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مقدمه

ارزيابي و مميزي علوم براي توسعه علمي کشور نقش غير قابل انکاري داشته و در حقيقت بدون انجام آن امکان طراحي و برنامه توسعه علمي و پايش
آن وجود نخواهد داشت .در همين راستا تالشهاي انجام شده در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در خصوص طراحي نقشه علمي کشور و ارزيابي و
مميزي گروههاي علمي نقطه شروع مثبتي است تا هر يک از رشتههاي فرعي علوم نيز در رابطه با بررسي وضعيت موجود وکيفيت ارزيابي و مميزي رشته خود
تالش نموده و بستر مناسبي را براي پيشرفت فراهم آورند.
نکتههايي که در اين رابطه نياز به يادآوري دارد مسئله نوبودن اين نگرش است .با توجه به عدم وجود برنامههاي ملي قبلي در خصوص نقشه علمي
کشور و هم چنين نقشههاي علمي براي رشتههاي علوم ،اطالعات مورد نياز به صورت مناسب تهيه و جمعآوري نشدهاند و در نتيجه گروه ارزيابي کننده را
مواجه با مشکالت عديده مينمايند .در رشته جراحي مغز و اعصاب نيز اين مسئله به نحو قابل توجهي در کار گروه تدوين کننده شاخصهاي ارزيابي مشکل
ايجاد مينمود .در همين زمينه بايد به قالب اطالعات نيز توجه داشت .در برخي از دانشگاهها و مؤسسات علمي اطالعات به صورتي تهيه و نگهداري ميگردد که
امکان ادغام آنان وجود ندارد .عدم وجود اجبار براي تهيه اين اطالعات نيز خود نکته ديگري است که راه تهيه و تدوين اين اطالعات را مشکل تر مينمود .گروه
تدوين اين گزارش با برقراري ارتباط با مراکز جراحي مغز و اعصاب فعال درکشور و درخواست تهيه اطالعات از آنان و هم چنين جمع آوري اطالعات ساير
کشورها سعي کرده است تا بتواند بستر مناسبي را فراهم آورد که در گزارشهاي ساليانه بعدي جريان توليد و تجميع و تحليل اطالعات رشته به نحو تسهيل
شدهايي در اختيار ساير گروههاي تدوين گزارش باشد.
همکاران رشته جراحي مغز و اعصاب در حال حاضر در کشور در سطوح مختلف مشغول به خدمت هستند .گروهي در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و
گروهي ديگر در مراکز درماني و برخي نيز در مراکز خصوصي و يا نظامي به کار اشتغال دارند .ميزان تأثير هر يک از اين گروهها در رشد و توسعه علمي
رشته جراحي مغز و اعصاب متفاوت بوده و اطالعات مربوط به عملکرد هر يک نيز در قالبهاي متفاوتي و با اشکاالت مختلفي در دسترس قرار دارد .برقراري
تماس و تشويق ايشان به ارائه اطالعات نيز يکي ديگر از مشکالت پيش روي گروه تدوين گزارش بوده است.
گروه تدوين سعي نمود تا همزمان با اقدام براي جمعآوري اطالعات ،ارتباط با همکاران را نيز به نحوي فراهم آورد تا در راستاي ساير برنامههاي
توسعه رشته جراحي مغز واعصاب بتواند از آن استفاده نمايد.

نکته بسيار مهم ديگر تفاوت تقسيمبندي براساس انجمنهاي علمي و تقسيمبندي علم ميباشد .رشته جراحي مغز و اعصاب بخشي از رشتهايي از علوم
است که به مسائل سيستم عصبي ميپردازد ولي موضوع بيماريهاي سيستم عصبي بسيار فراتر از يک انجمن علمي است .لذا به نظر ميرسد که تدوينکنندگان
اين برنامه علمي بايد در بازنگريهاي بعدي توجه به آن داشته باشند و در بسياري از موارد گزارشات انجمنهاي علمي را با يکديگر ادغام نمايند تا دورنمائي از
رشته علمي مورد نظر داشته باشند .در مورد موضوع بحث ما رشتههاي نورولوژي ،روانپزشکي ،روانشناسي ،نوروفارماکولوژي ،نوروفيزيولوژي و شايد
تعدادي ديگر از انجمنها بايد در قالب يک گزارش واحد جمعبندي شوند.
با توجه به موارد اشاره شده فوق بايد توجه داشت که در پارههايي از موارد گروه موفق به دستيابي به اطالعات کامل و قابل اتکاء نشده است و اميد
است تا اين نقيصه در گزارشات بعدي مرتفع گردد.

چکيده
جراحي مغزو اعصاب رشتهايي از پزشکي است که به تشخيص و درمان جراحي اختالالت ساختاري و يا عملکردي سيستم اعصاب مرکزي ،سيستم
اعصاب محيطي و ستون فقرات ميپردازد تعاريف متفاوتي براي رشته جراحي مغز و اعصاب وجود دارد که هر کدام ناظر به بخشي از فعاليت رشته ميباشند.
بر اساس تعريف نوشته شده در دائره المعارف ويکيپديا :رشته جراحي مغز و اعصاب رشتهايي از جراحي است که به درمان اختالالت ساختاري و يا
بيماريهاي ستون فقرات و سيستم اعصاب مرکزي و يا محيطي که قابليت درمان جراحي دارند ميپردازد i .دائره المعارف بريتانيکا رشته نورولوژي را بخشي
از تخصص پزشکي ميداند که به بيماريهاي سيستم عصبي ،اعم از اختالالت ارگانيک و يا عملکردي آنان  ،ميپردازدii .
اين اختالالت ممکن است به دليل صدمات ناشي از بيماريهاي مادرزادي ،دژنراتيو ،تروما ،عفونت و يا تومورال ايجاد شود .با توجه به نحوه زندگي و
تغييرات اپيدميولوژيکي که در کشورها رخ داده است نسبت تروما و بيماريهاي دژنراتيو رو به افزايش است و بالخصوص در کشورهاي درحال توسعه مانند
ايران همه روزه مواجه با معلوليت و مصدوميت تعداد قابل توجهي از مردم ميباشيم که نوعا در سنين جواني ميباشند .براي ارزيابي تاثير انواع بيماريها بر
جامعه بشري از شاخصهاي متفاوتي استفاده مينمايند که در اين ميان شاخص بار بيماري و ميزان مرگ و مير بيشترين استفاده را دارند .بر اساس
بررسيهاي انجام شده توسط سازمان بهداشت جهاني شاخصهاي فوق در خصوص بيماريهاي سيستم عصبي در سالهاي آينده افزايش خواهد داشت iii.
از سوي ديگر به دليل توسعه تکنولوژيک در زمينه ميکروسرجري ،روشهاي تشخيصي ( مانند سيتياسکن ،امآرآي ،پت ،آنژيوگرافي ،سونوگرافي و
غيره ) رشد قابل توجهي پيدا کرده و عالوه برآن راههاي درماني نيز تکامل بيشتري يافتهاند.
با در نظر گرفتن موارد فوق و توجه به رشد جمعيتي کشور و افزايش رفاه و نيازهاي عمومي مردم ،تهيه گزارشي از وضعيت موجود رشته جراحي مغز
و اعصاب و برنامه علمي پيش روي از اهميت فراواني برخوردار خواهد بود .ضرورت پيشرفت هر چه بيشتر علمي کشور براي پاسخگويي به نيازهاي روزمره
مردم نيز از مواردي است که اهميت تدوين گزارش را چند برابر مينمايد .عالوه بر تخصيص منابع بيشتر براي توسعه علمي که اعم از منابع انساني ،مالي و
مديريتي ميباشد ،داشتن برنامه علمي و ارزيابي آن و مميزي علوم نيز اهميت فراواني دارد.
داشتن برنامههاي راهبردي براي رشته جراحي مغز واعصاب در راستاي توسعه علمي رشته و نيازهاي آينده کشور از نکاتي است که هم در تهيه اين
گزارش علمي کمک کننده است و هم به عنوان نتيجه منطقي از آن ميتواند مطرح باشد .در اين گزارش نيز برنامه راهبردي رشته که قبال توسط همکاران در سطح
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش بزشکي انجام شده ارائه گرديده است.

