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وژیه انمه قطب ی م زپشکی افرابی رد حوزه توسعه و م اندا زاهی سازمانی سال 1393

ظرفیت آموزش عالی و آموزش پزشکی در سالهای اخیر بسیار توسعه یافته است و هم حجم
خدمات ارائه شده گسترش روزافزون داشته است .ما در سال  1380ساالنه  8متخصص
فارغ التحصیل می کردیم و در سال  ،95به امید خدا  20فارغ التحصیل خواهند شد؛ در همان سال
تعداد عمل جراحی آبمروارید  7382و در سال  26000 ،93مورد بوده است.
در سالهای اخیر اما تمرکز بر کیفیت آموزش و خدمات ،ترویج و توصیه شده اند .همین روند
در حوزه پژوهش نیز صادق بوده است و اکنون پس از دو دهه رشد کمی ،تاکید بسیار بر کیفیت
پژوهش می شود.
موجب خرسندی است یادآوری نمایم که بیمارستان فارابی (گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات
چشم) در ارزشیابی قطب های وزارت بهداشت توانسته است افتخار کسب کند و در بین  5قطب
ممتاز قرار گیرد .این ارزشیابی براساس معیارهای مراکز تعالی صورت گرفته است.
این افتخار به دلیل عملکرد گسترده و غنی فارابی در حوزه های پژوهشی ،آموزشی و خدماتی ست.
ما در دهه گذشته در حوزه حاکمیت بالینی ،فرهنگ و تعالی سازمانی و نوآوری ،توسعه
زیرساخت های پژوهشی ،اعتباربخشی ،تامین رضایت مراجعین ،ارتقای سامانه های بیمارستانی و

گسترش فیزیکی توفیق بسیار داشته ایم و با به کارگیری کارشناسان متخصص در حوزه های یاد شده ،گزارشات و مستندات جامع ،بهوقت و
شایسته ای تدوین و ارائه نموده ایم که موجب کسب افتخارات متعدد از جمله مورد اخیر در حوزه قطب های وزارت بهداشت شده است.
اما توسعه پایدار نیازمند رویکردی خودکفاست :سازوکارهای نوآوری راهبردی کلیدی در گشایش قفل کیفیت در حوزه آموزش ،خدمات بالینی
و پژوهش است.
دکتر محمود جباروند
رئیس بیمارستان فارابی و مدیر گروه چشم
سال 1393
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سرمقاله
انتشار ساالنه خبرنامه نوآوری را همان گونه که قرار داشتیم ادامه می دهیم.
به روال سالهای گذشته ،فراخوان گسترده ای برای تکمیل ادعانامه نوآوری داشتیم.
در مواردی با اصرار و پیگیری از سوی دبیرخانه نوآوری باالخره یک ادعانامه تکمیل شده است و در موارد دیگری با وجود پافشاری ،همکار
و عضو محترم هیاتعلمی باز هم به تکمیل ادعانامه با ما ننشست.
به هرحال به انتشار کارنامه جامعی از هر فعالیت ارزشمند تحت عنوان دسته های :نوآوری ،نوآفرینی ،اکتساب علم و فناوری و کارآفرینی
پایبندیم.
این روش ،منافع غیرمستقیم برایمان داشته است؛ در هنگام ارزشیابی قطب ها (همانگونه که در مقدمه رئیس محترم آمد) مستندسازی عملکرد
مرکز تعالی را آسان نمود؛ در پروژه وبانگلیسی برای قطب نیز این گزارشات ساالنه به عنوان آرشیوی گرانبها برای تولید محتوا بدل گشته اند.
به عنوان نمونه از استادان گرامی آقای دکتر عامری و دکتر اسالمی تشکر می کنیم .این اساتید نوآوری های خود را در عرصه روش های جراحی
ادامه داده و آنها را در ویژه نامه آفاق منتشر نموده اند .همچنین آقای ضرابی که با شبیه سازی نمونه هایی از گجت های مولتیمدیایی هر چند
ساده ،مینیاتوری از کارآفرینی را تحقق بخشیده اند.
دکتر سیدفرزاد محمدی
سردبیر

2

Semicircular Intrastromal Corneal Inlay

اهداف

در درمان بیماران مبتال به  Pellucid Marginal Degenerationبا آستیگمات خالف قاعده برای کاهش آستیگماتیسم و Regular

کردن سطح قرنیه استفاده می شود.
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است.
 بیمارستان فارابیحوزه تمرکز اوليه
تئوری استفاده از وسایل داخل قرنیه ( )Corneal Inlayمبتنی بر اعمال کشش در قرنیه و ایجاد تغییر شکل قرنیه و پایداری در ساختار آن
می باشد.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
جراحي  SICIبه علت ماهیت بیماری  PMDو نازک شدگی قرنیه در محیط و دشواری انجام پیوند قرنیه در این بیماران جهت تقویت قسمت
نازک شده محیط قرنیه این  Inlayبه صورت هاللی طراحی شده است و ارتفاع قسمت میانی  4mmمی باشد جهت جلوگیری از اختالل در
خون رسانی قرنیه تعداد  4عدد سوراخ با قطر  0/5mmدر یک خط در قسمت میانی این وسیله در نظر گرفته شد .در این بیماران Pocket
در ضخامت  300µقرنیه ایجاد می شود این وسیله در محل حداکثر نازک شدگی قرنیه و نزدیک به لیمبوس قرنیه داده می شود .نتایج با توجه
به تغییرات توپوگرافی و بهبود دید مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت نیاز ،قابلیت جابجایی جهت بهبود نتایج امکان پذیر است .در
صورت خروج وسیله قرنیه با حداقل تغییرات شرایطی مشابه با شرایط قبل از عمل را خواهد داشت.
مزیت ها:
 -1نیاز کمتر به علت های تهاجمی مثل پیوند
 -2نیاز کمتر به استفاده طوالنی مدت داروهای چشمی
 -3بهبود دید
 -4اصالح بیشتر در میزان آستیگماتیسم نسبت به روش های تقویت قرنیه با بافت قرنیه پیوندی
 -5عدم استفاده از بخیه
 -6کاهش عوارض نسبت به سایر روش های تقویت بافتی
 -7بازگشتن قرنیه به وضعیت قبل از عمل بعد از خروج وسیله
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نو آفرینی

