همه در قرن . 9

 1996ارزيابي كيفيت زندگي، سازمان بهداشت جهاني، ژنو . 10

 1997ي مشترك ما، گزارش كميسيون محيط و توسعه، سازمان بهداشت جهاني، ژنو  آينده. 11
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تر بـه   هزينه ، زودتر و كمتارها با اعمال مديريت صحيح بهتر    ها و ساخ   سازمان
 اهداف خود خواهند رسيد و علم مديريت در چارچوب اصـول و مبـاني روشـهاي               

  .گوناگون مديريت را ارائه مي دهد
، بيني اسالمي تبيين و تعريف شـود       گاه مباني يك مديريت بر اساس جهان      هر

گرايي  در مديريت اسالمي دو خصوصيت عمده، نظام      . گيرد مديريت اسالمي نام مي   
تواند از  مديريت اسالمي براي تحقق اهداف خود مي. كند و جامعيت جلب توجه مي 

حـال   )6.(ي موجود به عنوان يك وسيله يا ابزار اسـتفاده نمايـد           هاي مديريت  روش
چنانچه اين مديريت اسالمي را براي سازمان يا ساختاري تعريف كنيم كه موضـوع        

  .شود مديريت اسالمي طب ناميده مي ،آن سازمان يا ساختار طب باشد
  

  موضوع مديريت اسالمي طب

چنـان منزلتـي    ان از    موضوع اصـلي طـب يعنـي انـس         ،بيني اسالمي  در جهان 
بـا بررسـي    . كند خود در زمين معرفي مي    ي   وند او را خليفه   برخوردار است كه خدا   

و بزرگـان  ) ع( و ائمـه  )ص (در متون اسالمي از جمله قرآن كريم، گفتار پيـامبر     
  :مله موارد زير جلب توجه مي نمايد موارد بسياري از ج،دين و طب

  )قرآن كريم.(هانيان استسان به معناي نجات جنجات جان يك ان -
  )پيامبر اكرم.(در زندگي بدون سالمت خيري نيست -
 .شود  فرشتگان خوشحال، خداوند راضي و دين تثبيت مياز سالمتي انسان ها، -
 . علم دين و علم بدندو علم بيشتر مورد توجه هستند، -

                                                                                                                    
چـاپ  . انتشارات ارجمنـد  . جلد دوم . كتاب جامع بهداشت عمومي   . رضوي، سيدمنصور و ديگران   .  حاتمي، حسين  .12

 1383. اول
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 .پيشگيري بر درمان ترجيح دارد -
 .پزشكي واجب كفايي است -
 . كار خود استپزشك ضامن -

 يعنـي  ار ديگر، اهميت و جايگاه موضوع طـب   شم هاي بي  موارد فوق و نمونه   
د و و اين پشتوانه كافي اسـت كـه رسـالت،            نساز انسان و سالمت او را آشكار مي      

اسـالمي  ي   خواهد سـالمتي مـردم را بـا شـيوه          دورنما و اهداف سازماني را كه مي      
  .ممديريت كند، شايسته و بايسته تعريف كني

در مديريت اسالمي طب كه بهتر است آن را مديريت اسالمي سالمت بناميم،             
اي فراهم نمـاييم تـا       ها به گونه   هدف مي تواند اين باشد كه سالمتي را براي انسان         

  .ساز سعادت، تكامل و رسيدن به قرب الهي براي آنها باشد زمينه
  

  پزشكي نوين

ـ    در گذز تاريخي پزشكي بعـد از دوران        پزشـكي  ،  اي كي اسـطوره  هـاي پزش
شـده اسـت كـه       از پزشكي شروع     يجديدي   دوره دم علم پزشكي   سپيده، و   باستان

نـوين سـالمت و بـا    ي  پزشكي نوين در چـارچوب فلـسفه  . پزشكي نوين نام دارد  
 و  secondary)( ، ثانويـه  primary)( پيشگيري اوليـه  ي   گانه هاي سه  استراتژي

 و disease management)( يريت بيماريكيد بر مدأو با ت) tertiary( ثالثيه
  )2(.ي افراد جامعه شكل گرفته است  همهتوجه به سالمتي مثبت براي

  :گويد نوين سالمت ميي  فلسفه

  .سالمتي يك حق اساسي انسان است -
  .سالمتي جوهر زندگي مثمر است -
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  .سالمتي در مركز مفهوم كيفيت زندگي قرار دارد -
  .جهاني استسالمتي يك هدف اجتماعي  -
  .سالمتي بخش تلفيق يافته توسعه و پيشرفت است -
  .المللي است  كشوري و بين،هاي فردي سالمتي جزء مسئوليت -
  .اجتماعي استي  گذاري عمده سالمتي و حفظ آن يك سرمايه -
  

ها و مديريت   توجه به پيشگيري از بيماري،نكات قابل توجه در پزشكي نوين
ت يعنـي سـالم   . باشـد  توجه به تمام ابعاد سالمتي انسان مي      ها در جامعه و      اريـبيم

ي سالمت از    كنندهعوامل ايجاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي در پزشكي نوين         
دمات ـوراثت، محيط زيست، سبك زندگي، وضعيت اقتصادي اجتماعي و خ         جمله  

ي پزشكي  وين فقط جامعه  ـدر پزشكي ن  . ه جدي هستند  ـبهداشتي درماني مورد توج   
نقـش جـدي در سـالمت       هـم   ها   ها و ارگان  ئول سالمتي نيست، بلكه ساير نهاد     مس

  .جامعه دارند
  

  جمع بندي

، مديريت اسالمي طب يا به عبارت بهتر مديريت اسالمي سالمت  با شناخت از    
نـوين  ي   پزشكي نوين و فلـسفه    ،  جايگاه انسان و سالمت او در آموزه هاي اسالمي        

ـ  ـريت اسالمي سالمت با پ    ـكه مدي ه گرفت   ـتوان نتيج  مي سالمت وين و  ـزشكي ن
نوين سالمت نزديكي بيشتري دارد تا مديريت سنتي طـب كـه فقـط بـر                ي   فلسفه

بيني  ري از جهان  گي مديريت اسالمي سالمت، با بهره    . كند كيد مي أاران ت ـدرمان بيم 
 ي توانـد فلـسفه     اسالم، مـي   بانسان در مكت  ي   هاي اسالمي و جايگاه ويژه     و آموزه 

ي  نوين سالمت را در مواردي همچون اخـالق پزشـكي و حقـوق بيمـار و رابطـه                 
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ـ    اروـا و در م   ـار و عدالت در سالمتي ارتق     ـپزشك و بيم   بـودن   اييـدي چـون كف
  .پزشكي بر آن بيفزايدي  حرفه

 گيري از روش مديريت استراتژيك رسـالت       مديريت اسالمي سالمت با بهره    
)mission (   و دورنما)vision ( سـالمت   ءتواند زمينه را براي ارتقا     هداف مي و ا 
ي   و در پايان ضروري است كه با تشكيل كميته.ر كشورهاي اسالمي فراهم نمايد  د

متشكل از عالمان دين و عالمان بدن و عالمان مديريت،  (Expert Panel)خبرگان 
 مديريت اسالمي سالمت را در جزئيات تبيين و به جهان اسالم ارائه داد كه سـخت               

  .ن نيازمند استآبه 
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