وجود نظامي براي ارزيابي و پايش مراحل مختلف برنامههاي توسعه علمي و مميزي آن ،که از نکاتي است که بايد در اين گزارش به آن پرداخته شود،
در انتهاي گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

رسالت جراحي مغز و اعصاب

همانگونه که قبال ذکر شد رشته جراحي مغز و اعصاب رشتهايي است که به تشخيص و درمانهاي جراحي بيماريهاي سيستم عصبي مرکزي و ستون
فقرات و اعصاب محيطي ميپردازد .اين بيماريها نيز همانند تمام رشتهها از نظر علت شناسي ( )Etiologyدر گروههاي مختلفي قرار ميگيرند ولي به صورت
کلي ميتوان آنان را به علل مادرزادي ،دژنراتيو ،عفوني ،تروماتيک ،تومورال تقسيم کرد .گروه ديگري که در سيستم عصبي مطرح است اختالالت عملکردي
بخشهاي مختلف ميباشد که به راحتي نميتوان آن را در گروه خاصي از موارد فوق جاي داد.
رسالت رشته جراحي مغز و اعصاب تامين ،حفظ و ارتقاي سالمت افراد کشور در زمينه بيماريهاي سيستم عصبي ميباشد و البته همانطور که در
بخشهاي پيشين ذکر شد در اين رسالت با پارهايي از رشتههاي ديگر وجوه اشتراک فراواني دارد  .اين رشتههاي ديگر شامل رشته داخلي مغز و اعصاب،
روانپزشکي ،روانشناسي ،طب فيزيکي و توان بخشي ميباشند .رشتههاي ديگر همانند غدد داخلي و متابوليسم ،ستون فقرات ،چشم پزشکي ،گوش و حلق و بيني،
جراحي ترميمي و جراحي فک و صورت نيز در موارد خاصي اشتراک رسالت با رشته جراحي مغز واعصاب پيدا مينمايند.
با عنايت به موارد اشاره شده در سطور فوق ميتوان رسالت رشته جراحي مغز واعصاب را نيز در سه بخش الف :تامين ،ب :حفظ و ج :ارتقاء طبقهبندي
کرد که هر يک از بخشهاي فوق با توجه به علل اصلي بيماريها در چند زير بخش قابل تقسيمبندي هستند که در نهايت به صورت زيربه همراه ذکر يک مثال
قابل ارائه ميباشند:
تامين سالمت =
بيماريهاي مادرزادي :مانند موارد باز ماندن کانال نخاعي ( ) Spinal Dysraphism
بيماريهاي دژنراتيو :بيماران مبتلي به پارکينسون ( ) Parkinson Disease
بيماريهاي عفوني :بيماران مبتلي به سل ( ) Tuberculosis
بيماريهاي تروماتيک :بيماران مبتلي به صدمات نخاعي ( ) Spinal Cord Injury
بيماريهاي تومورال :بيماران مبتلي به تومور بدخيم مغزي (مانند ) Glioblastoma multiformis

بيماريهاي اختالالت عملکردي :بيماران مبتلي به تشنج ( ) Seizure

حفظ سالمت =
بيماريهاي مادرزادي :بيماران مبتلي به اختالالت جوش خوردن ستورهاي جمجمه ( ) Craniosynostosis
بيماريهاي دژنراتيو :بيماران مبتلي به تنگيهاي کانال نخاعي ( )Spinal canal stenosis
بيماريهاي عفوني :بيماران مبتلي به عفونتهاي پرده مننژ ( ) Meningitis
بيماريهاي تروماتيک :بيماران مبتلي به صدمات مغزي ( ) Traumatic Brain Injury
بيماريهاي تومورال :بيماران مبتلي به تومورهاي هيپوفيز (مانند ) Acromegalia
بيماريهاي اختالالت عملکردي :بيماران مبتلي به دردهاي صورت ( )Trigeminal Neuralgia

ارتقاي سالمت =
بيماريهاي مادرزادي :بيماران مبتلي به فلج مغزي ()Cerebral Palsy
بيماريهاي دژنراتيو :بيماران مبتلي به اختالالت عروقي مغز ()Cerebral Vascular Disease
بيماريهاي عفوني :بيماران مبتلي به التهابات مغزي ()Encephalitis
بيماريهاي تروماتيک :بيماران مبتلي به صدمات اعصاب محيطي (مانند )Neurotemesis
بيماريهاي تومورال :بيماران مبتلي به تومورهاي نخاعي (مانند )Ependymoma
بيماريهاي اختالالت عملکردي :بيماران مبتلي به اسپاسم اندامها ()Spasticity

اگرچه مفاهيم پيشگيري اوليه ،ثانويه و ثالثه در دستهبندي فوق به صورت تلويحي مطرح است ولي در صورت نياز براي دقت بيشتر در جزئيات ميتوان
اين دستهبندي را نيز به طبقهبندي فوق افزود.
رسالتهاي رشته جراحي مغز و اعصاب در ابعاد کالن در تمامي موارد ياد برده شده فوق داراي اشتراکات فراواني هستند ولي با توجه به تفاوتهاي
علت شناسي بيماريها اين رسالتها داراي تفاوتهاي مهمي ،البته در جزئيات ،ميباشند که در اين نوشتار موضوع نظر ما نيست.
موضوع ديگري که به تهيه رسالت رشته جراحي مغز و اعصاب کمک ميکند درونماي رشته است .دورنماي رشته جراحي مغز واعصاب در افق
برنامههاي توسعه  5ساله و  02ساله تشکيل نظامي است ،که با دستيابي به باالترين و جديدترين يافتههاي علمي و استفاده از انواع روشهاي تشخيصي و
درماني و توان بخشي موجود ،محيطي را براي جامعه فراهم نمايد که:
 باالترين امکان پيشگيري از بيماريها فراهم باشددر صورت ابتال نيز بيماران عاليترين روش درماني را نيز در دسترس داشته باشند و به باالترين وجه امکان بازگشت به کار و محيط زندگي برايشان فراهم گردد.با دقت در موارد فوق رسالت رشته جراحي مغز واعصاب را ،بر اساس محور علمي  ،ميتوان به صورت کلي در بند زير ارائه کرد:
" طراحي و راهاندازي نظام علمي که نيازهاي کشور و افقهاي دانش رشته را ارزيابي کرده و فعاليتهاي علمي گروه را به صورتي هدايت مينمايد که
توسعه علمي پاسخگوي نيازهاي واقعي مردم و کشور بوده و عالوه بر آن همکاران رشته را نيز به توسعه مرزهاي دانش در بخشهاي متفاوت علوم عصبي
ياري و هدايت نمايد".
در محورهاي زير خالصه کرد:
ارزيابي دائمي نيازهاي علمي کشور بر مبناي مواردي مانند بار بيماريها ،توسعه علمي ،تغييرات اقليمي ،و ...
بيان يافتههاي فوق به صورت سئواالت و برنامههاي تحقيقاتي

تشويق و پشتيباني از افراد صاحب صالحيت براي يافتن پاسخ براي سئواالت فوق
يافتن و اجراي روشهائي براي عملياتي شدن و ادغام شدن عملي يافتهها و روشها علمي در سطوح مختلف جامعه