نوع نوآوري:
 تحولي/بنياديگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیماران مبتال به PMD
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 نوآوري فناورانهزمان شروع پروژه:
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
سطح تاثير:
جهان*
کشورهای منطقه خليج فارس*
منطقه*
دانشگاه
دانشکده
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر محمود جباروند ،دکتر مهدی خداپرست ،دکتر حسام هاشمیان
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری:
بیمارستان فارابی
بیمارستان نور
کلنیک بیناآفرین
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اگر عکسی در زمينه اين نوآوری خاص وجود دارد ،ضميمه فرماييد.
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تاييديه ها و جايزه ها (مواردي که منجر به کسب نشان يا گواهي از مراجع علمي و قانوني شده است نيز درج گردد):
بعد از مطالعه ای که روی  10خرگوش برای بررسی  Biocompatibilityاین محصول انجام شد ،برای بیش از  20بیمار توسط پزشکان و در
مراکز چشم پزشکی مختلف قرار داده شده است.
مقاله مربوط به  Blocompatibityدر خرگوش در نشریه  Corneaچاپ شده است .نتایج انسانی در بیماران  PMDخوب بوده است.
 Repeatabilityنتایج به جز در موارد بسیار شدید  PMDقابل قبول بوده است که نتایج آن به صورت مقاله ای جهت چاپ فرستاده شده
است.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد :
Histological and Confocal Changes in Rabbit Cornea Produced by an Intrastromal Inlay Made of Hexafocon A. Cornea
34.1 (2015): 78-81.

آيا اين نوآوري در قالب پتنت ( )patentثبت شده است؟
پیش نویس :دکتر حسام هاشمیان
تاییدکننده :دکتر محمود جباروند

نوآفرینی های سالهای گذشته
• قرنیه مصنوعی ( )LACسال 1390
• لنزهای داخل قرنیه ( )ICIسال 1390
• قرار دادن استرومای قرنیه دهنده ( )Corneal Storma Donorدر Pocket
قرنیه بیماران مبتال به کراتکتازی -سال 1391
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آزمون الکترونیک
اهداف
• ارتقاء سطح آموزش
• کاهش استرس آزمون دهنده به عنوان یکی از فاکتورهای
کاهنده میزان شکوفایی
• بهینه سازی شرایط مکانی و زمانی
• امکان مقایسه و آنالیز سطح دانش امتحان دهنده
• مقایسه و آنالیز سطح علمی افراد امتحان دهنده نسبت به یکدیگر
• کاهش هزینه های مادی و انسانی و عدم استفاده از کاغذ
• بررسی عملکرد آموزشی استاتید و فلوهای بیمارستان
• امکان دسترسی به نتیجه آزمون بالفاصله پس از اتمام آزمون
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است.
دانشگاه علوم پزشکی تهرانبیمارستان چشم پزشکی فارابیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 ارزیابی آموزشپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
آموزش به عنوان زیربنای علم و تولید علم نقش محوری و تعیین کننده دارد و جهت ارزیابی عمکلرد آموزش و میزان موفقیت در ارتقاء
سطح دانش افراد آموزش پذیر راه های علمی و عملی مورد نیاز می باشد .امتحان از دیرباز جهت دستیابی به نتایج و سنجش عناصر دخیل
در این فرآیند مورد استفاده قرار گرفته است .روش های مختلف کتبی و شفاهی و عملی از راههای کاربری می باشد اما مسائلی مطرح
بوده که می تواند به عنوان عوامل تاثیرگذار از کارایی فرد مورد امتحان بکاهد و یا مواردی بوده که امتحان نتوانسته به درستی ارزیابی کننده
افراد باشد و شرایط یکسان محیا نبوده است.
ایده امتحان الکترونیک در جهت کاستن بار عوامل تاثیر گذار بر فرد از قبیل استرس زمان امتحان و مکان امتحان و نیز همسان سازی میزان
سختی امتحان و امکان مقایسه بین افراد وکاستن هزینه ها چه از نظر مالی و چه از نظر نیروی انسانی مطرح شد.
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نو آفرینی

نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
در این روش بانک سوال از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .در تمام رشتههای فوقتخصصی مشتمل بر استرابیسم ،اربیت ،قرنیه ،شبکیه،
گلوکوم و اورژانس به تفکیک بخشهای کتاب درسی سواالت طرح میشود و برای سواالت ضریب سختی معین شده پس برنامهای
الکترونیک بدینگونه طراحی شد که فرد ابتدا یک نام کاربری و رمز عبور دریافت کند پس در بازه زمانی مشخص (معموالً یک هفته) در هر
زمانی که بخواهد فرد وارد سایت میشود .برنامه به صورت اتفاقی تعداد مشخص شدهای سوال از کتاب مربوطه با ضریب سختی مشابه با
سایر افراد هم رده در اختیار فرد قرار میدهد و فرد در زمان مشخص به سواالت پاسخ میدهد .پس از اتمام آزمون فرد میتواند نتیجه آزمون
و مقایسه با سایر افراد را مشاهده نماید.
این برنامه قابلیت ارائه گزارش نتایج و مقایسه و آنالیز آماری را نیز به فرد درخواست کننده ارائه میدهد.
نتایج آزمون به صورت نمره و نمودارهای مختلف قابل ارزیابی میباشد و میتواند یک برایند از از نحوه آموزش و نیز میزان موفقیت در نیل
به اهداف آموزشی را قابل سنجش نماید و عالوه بر سنجش میزان دانش فردی میتواند نسبت توانمندی علمی برای هر فرد را در مقایسه با
مجموع مشخص کند.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
با توجه به ورود محتواها و فرآیندهای دیجیتال به عرصه آموزش و اهتمام دانشگاه علوم پزشکی تهران به آموزش الکترونیک و نقش
دانشگاه مجازی ،استفاده از این روش های نوین اجتناب ناپذیر می باشد و می تواند گامهای موثری درشکوفایی و رشد و بالندگی علمی
دانشگاه ایفا نماید ،همچنین کاستن بار استرس امتحان می تواند باعث ایجاد روحیه بهتر و راندمان باالتری برای دانشجویان شود.
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مراحل بعدي:
این فرآیند به راحتی در تمام سیستم های آموزشی هم به صورت اینترانت (شبکه داخلی) و هم در اینترنت به صورت یک شبکه مجازی
قابل استفاده است می توان این روش را با همکاری سایر مراکز آموزشی در سطح کشور و یا مراکز بین المللی و با همکاری اساتید برتر
خارج از کشور انجام داد.
استمرار استفاده از این روش نوین بسته به سیاست های مراکز آموزشی با هدف کاهش عناصر مداخله گر در ارزیابی سطح دانش فردی و
نیز کاهش هزینه های مربوطه چه از نظر مادی و چه از نظر انسانی می باشد.
نوع نوآوري:
 تحولي/بنياديگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
دستیاران چشم پزشکی
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب ايمني بيمار و كيفيت مراقبت نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
بهمن 1391
سطح تاثير:
دانشکده