تاريخچه جراحي مغز و اعصاب

جراحي مغز و اعصاب بعنوان يك كار جراحي ،ظاهراً از دوران نوسنگي وجود داشته است .پيدا شدن جمجمههاي سوراخ شده كه تقريباً در تمام نقاط
جهان بدست آمده است حاكي از اينگونه اعمال ميباشد .در بعضي جاها آثار ترميم در آن دليل زنده ماندن بيماران بعد از عمل ميباشد حتي در بعضي نمونهها
آثار كرانيوپالستي (جراحي ترميمي) نيز ديده شده است.
براي دليل اين اعمال خروج بخارات مغزي كه علت بعضي بيماريهاي عصبي دانسته ميشود بيشتر ذكر شده است.
با همه اينها جمجمههايي كه دچار شكستگي جمجمه بوده و بر روي آنها عمل
جراحي انجام شده است حكايت از انجام عمل براي ضربههاي مغزي دارد.
در مصر باستان عمل ترپاناسيون براي خارج كردن ارواح خبيثه از داخل مغز انجام ميشده است.
با توجه به مطالب باال مشخص ميشود كه اعمال جراحي بر روي جمجمه به داليل گوناگون وبا طرق مختلف حتي با ابزارهاي سنگي ،قدمتي به عمق
پيدايش بشر دارد.
جالب توجه است كه اعمال در دوران ما قبل تاريخ ب صور مختلف انجام شده است از جمله ايجاد يك سوراخ گرد با ابزار نوك تيز و گشاد كردن آن؛ يا
برشهاي خطي به صورت مثلثي ،مربعي ،چندضلعي و باالخره به صورت ايجاد سوارخ هاي ريز نزديك به هم در محيط يك دايره و متصل كردن آنها بهم و
برداشتن قطعه استخوان جدا شده در وسط اين اشكال كه دسترسي به داخل جمجمه را ممكن ميساخته است.
در دوران بعد جراحان متعددي بر روي ضربههاي مغزي ،اعصاب محيطي و بيماري هاي ستون فقرات كار كردند و بعضي هم گزارشات خوبي منتشر
نمودند.
پيدايش جراحي مغز و اعصاب به عنوان يك كار تخصصي از سال  7881در انگلستان و در بيمارستان معروف «بيمارستان ملي براي بيماريهاي
اعصاب» ( )National Hospital For Nervous Diseasesدر ميدان ملكه ( (Queen Squareدر لندن ميباشد كه سر ويكتور هورسلي ()Sir Victor Horsely
آن را پايهگذاري كرد و پس از مدت كوتاهي كوشينگ ( )Cushingدر آمريكا آن را با پشتكار به پيش برد.

پيدايش روش هاي مختلف تشخيصي مانند راديوگرافي و مخصوصاً ابداع آنژيوگرافي توسط اگاس مونيتز ( )Egas Monizپرتقالي كمك زيادي در
پيشبرد اين رشته داشت.
استفاده از دستگاه امواج راديوئي براي انسداد عروق كوچك و جلوگيري از خونريزي ( )Electrocautryتوسط بووي ( )Bovieدر تسهيل انجام
جراحيهاي مغز يك قدم بسيار بلند را به جلو برد.
ولي شايد بتوان گفت نوآوري و پيشرفت هوش بري و پيدايش رشته تخصصي نوروآنستزي ( )Neuroanesthesiaدر اواخر دهه  7552يك عامل يگانه
در جهت به جلو بردن جراي مغز و اعصاب محسوب ميشود.
كاربرد ميكروسكوپ در اعمال جراحي مغز و اعصاب در اواخر دهه  7592نيز يكي ديگر از عوامل پيشرفت بود.
تا اواسط دهه  92و حتي كمي هم بعد از آن ،اين جراحان اعصاب بودند كه يا شخصاً در كارگاههاي كوچك منزل خود وسائل مورد نياز خود را طراحي
نموده و ميساختند و يا به كارگاههاي تخصصي توليد وسائل جراحي سفارش ساخت آن را مي دادند و براي آن هيچگونه حق انحصاري وجود نداشت و تنها از
نام مبدع و طراح براي آن وسيله استفاده ميشد.
از اين زمان به بعد به تدريج صنعتگران و مهندسين متوجه بازار وسيع و آينده باز توليد وسائل پزشكي شدند و شروع به تحقيق در اين زمينهها كردند.
اولين ثمره آن پيدايش دستگاه ( CATتوموگرافي كامپيوتري محوري) كه امروزه بنام سيتياسكن شناخته ميشود در سال  7512بود كه واقعاً انقالبي در زمينه
بررسي و تشخيص بيماريهاي مغز و اعصاب و ساير اعضاء ايجاد كرد .اين دستگاه به كمك و با پيشنهاد يكي از مهندسين شركت  EMIانگلستان به نام
هانسفيلد ( )Hansfieldو در بيمارستان لندن؟؟؟؟؟؟ به وجود آمد و به سرعت تكامل يافت و در كشورهاي پيشرفته صنعتي ساخته شد به طوريكه امروزه براي
جراحان مغز و اعصاب تصور كار كردن بدون سيتياسكن غيرممكن است.
كمتر از ده سال بعد از اوائل دهه  82در اكسفورد انگلستان استفاده از امواج مغناطيسي و تشديد حركت هسته اتمها در نتيجه امواج راديوئي براي
تصويربرداري از اعضاء بدن به نمايش گذاشته شد كه به سرعت قبول عام يافت و امروزه به نام  MRIيكي از ابزارهاي تشخيصي غير قابل انكار و بسيار الزم
در پزشكي مخصوصاً جراحي مغز و اعصاب ميباشد در  220دهه گذشته فن آوري در امور پزشكي مخصوصاً جراحي مغز و اعصاب با سرعت بسيار زيادي
پيشرفت ميكند به حدي كه اكنون اين صنعت است كه پيشتاز تحقيق و پيشنهاد كاربرد فنآوريهاي نو در جراحي مغز و اعصاب ميباشد.

وضعيت فعلي جراحي مغز و اعصاب در جهان

امروزه بيش از سي هزار جراح مغز و اعصاب در جهان مشغول كار مي باشند كه بيشترين تراكم جراح مغز و اعصاب نسبت به جمعيت در آمريكاي
شمالي و ژاپن و كمترين آن در آفريقاي مركزي ميباشد.
به طوريكه متوسط جهاني تعداد جراحي مغز و اعصاب يك نفر به ازاء هر دويست تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت ميباشد.
آموزش جراحي مغز و اعصاب براي يك دوره تخصصي حداقل  5سال و حداكثر  1سال ميباشد.
دوره آموزش شامل يادگيري عميق علوم پايه و در بسياري جاها انجام يك كار پژوهشي در زمينه جراحي مغز و اعصاب ،اصول جراحي ،فوريتهاي
جراحي و ارتوپدي ،فوريتهاي جراحي مغز و اعصاب ،تكنيكهاي بررسي و تفسير يافتهها ،بيماري شناسي و انجام اعمال مختلف جراحي مغز و اعصاب
ميباشد.
همانطور كه در پيش گفته شد ايجاد بروز فنآوريهاي نو موجب شده است كه مراكز آموزشي جراحي مغز و اعصاب بايد دائماً در حال بررسي و
تجديد نظر در برنامهها و روشهاي آموزشي تخصصي باشند تا بتوانند خود را در صحنه مسابقات دانش و فنآوري و پيشرفت نگهدارند.
در اين ميان وجود انجمنهاي ملي و منطقهاي و فدراسيون جهاني انجمن هاي جراحي مغز و اعصاب در ايجاد ارتباط و هماهنگي اقدامات نقش بسيار مهم
و انكارناپذيري دارد.

تاريخچه فدراسيون جهاني انجمنهاي جراحي مغز و اعصاب

اين مجمع در  7555توسط تعدادي از جراحان مغز و اعصاب اروپا و آمريكا و آمريكاي التين تشكيل و پايهگذاري شد و به سرعت توسعه يافت و با
تشكيل انجمن هاي ملي جراحان مغز و اعصاب و پيوستن آنها به فدراسيون بصورت تشكيالتي عظيم و منسجم در آمده است كه تأثيرگذاري وسيع و غير قابل
انكار آن بر روند آموزش و كاربري جراحي مغز و اعصاب جهان دارد .اين فدراسيون بيش از  59كشور و  721انجمن ملي و منطقهاي عضو دارد و هر چهار
سال يك بار يك كنگره بين المللي در يكي از قارهها برگزار ميكند كه بيش از پنج تا شش هزار شركت كننده علمي دارد.
در مواردي كه اختالف نظر در مورد يك نوع عمل يا يك بيماري در دنيا به وجود ميآيد كه نميتواند مورد قبول همگان قرار گيرد فدراسيون با تشكيل
يك كارگروه تحقيقاتي بين المللي و بررسي در مراكز متعدد جراحي مغز و اعصاب ميتواند نتيجه اي را اعالم كند كه مورد توافق اكثريت جراحان مغز و اعصاب
قرار ميگيرد.