دانشگاه*

منطقه

کشورهای منطقه خليج فارس

جهان

اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر محمود جباروند ،دکتر مهدی خداپرست ،دکتر حسام هاشمیان
تاييديه ها و جايزه ها (مواردي که منجر به کسب نشان يا گواهي از مراجع علمي و قانوني شده است نيز درج گردد):
این فعالیت به تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تهران رسیده است.
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری:
بیمارستان فارابی
پیش نویس :دکتر حسام هاشمیان
تاییدکننده :دکترمحمود جباروند
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عمل جراحی همزمان آب سیاه و آب مروارید از یک محل بدون
کاربرد میتومایسین
اهداف
 کاستن از عوارض جراحی و دارو و میتومایسین آسیب کمتر به بافتهای چشم بهبود نتیجهنام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است.
 بخش گلوکوم بیمارستان فارابیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي کاربردی نمودن دانشپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
روشهای جراحی که قبال انجام شده بود.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
استفاده از ین شیوه عمل جراحی فشار داخل چشم را در بیمارانی که توام ًا آب مروارید و آب سیاه را با هم دارند ،با کمترین عوارض کاهش
می دهد و موجب بهبود بینایی می گردد.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
کاهش زمان عمل جراحی
عدم نیاز به تغییر ست جراحی ضمن عمل
دستکاری کمتر بافت چشمی
عدم کاربرد میتومایسین
راحتی بیمار.
مصرف کمتر مواد مصرفی

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

نو آفرینی

نوع نوآوري:
 تکاملي/افزايشيتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
این شیوه عمل جراحی در بیمارانی که آب مروارید و آب سیاه توام ًا دارند ،استفاده می شود.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد:
Evaluation of the Outcomes of One-Site Combined Phacotrabeculectomy Using Sutureless Tunnel Technique Without
Peripheral Iridectomy in Open Angle Glaucoma Patients Iranian Journal of Ophthalmology 2014;26(3):150-4

گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیماران مبتال به آب سیاه و آب مروارید همزمان
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش طراحي مجدد فرايند -نوآوري فناورانه
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Evaluation of the Outcomes of One-Site Combined
Phacotrabeculectomy Using Sutureless Tunnel
Technique Without Peripheral Iridectomy in Open Angle
Glaucoma Patients
Yadollah Eslami, MD1 • Massood Mohammadi, MD2 • Ghasem Fakhraie, MD1
Sajad Eslami, BSc3 • Reza Zarei, MD1 • Sasan Moghimi, MD1
Abstract
Purpose: To evaluate the results of one-site phacotrabeculectomy using sutureless tunnel
technique without peripheral iridectomy (no-PI) in glaucoma patients with cataract
Methods: A retrospective study of cases which has been recorded of patients who have had onesite no-PI phacotrabeculectomy using sutureless tunnel technique. We collected pre- and
postoperative data in all patients including best corrected visual acuity (BCVA), intraocular
pressure (IOP) and the number of anti-glaucoma medications. Surgical success was defined as the
final IOP<21 mmHg and ≥20% reduction from preoperative IOP for criteria A, and final IOP<18
mmHg and ≥30% reduction from baseline for criteria B. Success was further divided into
incomplete when anti-glaucoma medications were needed postoperatively and complete when no
anti-glaucoma medications were used).
Results: Forty eight eyes of 48 patients were recruited into the study. Mean (SD) age of the patients
was 70.1 (8.8) years. Mean value of IOP before surgery was 27.1 (SD=6.4), and it decreased
significantly at all follow-up visits after surgery (p<0.001). At final follow-up, mean IOP was 15.8
(SD=3.7) mmHg (p<0.001). Mean number of anti-glaucoma medications decreased from 2.6
(SD=1.2) preoperatively to 0.7 (SD=1.4) at the last follow-up visit (p<0.001). Mean logMAR BCVA
improved from preoperative level of 0.97 to 0.33 at the final follow-up visit (p<0.001). For criteria A,
qualified and complete success rates were 81.2% and 64.6%, and for criteria B these rates were
66.7% and 56.2%, respectively.

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

:زمان بندي انجام طرح نوآوري
93  سال:زمان شروع پروژه
93  سال:زمان پايان پروژه
:سطح تاثير
*جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
*منطقه
دانشگاه
دانشکده
 دکتر يداهلل اسالمی و دکتر مسعود محمدی:اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود
:محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
 مراکز پزشکی دارای اتاق عمل جراحی آب مروارید، واحد تجهیزات پزشکی، درمان و آموزش پزشکی،وزارت بهداشت
 دکتر یداهلل اسالمی:پیش نویس و تاییدکننده

Conclusion: One-site no-PI sutureless tunnel phacotrabeculectomy leads to a significant reduction
in IOP and helps to improve visual acuity in glaucoma patients with cataract.
Keywords: Phacotrabeculectomy, Sutureless Tunnel Technique, Peripheral Iridectomy, Glaucoma,
Cataract
Iranian Journal of Ophthalmology 2014;26(3):150-4 © 2014 by the Iranian Society of Ophthalmology
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نوآفرینی های سالهای گذشته
• روشی جدید در انجام عمل استاندارد فیلترینگ گلوکوم (ترابکولکتومی) به صورت تانل ترابکولکتومی بدون بخیه و بدون ایریدکتومی
1391  سال.محیطی
.) در بیماران مبتال به آب سیاه سودوفاک یا آفاک در ناودان مژگانیAhmed( • شیوه ای جدید در گذاشتن لوله شانت دریچه ای احمد
1391 سال
1392  سال.Sutureless Tunnel Trabeculectomy • بررسی نتایج روش جدید ترابکولکتومی به شیوه
• معرفی جراحی همزمان شانت به همراه تزریق داخل ویتره و داخل اتاق قدام آواستین در بیماران مبتال به گلوکوم نئوواسکوالر حاد
1392  سال.مقاوم به درمان دارویی
ً  درعمل جراحی بیماران مبتال به آب سیاه که قبReoperation Same-Site • معرفی و ارائه نتایج شیوه ای تازه
ال ترابکولکتومی ناموفق
1392  سال.داشته اند
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Augmented Recession Effect by Combined recession and central
tenectomy novel method to treat Strabismus
اهداف
انجام عمل جراحی استرابیسم روی تعداد عضالت کمتر و کاهش زمان عمل جراحی
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
 بخش استرابیسم بیمارستان فارابیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحيپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
جراح به این نتیجه رسید که با عمل روی عضله کمتر ،نتایج دلخواه بدست خواهد آمد.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
اثر روش قبلی (رسس) را افزایش میدهد و می تواند منجر به کاهش زمان عمل و نیز کاهش تعداد عضالت مورد جراحی گردد و تاکنون
نتایج قابل قبولی داشته است.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
کاربران در مواردی که جهت انجام عمل جراحی بین دو عضله با سه عضله مردد هستند با این روش بصورت مطمئنتری عمل جراحی
روی دو عضله را انتخاب نمایند.
مراحل بعدی:
بیماران مبتال به استرابیسم که انحراف آنها در حدود  Esotropiaبین  50-65پیریسم و در مورد بیماران  Exotropiaبین  40-55پیریسم
می باشد .با استفاده از این روش می توان با عمل جراحی روی  2عضله به جای  3عضله به نتیجه مورد نظر دسترسی پیدا کرد.
نوع نوآوري:
 تحولي/بنياديتغييرات مهم يا رويکردی:
با استفاده از این روش چون تعداد کمتری از عضالت مورد جراحی قرار میگیرند پس بیماران در معرض اقدامات تهاجمی (جراحی)
کمتری قرار خواهند گرفت.
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیماران مبتال به انحراف چشم
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 نوآوری در روش جراحی برای گرفتن نتیجه بهتر انجام اقدامات کم تهاجمی ترزمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :سال 89
زمان پايان پروژه :سال 93
سطح تاثير:
جهان *
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشکده دانشگاه
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر احمد عامری ،دکتر آرش میرمحمد صادقی ،دکتر محمدرضا اکبری ،دکتر علیرضا کشتکار
جعفری ،دکتر مسعود اقصایی فرد
پیش نویس و تاییدکننده :دکتر احمد عامری