جراحي مغز واعصاب در ايران

در ايران هم مانند بسياري از نقاط مختلف جهان جمجمه هاي از دوران ماقبل تاريخ پيدا شده است كه بر روي آن عمل جراحي بعمل آمده است و حتي در
شهر سوخته سيستان چشم مصنوعي با كيفيت بسيار عالي در يكي از جمجمه ها بدست آمده است كه دليل پيشرفت علم پزشكي و جراحي در زمينه ترميم تقايص
بدني در آن زمان ميباش د ولي در دوران بعد از اسالم پزشكان ايراني مانند ابوعلي سينا و غيره كارهاي زيادي انجام دادهاند .براي مثال ابوعلي سينا با تشخيص
و شرح بيماري درد عصب سه قلو ( )Trigeminal Neuralgiaآنچنان دقت و دانشي از خود نشان داده است كه هنوز هم پس از قرنها پژوهش و پيشرفت
امروزه نميتوان چيز جديدي به كارهاي ابوعلي سينا اضافه كرد.
البته در دوران اخير با پيشرفت جراحي مدرن در ايران مرحوم پروفسور يحيي عدل بر روي ستون فقرات و حتي جمجمه در ضربات مغزي اعمالي را
انجام مي داد كه هم از نظر فناوري و هم از نظر نتيجه قابل مالحظه بوده است.
اما جراحي مغز و اعصاب به معناي واقعي كلمه از حدود سال  7222به توسط آقايان پروفسور نصرت اله عاملي و مرحوم پروفسور ابراهيم سميعي در
ايران پايه گذاري شد و به سرعت پيشرفت نمود البته شروع اين كار تخصصي در آغاز با مشكالت فراوان همراه بود ولي خوشبختانه با پشت كار و دانش و
توانايي بنيان گذاران اين رشته موانع برطرف شد و امروزه جراحي مغز و اعصاب در ايران اگر نگوييم در جهان حرف زيادي براي گفتن داشته باشد در منطقه
بطور قطع و يقين صاحب مقام وااليي ميباشد.
اكنون در حدود  522نفر جراح مغز و اعصاب در تمام نقاط اين مملكت مشغول به كار مي باشند كه با استاندارد نزديك به استاندارد جهاني تعليم يافته و
كار مي كنند هرچند كه كم نيستند جراحان مغز و اعصابي كه با هرگونه استاندارد جهاني از نظر آموزش ،دانش و كارآيي مقابله ميكنند.

ليست اعضاي کميته راهبردي رشته تخصصي جراحي مغز و اعصاب

رديف

اعضاي کميته راهبردي

سمت

دانشگاه علوم پزشکي

1

آقاي دکتر سيدمحمد قدسي

مجري

تهران

2

آقاي دکتر عليرضا زالي

دبير

شهيد بهشتي

3

آقاي دکتر اميدوار رضايي

نماينده معاونت سالمت

شهيد بهشتي

4

آقاي دکتر صالح رصرص

عضو

اهواز

5

آقاي دکتر محمد صمديان

عضو

شهيد بهشتي

6

آقاي دکتر عليرضا بيرجندي

عضو

مشهد

7

آقاي دکتر احسان شرافت کاظم زاده

عضو

شيراز

8

خانم دکتر نجات

عضو

تهران

9

آقاي دکتر مازيار آذر

عضو

ايران

11

آقاي دکتر هوشنگ معين

عضو

اصفهان

11

آقاي دکتر سعيد کارآموزيان

عضو

کرمان

12

آقاي دکتر ايرج لطفي نيا

عضو

تبريز

دبير برنامه راهبردي رشته تخصصي جراحي مغز و اعصاب
دکتر سيد محمد قدسي
امضا

مقدمه برنامه راهبردي رشته تخصصي جراحي مغز و اعصاب

رشته جراحي مغز و اعصاب بر اساس تالش هاي جناب آقاي پروفسور ابراهيم سميعي و جناب آقاي پروفسور نصرتاهلل عاملي در ايران تشكيل گرديد.
قبل از اين دوره اعمال جراحي مغز و اعصاب توسط متخصصين جراحي عمومي انجام ميپذيرفت و پس از راهاندازي بخش جراحي مغز و اعصاب دربيمارستان
امام خميني اين رشته به تدريج شكل گرفت .در طي سال هاي پس از راهاندازي بخشهاي مورد اشاره در ساير مراكز درماني نيز بخشهاي جديد تشكيل گرديد
كه ابتدا در بيمارستان هاي آموزشي و سپس در مراكز درماني راه اندازي شدند.
در راستاي سياست هاي بخش سالمت كشور و پس از تشكيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در اين رشته نيز تحوالت اساسي رخ داده است.
يكي از اين تغييرات مهم رشد ميزان كمي تعداد متخصصين اين رشته بوده است به نحوي كه در طي دو دهه آمار متخصصين اين رشته در حد سه برابر افززايش
يافت.
از نقطه نظر آموزشي ،فارغ التحصيالن دو بخش اوليه جراحي مغز و اعصاب و آموزش ديدگان خارج از كشور كه در سالهزاي بعزد وارد كشزور شزدند
برنامههاي آموزشي تخصصي اين رشته را توسعه دادند .در حال حاضر در سطح كشور در  1دانشگاه علوم پزشكي برنامه هاي آموزش تخصصي جراحي مغزز
و اعصاب به صورت كامل وجود دارد .در اين دانشگاهها  71مركز بيمارستاني كه برنامههاي آموزشي دارند مشغول به كار هستند.
در بخش درماني به مر ور زمان مراكز جديد احداث گرديده است به نحوي كه در حال حاضر در تمزامي مراكزز اسزتانهزا و بسزياري از شهرسزتانهزاي
بزرگ متخصصين جراحي مغز و اعصاب به كار اشتغال دارند.

به موازات رشد كمي متخصصين جراحي مغز و اعصاب ،رشد و توسعه كيفي نيز در اين رشته رخ داده است كه به دليل عدم وجزود اطالعزات آمزاري در
خصوص شاخصهاي كيفي در اين بخش نميتوان به ارقام دقيقي اشاره كرد.
با توجه به نظر اخير وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در خصوص تدوين برنامه راهبردي براي گروههاي مختلف ،تيم مربوط به گروه جراحزي
مغز و اعصاب طي جلساتي به بررسي موضوع پرداخته و نوشتار حاضر نتيجه اين نشستها ميباشد.
قبل از پرداختن به برنامه راهبردي ذكر اين نكته حائز اهميت ميباشد كه با توجه به شرايط بسيار متغير فعلي و عدم وجود انسجام كلي در برنامزهريززي
و بودجهبندي و هم چنين عدم وجود توافق كلي در خصوص تدوين برنامه راهبردي در گروه جراحي مغز و اعصاب انجام اين امر به صورت دقيق مقدور نيسزت.
عالوه بر اين تدوين برنامه اجرايي براي انجام اين برنامه راهبردي نيز خود معضل بزرگ ديگري خواهد بود كه افزون بزر مزوارد نزام بزرده شزده فزوق ،بايزد بزه
مواردي همانند تعدد مراكز تصميمگيري ،و همسو نبودن سياستهاي كالن اين مراكز اشاره شود .عليرغم تمامي موارد فوق به عنوان اقدامي براي شروع اين كار
بسيار مهم و مغفول مانده تيم تصميم گرفت تا نسبت به تكميل اين برنامه اقدام نمايد.
اگرچه براي تدوين برنامه راهبردي مدلهاي متفاوتي موجود است و براي گروه جراحز ي مغزز و اعصزاب بزه عنزوان اولزين تجربزه ضزروري بزود تزا از
مدلهاي سادهتر و كوتاه مدت تر استفاده نمايد ،ولي با توجه به نظر وزارت متبوع و برگزاري جلسه براي آموزش مدل تدوين برنامه راهبردي توسط جناب آقزاي
دكتر المعي گروه تصميم گرفت تا از روش فوق استفاده نمايد.