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

نو آفرینی

نوآفرینی های سالهای گذشته
• .Ameri Technique: An innovative method for muscle recession in strabismus surgeryسال 1390
• تکنیک جراحی جدید برای درمان فلج زوج  4که انحراف عمودی قابل توجهی نداشته باشد ولی به علت فلج زوج  4بیمار سر خود
را کج نگاه می دارد .سال 1390
• Simplified Use of suture Fixation Association with lateral Rectus Myectomy in Management of complete Third Nerve
 .Palsyسال 1390
• اصالح انحراف چشم با انجام عمل جراحی روی تعداد کمتری از عضالت چشم .سال 1392
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نو آفرینی

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

پژوهش بالینی درباره عملکرد دستگاه فیکوی مروارید به
عنوان گامی در فرایند اخذ استاندارد ( CEگزارش پیشرفت)

اهداف
تولید شواهد بالینی درباره عملکرد و ایمنی دستگاه فیکوی مروارید (ساخت شرکت عالیپیام)
منبعیابی از نهادهای خارج از دانشگاه
مشارکت دانشگاه با صنعت برای انجام پژوهش بالینی و ایجاد شواهد جهت تجاریسازی و اخذ استاندارد
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
بیمارستان فارابی ،گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
تجاری سازی
پيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
شرکت عالی پیام در یک اقدام ارزشمند (با کسب و انتقال فناوری و احتماالً از طریق مهندسی معکوس و الگوبرداری) اقدام به ساخت
دستگاه عمل جراحی آب مروارید نموده است .عالوه بر دارا بودن بخشی از بازار فروش مربوطه در ایران در پی توسعه بازارهای منطقه ای
بر آمده است.
برای حضور در عرضه بازار منطقه ای و تجاری سازی الزم است تأییدهای بین المللی را کسب نماید؛ به عنوان مثال استاندارد جامعه اروپا:
CE

نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
گزارش تحقیق بالینی درباره عملکرد دستگاه مبتنی بر  CIPتدوین شده اجرا و گزارش شد.
نكات آموزنده ( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
تجربه مشارکت با صنعت در ایجاد شواهد بالینی برای تجاری سازی یک وسیله تولید شده ملی ارزشمند بود.
مراحل بعدی:
شاید الزم باشد پروتکل های پژوهشی جدیدی جهت تولید شواهد تکمیلی طراحی و اجرا نمود.
نوع نوآوري:
تحولي/افزایشی
تغييرات مهم يا رويکردی:
انجام پژوهش کاربردی در همکاری با صنعت جهت اخذ استاندارد و تجاری سازی یک رویکرد و گرایش جدید در پژوهش و عملکردهای
دانشگاهی اعضای هیأت علمی و مراکز می تواند باشد.
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
شرکت تولید کننده دستگاه -عالی پیام
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 نوآوري فناورانهزمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :تابستان 1391
زمان پايان پروژه :در حال پیشرفت
سطح تاثير:
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه*
دانشکده دانشگاه
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر سید فرزاد محمدی ،الهام اشرفی ،هانیه دلشاد ،هما نادری فر ،مریم کثیری ،مرتضی
ایرانمنش ،دکتر معصومه محبی ،دکتر علیرضا الشیئی ،زهرا مقدسی ،رقیه شافعی ،مهدی شیروانی ،حسین صابری ،مهدی کیهان.
پیش نویس و تاییدکننده :دکتر سید فرزاد محمدی
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ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

Aalipayam Medical Eng.Co.

Aalipayam Medical Eng.Co.

Clinical Investigation Plan (CIP)

Clinical Evaluation Report

Phaco Emulsification & Anterior Vitrectomy Machine

Phaco Emulsification & Anterior Vitrectomy Machine

According to the ISO 14155(Annex A):2011(E) Rev.01

According to the MDDEV 2.7.1 Rev.04

Model: Morvarid

Date

Model: Morvarid

Investigator Team

11.02.2011
Code

Evaluator Team

Date

Provider

Approved by

Inspector

E. Ashrafi

Dr. F. Mohammadi

E. Ashrafi

Provider

Approved by

Inspector

S. Akbari

Dr. M. Hashemi

M. Iranmanesh

10.02.2015
Code

H. Delshad

Dr. F. Mohammadi
Revision

Revision

R01

R01

Aalipayam Medical Eng.Co.

Aalipayam Medical Eng.Co.