تحليل وضعيت موجود رشته تخصصي جراحي مغز و اعصاب

الف) تحليل محيط بيروني:
فرصتها:
 تمايل همكاران به كار تخصصيبا توجه به افزايش تعداد همكاران متخصص جراحي مغز و اعصاب در كشزور ايزن فرصزت بزراي پزاره اي از همكزاران فزراهم شزده اسزت تزا بزر اسزاس
سليقههاي شخصي (كه لزوما به معناي منفي نيست و اين سليقه ممكن است بر مبناي يك تفكر منطقزي و در راسزتاي رفزع مشزكالت بيمزاران و كشزور باشزد) در
بخش خاصي از مجموعه فعاليت تخصصي رشته جراحي مغز و اعصاب مشغول به كار شوند .به دليل كسب تجربه بيشتر و تمركز بر روي يزك بخزش و آگزاهي
از تمامي اطالعات ريز و درشت بخش مربوطه ،نكته مثبت اين كار افزايش قابل توجه كيفيت خدماتي است كه توسط متخصص مربوطه به مردم ارائه ميگردد.

تصميم وزارت متبوع بر برنامهريزي راهبردي
تصميم مقام محترم وزارت و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در خصوص تدوين برنامه راهبردي گروههزاي مختلزف تخصصزي يزك فرصزت
استثنايي است .اساساً برنامه ريزي راهبردي يك اقدام از باال به پائين و يا از مديريت كالن به محيط مجموعه است و اتخاذ اين تصميم خود نكتزه مثبتزي اسزت كزه
نمايانگر تمايل و قصد مديريت كالن اين بخش ميباشد .در يك مجموعه كاري كوچك و در بخش خصوصي تمايل و قصد مديريت كزالن آن مجموعزه بزه معنزاي
قطعيت لزوم و اجراي برنامه راهبردي است اما در يك دستگاه بسيار پهناور (كه شايد دومين و شايد سومين مجموعه دستگاههزاي دولتزي از نظزر تعزداد نيزروي

انساني ولي اولين مجموعه از نظر تنوع بخشهاي موجود در دستگاه و هم چنين اولين مجموعه از نظر ارتباط فعال با يكايك افراد كشور ميباشد) صرف تصزميم
مديريت كالن به معناي تحقق برنامه ريزي و سپس اجرا نخواهد بود.
جداي از موضوع فوق االشاره ،كه اهميت فراواني دارد ،تنوع بخشها و نيروهاي درگير در تصميمگيري در خصوص سالمت نكتهاي است كه اين فرصزت
را كم رنگ مينمايد.

امكان همكاري با علوم پايه و ساير رشتهها
پس از ادغام دانشگاه هاي علوم پزشكي و تشكيالت وزارت بهداري و بهزيستي اين فرصت فراهم گرديده تا بخشهاي مختلفي كزه بزه نزوعي در موضزوع
سالمت دخالت دارند اين امكان را داشته باشند تا در زير يك چتر به ارائه خدمات بپردازند .اين فرصت براي گروهي كه تمايزل داشزته باشزد تزا بزا يزك همكزاري
راهبردي به توسعه و تعالي رشته خويش بپردازد بسيار مغتنم ميباشد.

تهديدها:
 كمبود تجهيزاتييكي از علل بارز پيشرفت علم پزشكي ،پيشرفت فنآوري بوده و ميباشد .اين موضوع را ميتوان به اين گونه نيز تعبير كزرد كزه بزدون توسزعه فزنآوري
امكان افزايش كيفيت و پيشرفت در پزشكي مقدور نيست .مصاديق بسيار فراواني براي اين امر وجود دارد ولزي بزه عنزوان مثزال دقتزي كزه توسزط يزك روش بزا

استفاده از دستگاه استريوتاكسي و يا دستگاه ناوبري براي رسيدن به يك ضايعه عمقي و يا در كف جمجمه به دست ميآيد هرگزز توسزط روش دسزتي حاصزل
نخواهد شد بجز با كسب تجربه بسيار زياد ،كه معناي نهفته در آن بروز مشكالت در عملهاي قبلي است.
عدم توانايي در تجهيز به موقع بخشها ،خصوصًا بخشهاي آموزشي ،و عدم توانايي در نگاهداري و تعمير اين دسزتگاههزا همگزي نكزاتي هسزتند كزه بزه
صورت روزمره در بيمارستانها با آن روبرو هستيم .در نتيجه در پاره اي از موارد عليرغم فعاليت در دهه اول هزاره سوم ميالدي در عمل در شرايط چنزد دهزه
قبلي كار مينماييم و بسيار غير طبيعي خواهد بود اگر انتظار داشته باشيم ميزان موفقيت به ميزان شرايط فعلي جهان باشد.

عدم اصالح نظام تعرفه
عليرغم نگرش منفي نسبت به درآمدها در بخش سالمت ،بايد به اين واقعيت اذعان نماييم كه بدون گردش مالي مناسب در عمل در هيچ يك از برنامههزاي
خود موفق نخواهيم بود و اگر با فشار برنامهاي را اجرا نماييم بر مبناي محكوم به فنا بودن حركت قصري" پس از رفع فشار اقدامات انجام شده محو خواهد شزد
و فقط به صورت يك تاريخچه باقي خواهد ماند .تعرفه در اين بخش نيز مبناي گردش مالي است كه متأسفانه در طول ساليان دراز تصور و يا حداقل عملكرد ايزن
بوده كه تعرفهها پايين نگاه داشته شود .ممكن است در ابتدا تصور شود كه به نفع بودجه عمومي دولت اقدام شده است ولي اثرات منفزي آن در كيفيزت خزدمات و
مسائلي كه در بخش نقاط ضعف به آن اشاره شده است در نهايت سرمايه بيشتري را از دولت و در حقيقت ملت تلف خواهد كرد و نتيجهنهايي نيز كيفيت پايينتزر
و اشكاالت بيشتر در مديريتها و تعامالت بخشها خواهد بود.

بودجههاي بخشهاي دانشگاهي

بودجه هاي دانشگاهي بر مبناي خدمات آموزشي ،پژوهشي و درماني يا بهداشتي تدوين ميگردد كه در هر يك از موارد فوق معموالً با نظر انقباضي عمل
ميگردد .عالوه بر آن محدوديت در اجرا و هزينه كرد بودجه و نياز به تأييد و موافقت مراجع مختلف با آن صرف اين بودجه نيز با اشكال روبزرو اسزت .بودجزه
به معناي منبع دوم تأمين هزينههاي گروه جراحي مغز و اعصاب در بخش آموزشي با توجه به مشكالت فوق با اشكال در مصرف همراه است.

نگرش منفي به توسعه
اين بخش هم ناظر به نگرش درون گروهي (گروه جراحي مغز و اعصاب) و هم ناظر به نگرش برون گروهي ميباشد .در بخش برون گروهي نگرش كلزي
بخش سالمت به توسعه به شرطي است كه هيچ گونه هزينهاي در بر نداشته باشد .در بخش درون گروهي متأسزفانه اعتقزادي در گزروه جراحزي مغزز و اعصزاب
وجود داشته است كه با هر گونه توسعه به صورت انجام كارهاي جديد و در قالب فلوشيپ يا فوق تخصصي مخالفت ميكرده است .اين اعتقزاد اگزر چزه امزروزه
كمتر شده است ولي هنوز باقي است و هر گونه برنامه راهبردي بايد آن را مد نظر قرار دهد.

ب) تحليل محيط دروني:
قوتها:
 گستردگي مراكز آموزشيدر حال حاضر  71مركز آموزشي جراحي مغز و اعصاب در كشور در حال فعاليت و آموزش دستياران ميباشد و بزراي يزك رشزته نيزز دوره فلوشزيپ
تأييد شده داريم .بر اين اساس در شهرهاي تهران ،اصفهان ،شيراز ،تبريز ،مشهد و اهواز برنامه آموزش دستياري جراحي مغز و اعصاب موجود اسزت كزه البتزه
مركز اهواز براي دو سال مورد تأييد ميباشد .حداقل  12نفر دستيار در مقاطع مختلف در حال حاضر در مراكز فوق مشغول به تحصيل ميباشزند و بزه صزورت
تقريبي ساالنه بين  75تا  02نفر به گروه جراحي مغز و اعصاب ،چه به صزورت داراي گواهينامزه و چزه داراي دانشزنامه ،بزه مجموعزه همكزاران جراحزي مغزز و
اعصاب افزوده ميگردد.
اين موضوع گروه جراحي مغز و اعصاب را قادر ميسازد تا توانايي افزايش كيفيت آموزش و در نتيجه خدمات در سطوح مختلف را دارا باشد.