Clinical Investigation Report
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 را مالحظه می فرمایید که پس از انجام پژوهشی سفارش دادهCE در تصاویر فوق برگه اول مستندات درخواست استاندارد
. در حال تکمیل و پیگیری هستند،شده به گروه تحقیقات فارابی

اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی
 اقتصاد و توسعه عمدت ًا مبتنی بر. ما به دالیل مختلف مزیت نسبی برای تولید نداریم.تولید در کشور با چالش بسیار مواجه است
 یا اساس ًا بازدارنده کارآفرینی ست و یا اینکه،درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی و دورماندن از زنجیره علم و فناوری جهانی
. مانند خرید و فروش و داللی،کارآفرینان را به عرصه هایی با اصالت کمتر در حوزه کسب و کار رانده است
تحریم و بازنگری راهبردهای کالن علم و فناوری در سطح کشور می تواند در بلند مدت موجب روشن شدن ابتکار عملی ملی و بومی
 اینقدر محدود می ماند که بعید است سهم قابلی در توسعه کشور،در جهت تولید در کشور شود اما احتماالً حجم و گستردگی این رشد
 شراکت های گسترده منطقه ای و بین المللی بایستی شکل داد و اقتصاد، به نظر می رسد الزم باشد برای عمومی نمودن این فرایند.بیابد
.کشور نیز اساس ًا خصوصی شود
نمونه نفس گیر آن دستگاه فیکوی مروارید است که با وجود طی مسیر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر قابلیت های داخلی هنوز برای راهیابی
...مؤثر به بازار ملی و منطقه ای مواجه با چالش است
سردبیر
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اکتساب علم و فناوری

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

ساخت آداپتور (اسمارت فون ایندایرکت افتالموسکوپ)
اهداف
تشخیص ،پژوهشی ،درمانی ،آموزشی
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
بیمارستان فارابی ،مرکز تحقیقات چشمحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي بهداشت عمومی سالمت الکترونیک کاربردی نمودن دانش پیشگیریپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
به دنبال انجام فعالیتهای مشابه جهت دسترسی به قابلیت های بیشتر و تخصصی بودن .ابتکار عمل در کارگاه شخصی صورت گرفته است.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
نتیجه کار علیرغم مشکالت در چگونگی و انجام محاسبات و تستهای بالینی متعدد چه از نظر کیفی و از نظر کمی مطلوب بوده است.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
این نواوری با توجه به سادگی و کم هزینه بودن امکان بسزائی را جهت دسترسی آسان تر به هدف های تشخیصی و درمانی و آموزشی
پژوهشی نسبت به استفاده از دستگاه های با تکنولوژی پیشرفته میسر می سازد.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن روبه رو بوده ايد).
نکته مثبت امکان پذیر شدن به دنبال سعی و خطاهای متعدد رسیدن به نتیجه مطلوب بوده .رسیدن به فرمی ایده ال تر از نظر ایجاد امکان
تعبیه منبع نور که اسمارت فون را بی نیاز از استفاده از فالش دوربین کند مورد نظر است و تا حدود زیادی مراحل کار انجام شده است.
نوع نوآوري:
 تحولي/بنياديتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
این نواوری می تواند به گونه ای در روند فعالیتهای درمانی اموزشی و پژوهشی با توجه به سهل الوصول بودن و صرفه اقتصادی آن به ارائه
خدمت و روش کار کمک کند.
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
گروه چشمپزشکی
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش خدمات و مراقبت يكپارچه كيفيت مراقبت طراحی مجدد فرایند نوآوري فناورانهزمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :خرداد 1393
زمان پايان پروژه :بهمن1393
سطح تاثير
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه*
دانشکده *
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :علی اکبر ضرابی ،محمد آقاحسینی
پیش نویس و تایید کننده :علی اکبر ضرابی
سالهای گذشته

• بدست آوردن محلول فرمالدئید مورد نیاز دستگاه اتوکالو فرمالدئید .سال 1390
• سیستم ارتباط تلفن همراه با دستگاه بیومیکروسکوپ چشم پزشکی .سال 1392
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ترجمه کتاب سیستم فرماندهی حوادث بیمارستان 2014
اهداف
علمی و کاربردی سازی مدیریت بحران در بیمارستان همگام با کشورهای پیشرفته
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
معاونت درمان بیمارستان فارابینام واحدها يا سازمانهاي همكار:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل و دانشگاه علوم پزشکی تهران
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 کاربردی نمودن دانش پیشگیریپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
ایران در منطقه بالخیز خاورمیانه قرار دارد که اغلب دارای هم بحرانهای طبیعی می باشد و هم بحران های انسان ساخت .به علت این که
مراکز بهداشتی درمانی در زمان حادثه خط مقدم مراقبت از بیماران می باشند ولی ساختمان و ساختار بیشتر بیمارستان ها برای پاسخگویی
به بحران ها در نظر گرفته نشده است .با کاربرد این سیستم می توان کارامدی بیمارستان ها و کارکنان را از نظر منابع انسانی ،ساختمانی،
مالی و اداری تا حد زیادی باال برد.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
میتوان کارامدی بیمارستانها و کارکنان را از نظر منابع انسانی ،ساختمانی ،مالی و اداری تا میزان زیادی افزایش داد.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
باعث عملکرد مؤثرتر مدیران و کارکنان و کارامدتر بودن مراکز بهداشتی درمانی در زمان بروز فاجعه خواهد شد.
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اکتساب علم و فناوری

نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن روبه رو بوده ايد).
بهتر است هر چه زودتر این سیستم در مراکز بهداشتی درمانی راه اندازی شود و بطور عملی تر سرلوحه امور اجرایی وزارت بهداشت و
درمان قرار گیرد.
نوع نوآوري:
 تحولی/بنیادیتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
کاربست این کتاب می تواند موجب تغییر در سبک مدیریت سنتی در ایران در مراکز درمانی به سمت سبک علمی شود.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد:
آموزش از طریق شبیه سازی رایانه در مدیریت بحران ،همایش وزارت کشور
دانشگران دانش افزایان مدیریت بحران ،همایش بسیج جامعه پزشکی
نقش آموزش مدیریت بحران در افزایش کارایی کارکنان ،همایش بندر ماهشهر
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
مدیران و سرپرستان و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب ايمني بيمار و كيفيت مراقبت نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
خرداد 1393
13
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زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :خرداد 93
زمان پايان پروژه :اسفند 93
سطح تاثير:
دانشگاه*
دانشکده

منطقه

کشورهای منطقه خليج فارس

اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :عبدالرضا بابا محمودی ،علی اردالن ،وحید حسینی جناب ،وحیده سعدایی جهرمی ،زهرا عرب،
شببو جعفرزاده ،سعیدرضا لطفی ،اکرم بامداد ،سارا قدیمی ،سیده فاطمه دبیری ،بهاره ساالریان.

محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری:
دانشگاه و مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها
پیش نویس و تایید کننده :رقیه چمانی

سالهای گذشته
• طراحی سامانه فرماندهی حوادث اضطراری بیمارستان فارابی (مدیریت بحران) .سال 1391
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جهان

در نشست مطبوعاتي نخستين سمينار فنآوري سالمت و شيوههاي
تحول در بيمارستان كه  12آذرماه  93در ستاد مركزي دانشگاه برگزار
شد ،در خصوص اهداف ،محورها و روند به كارگيري فن آوري
سالمت ،توضيحاتي ارائه شد .در ابتدا دكتر ترابي دبير ستاد نوآوري
دانشگاه ،نظام تحول سالمت را از برنامههاي دولت عنوان كرد و افزود:
فناوريهاي سالمت ازجمله زمينههاي مهم براي تحولآفريني در حوزه
سالمت است از اينرو در دنيا توجه ويژهاي به توسعه فناوريهاي
حوزه سالمت شده است.
وي افزود :با هوشمند سازي فناوريهاي حوزه سالمت ميتوان
قابليتهاي فناوريهاي سالمت را در ابعاد مختلف شناسايي و به كار
گرفت.
دكتر ترابي با تأكيد بر اين كه درگذشته بيماريهاي واگيردار مهمترين
عامل مراجعه به بيمارستانها بود ،ادامه داد :در حال حاضر مراجعين
با بيماريهاي مزمن ،بيشترين عامل مراجعه به بيمارستانها هستند و
با توجه به اينكه تعداد سالمند در جامعه رو به افزايش است بايد از
فناوريهاي متناسب در زنجيره يكپارچه استفاده كنيم.
دبير ستاد نوآوري دانشگاه با بيان اين كه زنجيره يكپارچه تنها با
هوشمند سازي فناوريهاي سالمت ميسر ميشود ،افزود :استفاده از
فناوريهاي هوشمند موجب كاهش زمان درمان ،كاهش هزينهها و
ارتقاء كيفيت خدمات خواهد شد در غير اين صورت فناوري در جاي
مناسب خود استفادهنشده است.
دكتر ترابي در بخش ديگري از سخنان خود گفت :هدف اصلي سمينار
فناوري سالمت و شيوههاي تحول در بيمارستان افزايش همافزايي در
استفاده صحيح از فناوري و كاهش هزينههاي سالمت است.
وي مدلهاي اقتصادي بهكارگيري فناوري سالمت در جهان را يكي از
اهداف اين سمينار برشمرد و گفت :شيوهها و فناوري مديريتي در اراده
خدمات باليني بهتر با هزينه كمتر و نقش فناوري سالمت در ارتقاي
كيفيت خدمات از اهداف سمينار فناوري سالمت و شيوههاي تحول
در بيمارستان به شمار ميرود.

دكتر ترابي ،بررسي تحوالت تاريخي بيمارستان شامل تحوالت
ساختاري و فنآوري و مدل اصالحات در مديريت فنآوري
و ارتقاي رضايت بيماران ،ابعاد سازوكارهاي قانوني جديد در
توسعه و بهرهبرداري از فنآوريهاي جديد در بيمارستانها،
توسعه فنآوري و نيروي انساني متخصص در بيمارستان ،تنوع
و تكثر شركتهاي دانشبنيان در بخشهاي بيمارستاني و نقش
خيرين و واقفين در ايجاد تحول در فنآوري بيمارستاني را از
محورهاي اين سمینار برشمرد.
وي افزود :در اين سمينار ،رسانه برتر در حوزه فناوري سالمت
و كاربران برتر در حوزه بيمارستانها معرفي ميشوند و از آنها
تجليل به عمل ميآيد.
وي ادامه داد :علت انتخاب بيمارستانها براي اجراي طرح
تحول فناوريهاي سالمت اين است كه بيمارستان نمونه كامل
كوچكشده يك جامعه است كه همه خدمات در آن ارائه
ميشود.
دكتر ترابي با بيان اينكه امروز جامعه با اشكال مختلف
بيماريهاي نوظهور مواجه است گفت :با استفاده از فناوريهاي
سالمت و همافزايي ميان فناوريهاي مختلف ميتوان كاهش
هزينههاي سالمت را به دست آورد.
و در پايان گفت :اگر از اين فناوري بهدرستي استفاده شود
بازگشت سرمايه را در پي خواهد داشت.
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اخبار نخستين سمينار فنآوري سالمت و شيوههاي تحول در بيمارستان ،با عنوان “ابعاد نقش فنآوري
سالمت در طرح تحول نظام سالمت”  25لغايت  28بهمنماه 93
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دكتر مسعود فالحي رييس اداره پايش سالمت وزارت بهداشت
گفت :دفتر توسعه فناوري سالمت از سال  87راهاندازي و عمده
فعاليتهاي آن در  4حوزه انجام ميشود.
دكتر فالحي گفت :فناوري در علوم پزشكي پيشرفت فراواني
داشته به طوري كه عمده فعاليتهاي دفتر پشتيباني و پايش فن
آوري سالمت وزارت بهداشت به فرهنگسازي و آموزش استفاده
از فن آوري اختصاصيافته است.
وي نخستين بخش فعاليتهاي دفتر توسعه فن آوري سالمت را
فرهنگسازي و آموزش عنوان كرد و گفت :حركت در جهت
فناوريهاي نوين نياز به فرهنگسازي دارد تا اهميت استفاده از
آن براي اساتيد و دانشجويان رشتههاي پزشكي و زيرمجموعههاي
آن معلوم شود.
دكتر فالحي دستيابي به تجهيزات مهم درزمينه پزشكي را از
ديگر اهداف دفتر توسعه فناوري سالمت برشمرد و گفت :امروزه
داروهاي بيوتكنولوژي بسيار گران است و مصرف آنها روزبهروز
بيشتر ميشود استفاده از تجهيزات پيشرفته پزشكي ميتواند در
كاهش هزينهها مؤثر باشد.
رييس اداره پايش سالمت وزارت بهداشت در ادامه گفت :توسعه
زيرساختها ،افزايش مراكز رشد فناوري ،تأسيس پاركهاي
فناوري و شهركهاي فناوري نوين با تجهيزات و نيروهاي انساني
آموزشديده ،اصالح قوانين ،مقررات و آييننامهها نقش مهمي در
رسيدن به فناوريهاي نوين ايفا ميكنند.
وي يادآور شد :فناوريها نقش مهمي در توليد ثروت دارند بهطور
مثال ،خريد يك استنت سه گرمي بهاندازه  2هزار دالر بشكه نفت
هزينه دارد بدین معنی كه استفاده از تجهيزات پيشرفته پزشكي
ميتواند در كاهش هزينهها مؤثر باشد.
ت مراكز رشد علم و فناوري در حوزه
وي در خصوص فعالي 
سالمت گفت :اكنون  55مركز رشد در زيرمجموعه وزارت
بهداشت در حال فعاليت هستند كه نوع فعاليت آنها در  6دسته
تقسيمبندي شده است.
به گفته وي ،مراكز رشد فناوريهاي دارويي ،فرآوردههاي
بيوتكنولوژي ،فناوري تجهيزات پزشكي ،فناوري گياهان دارويي
و داروهاي گياهي ،فناوري اطالعات در علوم سالمت و فناوري
سلولهاي بنيادي ازجمله مراكز رشد در حوزه سالمت هستند.
دكتر فالحي ،از احداث نخستين پارك علم و فناوري حوزه سالمت
در پارك پرديس و همچنين پارك زيستفناوري بوعلي در انستيتو
پاستور يا دانشگاه علوم پزشكي تهران در آيندهاي نزديك خبر داد.