 گستردگي مراكز درمانيعالوه بر مراكز آموزشي اشاره شده در بند قبلي در تمام مراكز استانها و تعدادي از شهرستانهاي عمزده بخزشهزاي جراحزي مغزز و اعصزاب تشزكيل
گرديده است .اين توزيع به نحوي است كه بخش عمدهاي از بيماران دسترسي قابل قبولي به مراكز جراحي مغز و اعصاب داشته باشند .هم زمان با افزايش تعزداد
مراكز بيمارستاني كه داراي سيتياسكن هستند كمك قابل توجهي به درمان بيماران در شهرستانهاي متعدد كشور كرده است كه بزه خصزوص بيمزاران ضزربه
سر و تروماي ستون فقرات و موارد فوريت جراحي مغز و اعصاب ،كه مسئله زمان نقش مهمي دارد ،از اين موضوع منتفع شدهاند .عالوه بر ايزن احزداث مراكززي

كه داراي دستگاه امآرآي باشند نيز افزايش يافته كه در نتيجه بيماران الكتيو نيز هم در زمان سريعتري تشخيص داده ميشوند و هم درمان به موقعتري دريافزت
مينمايند.
گروه با توجه به اين گستردگي مراكز درماني قادر خواهد بود تا از طريزق اعمزال پروتكزل هزاي درمزاني و اجرايزي ميززان و كيفيزت خزدمات را بزه نحزو
چشمگيري افزايش دهد.

تعداد متخصصين
در حال حاضر در كشور در حدود  252نفر متخصص جراحي اعصاب اشتغال به كار دارند .به صورت تقريبي نيمي از اين افراد در تهران اشتغال به كزار
داشته و باقي در مراكز استانها و يا شهرستانها به خدمت مشغول هستند .اگرچه ممكن است در نگاه اول توزيع جراحان مغز و اعصاب به نظر نامناسب برسزد،
اما در صورت توجه به عوامل متعددي كه در سطح كشور باعث مهاجرت از محيط به مركز ميگردد ،در خواهيم يافت كه اين يافته يك نتيجه طبيعي است.
اين عامل در ارتباط با موارد مطرح شده در بند قبلي به گروه جراحي مغز و اعصاب توانايي ارائه خدمات بيشتر و بهتر به صزورت يكپارچزهاي در سزطح
كشور ميدهد.

تعداد دستياران
به صورت معمول هر بخش آموزشي در هر سال يك نفر دستيار جراحي مغز و اعصاب پذيرش ميداده است ولي با توجه به سياسزتهزاي اخيزر وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اين تعداد افزايش يافته است .با توجه به وجود حداقل  12نفر دستيار در سال هزاي مختلزف دسزتياري ايزن امكزان بزراي گزروه

فراهم ميگردد تا با بررسي دقيق ميزان آگاهي و مهارتها و هم چنين تمايل و تواناييهاي اين افراد براي بخشهاي مختلف كاري در آينده رشته جراحزي مغزز و
اعصاب سرمايهگزاري كرد.

 مهارتهاي موجوددر حال حاضر در گروه جراحي مغز و اعصاب همكاراني وجود دارند كه ساليان متمادي در يك بخش از تخصزص جراحزي مغزز و اعصزاب بزه صزورت
فعال كار كردهاند و تجربيات ارزشمندي را فراهم نمودهاند .از سوي ديگر همكاراني هسزتند كزه پزس از طزي دورههزاي مختلزف بزه صزورت فلوشزيپ و يزا فزوق
تخصصي آموزش الزم براي انجام بسيار باكيفيت اين خدمات را ديدهاند.
وجود تجربه و دانش اشاره شده به گروه اين توانايي را خواهد بخشيد تا هم راستاي توسعه فعلي رشته جراحي مغز و اعصاب در جهان ،امكزان فعاليزت
به صورت آموزش فلوشيپ و يا فوق تخصصي را دارا باشد.

وجود انجمن جراحي مغز و اعصاب
انجمن جراحي مغز و اعصاب كه به عنوان يك انجمن علمي از ساليان گذشته به فعاليت اشتغال داشته است تاكنون نقش مؤثري در پيشبرد رشته جراحزي
مغز و اعصاب داشته است .به دليل عضويت تعداد بسيار زيادي از متخصصين جراحي مغز و اعصاب در اين انجمن ،و ارتباطي كه افزون بزر تعامزل همكزاران در
دانشگاه هاي مختلف و بخش خصوصي براي تمامي اعضاء فراهم شده است ،گروه خواهد توانست با همكاري انجمن به نحو چشمگيري عالوه بر اصالح و تزدوين
برنامهها نسبت به اجراي آنان اقدام نمايد.

گردهماييها
در حا ل حاضر در گروه جراحي مغز و اعصاب تعداد زيادي گردهمايي هفتگي برگزار ميگردد كه به صورت برنامههاي منطقهاي در تمامي دانشگاههزاي
علوم پزشكي و پارهاي از مراكز خصوصي و ساير بخشها اجرا ميگردد .عالوه بر آن انجمن جراحي مغز و اعصاب برنامه منظم ماهانهاي را ارائه مينمايزد .هزر
سال نيز دو برنامه كلي اجرا ميگردد.
اين گردهماييها فرصت مناسبي است تا مشكالت گروه و فرصتهايي كه براي توسعه فراهم مي گردد مزورد ارزيزابي و بزازبيني قزرار گرفتزه و بزه نحزو
مقتضي اقدام گردد.

ضعفها:
عدم وجود برنامه واحد
هر گروهي نيازمند به داشتن يك برنامه براي پيشبرد اهداف خويش ميباشد و هر چه يك گروه بزرگتر و پراكندهتر (از نظزر جغرافيزايي) باشزد نيزاز بزه
داشتن اين برنامه اغيمت بسيار بيشتري خواهد يافت .گروه جراحي مغز و اعصاب ،كه پارهاي از مشخصههاي آن در قسمت تواناييها مطرح گرديده است ،نيزز از
اين امر مستثني نيست.
متأسفانه در موقعيت فعلي برنامه خاصي براي توسعه و پيشبرد هر چه بهتر رشته مطرح نيست .ممكن است كه افزرادي در نظزر خزويش برنامزههزايي را
براي آينده داشته باشند ولي در كليت گروه جراحي مغز و اعصاب چنين برنامه اي مشاهده نميشود.

كمبود شفافيت در خصوص توسعه رشته
توسعه رشته جراحي مغز و اعصاب مطلبي بوده است كه ابتداي شروع به كار اين رشته در ذهن دلسوختهگان آن وجود داشته است .هدف اصزلي از ايزن
امر ارائه خدمات آموزشي و درماني هر چه بهتر و با استانداردهاي باالتر بوده است .ميتوان گفت كه تا اينجا اين امر ،در فكر توسعه بودن ،يك توانايي اسزت نزه
نقطه ضعف .ضمن اذعان به صحت اين موضوع ،نكته اي را كه بايد خاطر نشان كرد اين است كه متأسفانه يا تعريفي از توسزعه رشزته وجزود نزدارد و يزا حزداقل
تعريف واحدي كه مورد قبول همگان باشد نه مطرح گرديده و نه مورد تصويب قرار گرفته است.

عدم مشاركت درصد قابل قبولي از همكاران
موضوعي كه در موقعيتهاي مختلف مشاهده شده و ميشود عدم مشاركت بسياري از همكاران ميباشد .بدون اينكه در اين مجزال قصزد ورود بزه علزل
عدم مشاركت داشته باشيم الزم است از آن به عنوان يك نقطه ضعف نام ببريم .اين نقطه ضعف عالوه بر خساراتي كه به گروه وارد مينمايد باعزث مزيشزود تزا
مواردي كه به عنوان توانايي اعالم شده كم رنگ تر و با تأثير كمتر تلقي بشوند.

تعرفههاي غير منطقي
تعرفههاي درماني و غير منطقي بودن آنها موضوعي است كه به نظر ميرسد جامعه پزشكي در آن به وحدت نظري رسيده باشد .اثرات سزوئي كزه كزم
بودن تعرفهها دارند ،مانند :افزايش درمان هاي غير ضروري ،عدم دلسوزي كامل به هر يك از بيماران ،فساد به صورت پروندهسازي كردن ،نياز به كزار بزيش از
اندازه براي تأمين مخارج زندگي و كاهش كيفيت كاري متخصصين موضوعي است كه در تمامي رشتههاي پزشكي تزأثير خواهزد داشزت .رشزته جراحزي مغزز و
اعصاب نيز از اين امر مستثني نيست.