دكتر رضا صفدري رئيس دانشكده پيراپزشكي دانشگاه و عضو هيات
مديره انجمن علمي اطالعرساني بهداشتي و زيست پزشكي ايران،
گفت :يكي از بنيادهاي اساسي براي توسعه عدالت در حيطههاي
مختلف از جمله سالمت ،ايجاد و نهادينه كردن فرآيندهاي مبتني بر
فناوري است.
وي افزود :در اين راستا اگر در توسعه يك نظام سه ركن انسان
افزار ،سرمايه افزار ،فنآوري افزار را لحاظ كنيم چهارمين ركن ،ركن
اطالعات افزار است .تحوالت بزرگ در هر نظامي از چارچوب
نظامهاي اجتماعي ،مستلزم بهكارگيري همزمان و متناسب اين اركان
است.
دكتر صفدري تصريح كرد :صاحبنظران بر اين باورند كه در اين
چهار ركن ،اطالعات افزار از بقيه اركان مهمتر است به دليل اينكه
سرمايه بدون دانش اطالعاتي ،بهرهور نيست .همچنين فنآوري بدون
بوميسازي شدن و دانش محلي كاربرد ندارد و نيروي انساني فاقد
اطالعات اوليه ،بستر الزم را براي توسعه به همراه نخواهد داشت.
عضو هيات مديره انجمن علمي اطالعرساني بهداشتي و زيست
پزشكي ايران در ادامه گفت :طرح تحول نظام سالمت در راستاي
تحقق عدالت اجتماعي گامهاي بسيار مؤثر و مفيدي برداشته و
دولت يك عدالت به معناي واقعي ايجاد كرده و مقام وزارت نيز اين
مسئله را با جديت پيگيري ميكند.
وي با اشاره به سخنان وزير بهداشت مبني بر اينكه «تحول در نظام
سالمت بدون اصالح حوزه فنآوري اطالعات ميسر نيست» تصريح
كرد :بعد ديگري كه بايد در فرآيند نظام بيمارستاني موردتوجه
قرار گيرد فنآوري اطالعات بهعنوان زير ساختهترين كاربري فن
آوريست.
دكتر صفدري افزود :طبيعت ًا بررسي سوابق فرآيند در نظام سالمت
در دو دهه پيش مؤيد اين است كه وزارت بهداشت ب ه عنوان متولي
نظام سالمت حيطه فناوري را دنبال كرده و بر آن تأكيد داشته است.
وي در ادامه اظهار داشت :يكي از مباحثي كه اين سمينار به آن
ميپردازد مديريت هماهنگ بهكارگيري اين فناوري متناسب با نياز
سالمت در راستاي زيرساختهاي موجود است كه نظام سالمت
نيازمند آن است.
دكتر صفدري خاطرنشان كرد :در نقشه جامع كشور و نقشه سالمت و
استراتژيهاي مرتبط با حيطه طرح تحول سالمت و برنامهريزيهاي
مشخص همواره به توسعه فناوري اطالعات تأكيد شده است.
وي در پايان ،بهكارگيري سامانههاي خبره ،هوشمند و تحليلگر
در كنار دقت و صحت فناوري موجود در نظام سالمت را موجب
افزايش چندين برابري كارايي و اثربخشي فناوريها در حيطههاي
مختلف دانست.

در نخستين سمينار فنآوري سالمت و شيوههاي تحول در بيمارستان
كه يكشنبه  26بهمن  93در سالن آمفيتئاتر سازمان مركزي دانشگاه
برگزار شد ،دكتر ماشااهلل ترابي دبير ستاد نوآوري دانشگاه با اشاره به
اينكه هدف اصلي اين سمينار همافزايي در استفاده صحيح از فناوري
و كاهش هزينههاي سالمت است؛ اظهار داشت :مدلهاي اقتصادي
بهكارگيري فناوري سالمت در جهان ،شيوهها و فناوري مديريتي در
اراده خدمات باليني بهتر با هزينه كمتر و نقش فناوري سالمت در
ارتقاي كيفيت خدمات نيز از موضوعات ويژه سمينار فناوري سالمت
و شيوههاي تحول در بيمارستان به شمار ميرود.
دبير علمي سمينار ،با توجه به اهميت فناوريهاي سالمت؛ افزود:
بيومولكول و بيومتريال ،سلولهاي بنيادي ،تجهيزات پزشكي ،اطالعات
سالمت ،فناوري مديريتي و توسعه زيرساختهاي سالمت و فناوري
تركيبي بيوتصوير ازجمله فناوريهاي روز سالمت محسوب ميشوند.
دكتر ترابي با بيان اينكه امروز جامعه با اشكال مختلف بيماريهاي
نوظهور مواجه شده است ،خاطرنشان كرد :با استفاده از فناوريهاي
سالمت و همافزايي ميان فناوريهاي مختلف ميتوان كاهش هزينههاي
سالمت را به دست آورد چرا كه اكنون بهطور مثال يك مركز فوق
تخصصي در دانشگاه هاروارد با استفاده از فناوريهاي سالمت توانسته
هزينههاي ميلياردي خود را  22درصد كاهش دهد.
دبير ستاد نوآوري دانشگاه علوم پزشكي تهران با انتقاد از افرادي كه
خريد فناوري را گران تصور ميكنند؛ تصريح كرد :درست است كه
براي خريد يك فناوري بايد مبلغ گزافي پرداخت كرد اما توجه داشته
باشيم كه اگر از اين فناوري بهدرستي استفاده شود بازگشت سرمايه را
در پي خواهد داشت.
وي تأكيد كرد :بايد بتوانيم زيرساختهايي كه با هزينههاي بسيار در
كشور ايجاد شده است را با همافزايي به توليد فناوري تبديل كنيم.
دكتر ترابي در ادامه نظام تحول سالمت را از برنامههاي اساسي و
مهم دولت عنوان كرد و افزود :فناوريهاي سالمت ازجمله زمينههاي
مهم براي تحولآفريني در حوزه سالمت است از اينرو در دنيا توجه
ويژهاي به توسعه فناوريهاي حوزه سالمت شده است.
وي گفت :با هوشمند سازي فناوريهاي حوزه سالمت ميتوان
قابليتهاي فناوريهاي سالمت را در ابعاد مختلف شناسايي و به كار
گرفت.
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برگزاري سمينار فنآوري سالمت و شيوههاي تحول در بيمارستان