عدم وجود نظام جمع آوري اطالعات
شرط الزم براي هر گونه برنامهريزي ،اعم از اجرايي و يا راهبردي ،داشتن اطالعات به روز و مطمئن ميباشزد .متأسزفانه عزالوه بزر اينكزه نظزامي بزراي
كنترل اطالعات مديريتي در گروه جراحي مغز و اعصاب وجود ندارد ،بلكه اساساً هيچ گونه اطالعاتي كه با آن بتوان به دقت و سرعتنمزايي صزحيح از وضزعيت
گروه و عملكرد آن جمعآوري كرد نيز وجود ندارد .اين نكته باعث مي شود تا در قسمت شزاخص گزذاري و پزايش آن كميتزه تزدوين برنامزه راهبزردي مواجزه بزا
مشكالت اساسي باشد.

دور نماي رشته تخصصي جراحي مغز و اعصاب

با توجه به نقاط ضعفي كه در درون گروه جراحي مغز و اعصاب وجود دارد و در بخش مربوطه به آنان اشاره شده است و هم چنزين تهديزدهايي كزه از
محيط بيروني براي رشته مطرح است ،الزم است تا در دو بعد درون گروهي و محيط بيروني تغييراتزي ايجزاد نمزاييم .در ايزن راسزتا دورنمزايي كزه بزراي گزروه
جراحي مغز و اعصاب مطرح ميگردد عبارتند از:
 -7گروه جراحي مغز و اعصاب به صورت يك گروه منسجم و داراي ارتباط علمي و كاركردي با يكديگر خواهند بود.
 -0گروه جراحي مغز و اعصاب داراي يك نظام اطالعاتي منسجم و به روز و نظام پايش فعاليتها خواهد بود.
 -2گروه جراحي مغز و اعصاب داراي برنامه مشخصي براي توسعه رشته خواهد بود.
 -1گروه جراحي مغز و اعصاب داراي يك گزارش تحليلي كافي براي تعيين مباني تعرفه گذاري خواهد شد.
 -5گروه جراحي مغز و اعصاب داراي برنامه آموزشي مدرن خواهد بود.
 -9گروه جراحي مغز و اعصاب داراي يك چارچوب نظري تحقيقاتي خواهد بود.

رسالت رشته تخصصي جراحي مغز و اعصاب

گروه جراحي مغز و اعصاب متشكل از تمامي همكاراني كه در اين رشته در سطح كشور فعاليت ميكنند (اعم از متخصصين و دستياران) ميباشد ،كه بزه
صورت يك گروه منسجم و مرتبط و در راستاي يك برنامه مورد توافق:
 در بخش درماني ،خدماتي با كيفيت در خور توجه به مردم عزيز كشور ايران ميدهند. در بخش آموزشي ،ارائه برنامه هاي آموزشي مفيد ،مناسب و عملي به بيماران ،افراد گروه پزشكي و دستياران رشته جراحي مغز و اعصاب را به عهدهخواهند داشت.
 در بخش تحقيق ،عالوه بر تعيين اولويتها بر مبناي نيازهاي كشور و توانايي هاي موجود در ميان همكاران ،نسزبت بزه تهيزه مقزدمات آنزان نيزز اقزدامخواهند كرد.

ارزشها و زمينههاي كليدي عملكرد رشته تخصصي جراحي مغز و اعصاب

ارزشها:
گروه جراحي مغز و اعصاب فعلي حاصل تالش تمامي اساتيد و همكاراني است كه در طول چند دهه ارزشمندترين سالهاي عمر خويش را وقف اين كزار
كردهاند و پارهاي نيز در حال حاضر از دار دنيا رخت بربستهاند .آينده پيش روي همه افراد و گروهها قرار دارد و بايد بزراي آن آمزادگي الزم را داشزت بنزابراين
گروه جراحي مغز و اعصاب با در نظر داشتن ارزشهاي زير در طول اجراي برنامه راهبردي خويش به رسالتهاي خود جامه عمل خواهد پوشانيد.
 احترام؛ به تمامي پيشكسوتان ،اساتيد ،همكاران و بيماران خود احترام خواهيم گذاشت. صداقت؛ در فعاليتهاي خويش صداقت را سرلوحه قرار خواهيم داد. كار گروهي؛ با درك اهميت كار گروهي در زمان حاضر ،اقدامات خويش را در راستاي فعاليتهاي گروهي شكل خواهيم داد. برد متقابل؛ در فعاليتهاي خويش از سياست برد متقابل تبعيت خواهيم كرد. مشاركت؛ در تمامي فعاليتهاي گروه افراد را مشاركت خواهيم داد. -سالمت؛ در فعاليت هاي خويش تأمين سالمت ،در بيماران و در محيط كار و در رابطه با همكاران ،را در نظر خواهيم داشت.

زمينههاي كليدي عملكرد رشته:
اهداف راهبردي رشته تخصصي جراحي مغز و اعصاب

عنايت به تمامي مواردي كه در بخشهاي تحليل موقعيت (شرايط دروني و بيروني)  ،دورنما و رسالت مطرح گرديد و در راستاي رسيدن به اهزداف كزالن
رشته جراحي مغز و اعصاب ،موارد زير به عنوان اهداف راهبردي ،كه تعيين كننده برنامههاي اجرايي خواهد بود ،مشخص گرديده است:
 -7برنامههايي براي تأمين و توسعه روحيه همكاري و كار گروهي
 -0برنامههايي براي برقراري نظام توليد و تبادل اطالعات
 -2برنامههايي براي توسعه رشته جراحي مغز و اعصاب
 -1برنامههايي براي تأمين امنيت و سالمت در كار و محيط كار
 -5برنامههايي براي تعيين اولويتهاي پژوهشي و زمينههاي آن

الف) فهرست بازبيني تحليل محيط بيروني

رديف

موضوع

1

آيا اهداف تحليل محيط بيروني ذيل در برنامهريزي راهبردي رشته تخصصي مورد نظر بوده
است؟

2

آيا جمعآوري و دستهبندي اطالعاتي که براي رشته تخصصي حائز اهميت است صورت
گرفته است؟

3

آيا موضوعات مهم تأثيرگذار بر سرنوشت رشته تخصصي شناسايي و تحليل شده است؟

4

نشانههايي از موضوعات غيرمنتظره تأثيرگذار بر جهت گيري و عملکرد رشته يافت و مورد
تحليل قرار گرفته است؟

5

پيشبيني روند آتي موضوعات مهم و ارزيابي تأثير آن ها بر رشته تخصصي چگونه
ميباشد؟

6

آيا تحليل محيط بيروني کمک به تهيه دورنما ،رسالت و اهداف رشته تخصصي نموده است؟

7

چه ميزان ترويج تفکر راهبردي در ميان اعضاي رشته تخصصي صورت گرفته است؟

بلي

خير

ب) فهرست بازبيني تحليل محيط دروني

موضوع

رديف
1

آيا در تحليل محيط دروني مديريت و رهبري رشته مورد بحث قرار گرفته است؟

2

آيا در تحليل محيط دروني ساختار رشته تخصصي رشته مورد بحث قرار گرفته است؟

3

آيا در تحليل محيط دروني سابقه برنامه ريزي رشته مورد بحث قرار گرفته است؟

4

آيا در تحليل محيط دروني ويژگيها و توانمنديهاي اعضاي رشته تخصصي مورد بحث قرار
گرفته است؟

5

آيا در تحليل محيط دروني نوآوري ها و ابتکارات مورد بحث قرار گرفته است؟

6

آيا تحليل محيط دروني وضعيت نظام اطالعاتي مورد بحث قرار گرفته است؟

7

آيا تحليل محيط دروني هماهنگي و همکاري در درون رشته قرار گرفته است؟

8

آيا تحليل محيط دروني تسهيالت و تجهيزات و منابع مالي در اختيار رشته قرار گرفته است؟

بلي

خير

ارزيابي دورنما:

موضوع

رديف
1

آيا دورنماي رشته شما قابل درک است؟

2

آيا دورنماي رشته شما خالصه و جامع مي باشد؟

3

آيا دورنماي رشته شما دشوار ،الهام بخش ولي دست يافتني است؟

4

آيا دورنماي رشته شما متعالي ولي ملموس مي باشد؟

5

آيا دورنماي رشته شما جهت گيري و مقصد نهايي را به روشني نشان مي دهد؟

6

آيا دورنماي رشته شما قابل تجديد نظر مي باشد؟

7

آيا دورنماي رشته شما قابل انتقال مي باشد؟

بلي

خير

ارزيابي رسالت:

موضوع

رديف
1

آيا رسالت رشته شما نوع رشته و خدماتي را که ارائه مي دهد ،توصيف کرده است؟

2

آيا رسالت رشته شما شامل همه مشتري هاي شما مي باشد؟

3

آيا رسالت رشته شما قلمروي جغرافيايي فعاليت هاي رشته تخصصي شما را مشخص کرده
است؟

4

آيا رسالت رشته شما کلي و در عين حال به طور اختصاصي بيان شده است؟

5

آيا رسالت رشته شما به زبان ساده ،قابل درک و توصيفي بيان شده است؟

6

آيا رسالت رشته شما قابل انتقال به ديگران مي باشد؟

7

آيا رسالت رشته شما باورکردني ،واقع بينانه و قابل تحقق مي باشد؟

بلي

خير

ارزيابي اهداف راهبردي:

موضوع

رديف
1

آيا اهداف راهبردي تدوين شده واضح و قابل درک مي باشند؟

2

آيا اهداف راهبردي تدوين شده به حد کافي کلي هستند؟

3

آيا اهداف راهبردي تدوين شده به حد کافي اختصاصي و قابل سنجش مي باشند (ولي نه در
قالب اعداد)؟

4

آيا اهداف راهبردي تدوين شده همه شمول مي باشند؟

5

آيا اهداف راهبردي تدوين شده به طور مستقيم با عوامل حياتي موفقيت ،رسالت و دورنما
مرتبط مي باشند؟

6

آيا اهداف راهبردي تدوين شده تعدادشان محدود مي باشد ( 5تا  8هدف)؟

7

آيا اهداف راهبردي تدوين شده مشکل و مهيج ولي ممکن و واقع بينانه مي باشند؟

بلي

خير

برنامه اجرايي گروه جراحي مغز و اعصاب ايران

بر اساس مطالب برنامه راهبردي گروه جراحي مغز و اعصاب اين برنامه اجرايي طراحي گرديده است تا بتوان به اهداف مورد نظزر در برنامزه راهبزردي
دستيابي پيدا کرد.
7ز برنامههايي براي تأمين و توسعه روحيه همكاري و كار گروهي
در راستاي توسعه روحيه همکاري و کار گروهي در طي پنج سال آينده برنامههاي زير اجرا خواهد گرديد:
طراحي و اجراي طرحهاي پژوهشي چند مرکزي اعم از درون دانشگاهي و بين دانشگاهي
طراحي و اجراي همايشها به صورت مشترک بين دانشگاهها و هم چنين مراکز جراحي مغز و اعصاب
طراحي و اجراي برنامههاي آموزشي درون و بين دانشگاهي
0ز برنامههايي براي برقراري نظام توليد و تبادل اطالعات
جهت برقراري نظام توليد و تبادل اطالعات در رشته جراحي مغز و اعصاب در محورهاي ذيل اقداماتي صورت خواهد پذيرفت:
طراحي بستههاي اطالعاتي الزم در خصوص بيماريهاي مختلف از طريق تشکيل کميتههاي علمي
طراحي نظام ثبت و تبادل اطالعات در بيماريهاي تعيين شده بين مراکز درون و بين دانشگاهي
اقدام براي راهاندازي نشريه جراحي مغز و اعصاب کشور

طراحي و اجراي سايتهاي اينترنتي دانشگاهي و هم چنين سايت انجمن جراحي مغز واعصاب
طراحي و اجراي برنامههاي آموزشي در سايت اعم از آموزشهاي عمومي و تخصصي
2ز برنامههايي براي توسعه رشته جراحي مغز و اعصاب
توسعه رشته جراحي مغز و اعصاب در زمينههاي کمي و کيفي در محورهاي زير انجام خواهد پذيرفت:
راهاندازي رشتههاي جديد فلوشيپ
راهاندازي روشهاي درماني جديد
افزايش تعداد مقاالت رشته جراحي مغز و اعصاب در سطح کشوري و بين المللي
1ز برنامههايي براي تأمين امنيت و سالمت در كار و محيط كار
از آنجائي که امنيت و سالمت در کار و محيط کار از اصول اساسي فعاليت در هر رشته تخصصي ميباشد در رشزته جراحزي مغزز و اعصزاب نيزز ايزن
موضوع مورد توجه قرار گرفته و در اين خصوص اقدامات زير انجام خواهد پذيرفت:
کاهش ميزان عوارض اقدامات تشخيصي و درماني
کاهش ميزان عوارض ناشي از کار در همکاران
افزايش سطح اعتماد عمومي به همکاران رشته جراحي مغز و اعصاب
طراحي روشهاي تعيين و بازنگري تعرفههاي رشته

5ز برنامههايي براي تعيين اولويتهاي پژوهشي و زمينههاي آن
پژوهش يکي از ارکان توسعه رشته ميباشد که در تمامي بندهاي قبلي کاربردي غير قابل انکار خواهد داشت و در همين رابطه در محورهزاي زيزر اقزدام
خواهد شد:
طراحي و اجراي برنامه تعيين اولويتهاي پژوهشي در رشته جراحي مغز و اعصاب از طريق تشکيل کميته دانشگاهي و کشوري
تعيين پيش نيازهاي طرحهاي پژوهشي درون و بين دانشگاهي و تامين آنان
با توجه به محورهاي اجرايي فوق برنامههاي زير در طول مدت برنامه اجرا خواهد شد:
تشکيل کميته علمي براي تعيين حداقل نيازهاي اطالعاتي در خصوص بيماريهاي شايع و طراحي بستههاي اطالعاتي مورد نظر
تشکيل کميته علمي جهت طراحي نظام ثبت اطالعات در بيماريهاي شايع
تشکيل کميته علمي براي طراحي نقشه پژوهشي رشته ( )Research Puzzle
تشکيل کميته علمي جهت طراحي و توليد برنامههاي آموزشي ،اعم از عمومي و تخصصي
تشکيل کميته علمي جهت طراحي نظام تبادل اطالعات علمي رشته
تشکيل کميته علمي براي تعيين محورهاي همايشهاي رشته
تشکيل کميته علمي براي طراحي و اجراي برنامههاي امنيت و سالمت کار و محيط کار
تشکيل کميته علمي جهت ارزيابي و اعالم نظر در خصوص روشهاي نوين درماني و يا ابزارهاي جديدي که مطرح ميگردند.

تشکيل کميته علمي جهت طراحي پروتکلهاي درماني در بيماريهاي شايع
تشکيل کميته جهت طراحي روشهاي تعيين و بازنگري تعرفهها
تشکيل کميته علمي براي تشويق فعاليتهاي علمي دستياران و همکاران جوان
تشکيل يک گروه براي راهاندازي نشريه جراحي مغز واعصاب
تشکيل يک مرکز جهت ثبت مقاالت کشوري و بين المللي همکاران گروه و طراحي برنامه بازخورد اطالعات آن در سطح کشوري
راهاندازي حداقل سه برنامه فلوشيپ در کشور
اجراي حداقل سه همايش کشوري
اجراي حداقل يک همايش درون دانشگاهي در هر يک از دانشگاههاي داراي برنامه آموزشي
اجراي حداقل  5طرح پژوهشي مشترک بين دانشگاهها
اجراي حداقل سه طرح پژوهشي مشترک بين بيمارستانها در دانشگاههاي داراي بيش از يک مرکز آموزشي جراحي مغز واعصاب
راهاندازي سايتهاي اينترنتي تمامي مراکز دانشگاهي داراي برنامه آموزشي رشته جراحي مغز واعصاب
راه اندازي سايت اينترنتي انجمن جراحي مغز و اعصاب
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