دكتر ترابي با تأكيد بر اينكه درگذشته بيماريهاي واگيردار
مهمترين عامل مراجعه به بيمارستانها بود ،ادامه داد :در حال
حاضر بيماريهاي مزمن ،بيشترين مراجعين به بيمارستانها هستند
و با توجه به اينكه تعداد سالمند در جامعه رو به افزايش است
بايد از فناوريهاي متناسب در زنجيره يكپارچه استفاده كنيم.
وي خاطرنشان كرد :علت انتخاب بيمارستانها براي اجراي طرح
تحول فناوريهاي سالمت اين است كه بيمارستان نمونه كامل
كوچكشده يك جامعه هستند كه همه خدمات در آنجا ارائه
ميشود.
دبير ستاد نوآوري دانشگاه با بيان اينكه زنجيره يكپارچه تنها
با هوشمند سازي فناوريهاي سالمت ميسر ميشود ،تأكيد كرد:
استفاده از فناوريهاي هوشمند موجب كاهش زمان درمان ،كاهش
هزينهها و ارتقاء كيفيت خدمات خواهد شد در غير اين صورت
فناوري در جاي مناسب خود استفاده نشده است.
دكتر ترابي با اشاره به دستاوردهاي سمينار فنآوري سالمت و
شيوههاي تحول در بيمارستان ،گفت :سمينار فوق وظيفه فعال
كردن و حساس كردن دستگاههاي مسئول را بر عهده دارد ،همچنين
در اين سمينار رسانه برتر حوزه فناوري سالمت معرفيشده و در
حوزه بيمارستانها نيز از كاربران برتر حوزه سالمت تجليل به
عمل ميآيد.
قابل ذكر است؛ اين سمينار با محورهاي ،بررسي تحوالت تاريخي
بيمارستان شامل تحوالت ساختاري و فنآوري و مدل اصالحات
در مديريت فنآوري و ارتقاي رضايت بيماران ،ابعاد سازوكارهاي
قانوني جديد در توسعه و بهرهبرداري از فنآوريهاي جديد
در بيمارستانها (افق جديد برنامه پنجم و ششم براي حضور
بخش غيردولتي) ،توسعه فنآوري و نيروي انساني متخصص در
بيمارستان (بومي كردن فنآوري و استفاده كارآمد از نيروي انساني
متخصص) ،تنوع و تكثر شركتهاي دانشبنيان در بخشهاي
بيمارستاني (ظرفيتسازي و تقسيمكار ملي و تعريف فعاليتهاي
متنوع) و نقش خيرين و واقفين در ايجاد تحول در فنآوري
بيمارستاني برگزار ميشود.
مدل اقتصادي بهكارگيري فناوري سالمت در جهان و تحليل
مدلهاي موجود در ايران ،شيوهها و فناوريهاي مديريتي در ارائه
مراقبت باليني بهتر با هزينه كمتر ،آموزش بيماران و خدمات مبتني
بر فناوري براي بيماران در بيمارستان بدون مرز ،نقش فناوري
سالمت در ارتقاء كيفيت خدمات بيمارستاني ،زنجيره ارزش فناوري
در بيمارستان ،چالشها ،ضرورتها و راهكارهاي شكلگيري
شركتهاي دانشبنيان در حوزه فناوريهاي بيمارستاني ،مدلهاي
عرضه كارآمد فناوري سالمت در ارتقاء زيستمحيطي بيمارستان،
شيوههاي بسيج منابع و توسعه فناوريهاي نيروي انساني تخصصي
در نظام سالمت ،ابعاد سازوكارهاي جديد در ارزش افزايي فناوري
سالمت ،نقش كاربر پذيري فناوريهاي مديريت انرژي در
بيمارستان ،اقتصاد مقاومتي و توسعه فناوري سالمت در مرزهاي
دانش ،نقش رسانهها در فرهنگسازي و بهكارگيري و توسعه
فناوري سالمت و فرصت سازي براي مشاركت ذينفعان در فرايند
توليد فناوري سالمت نيز ازجمله عناوين نشستهاي سمينار
فناوري سالمت و شيوههاي تحول در بيمارستان است.

17

محورهای کنفرانس
ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

• بررسی تحوالت تاریخی بیمارستان شامل تحوالت ساختاری و
فناوری و مدل اصالحات در فن آوری و ارتقای رضایت بیماران.
• ابعاد ساز و کارهای قانونی جدید در توسعه و بهره برداری از فناوری
های جدید در بیمارستان ها (افق جدید برنامه پنجم برای حضور در
بخش غیر دولتی)
• توسعه فن آوری و نیروی انسانی متخصص در بیمارستان (بومی
کردن فن آوری و استفاده کارآمد از نیروی انسانی متخصص)
• تنوع و تکثیر شرکت های دانش بنیان در بخش های بیمارستانی
(ظرفیت سازی و تقسیم کار ملی و تعریف فعالیت های متنوع)
• نقش خیرین و واقفین در ایجاد تحول در فناوری بیمارستانی

اختتاميه جشنواره سمينار فنآوري سالمت و شيوههاي تحول در
بيمارستان
در اين مراسم كه روز چهارشنبه 29بهمن  93در سالن اجتماعات
دانشگاه برگزار شد ،از كاربران برتر فن آوري سالمت در سه حوزه
فناوريهاي تشخيصي ،درماني و مديريتي قدرداني شد.
از بين داوطلباني كه نامنويسي كرده بودند ،كاربراني كه موفق شده
بودند ارزش افزوده ايجاد كنند (هزينهها و مدت زمان مراقبت را كاهش
دهند) ،انتخاب شدند.
در مجموع  9برگزيده در حوزه فناوري سالمت و  2برگزيده در بخش
رسانههاي فعال در حوزه فناوري سالمت معرفي شدند.
دبير ستاد نوآوري دانشگاه ،با اشاره به ارزيابي خود از برگزاري اين
سمينار گفت :تمام نشستها ،سخنرانيها نتايج مفيدي به همراه داشت
و اميدواريم به مرحله اجرا درآيد.
اين سمينار به مدت  4روز به همت دفتر فنآوري سالمت وزارت
بهداشت و با ابتكار ستاد نوآوري دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار
شد.
در اين سمينار مباحث مختلفي از قبيل مدل اقتصادي بهكارگيري
فناوري سالمت در جهان و تحليل مدل هاي موجود در ايران ،شيوهها
و فن آوريهاي مديريتي در ارائه مراقبت باليني بهتر با هزينه كمتر،
نقش كاربرپذيري فناوريهاي مديريت انرژي در بيمارستان ،نقش
فناوري سالمت در ارتقا كيفيت خدمات بيمارستاني ،زنجيره ارزش
فناوري در بيمارستان و ...مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
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