
مطالعات   :Medical News Today
جدید پژوهشگران حوزه مدیریت سالمت 
نشان می دهند حداقل در مورد روند درمان 
بیماران بدحال بهتر است پرداخت به پزشکان 
بر اساس عملکرد و میزان موفقیت تعدیل 

گردد.
این پژوهش که توسط محققان دانشگاه 
بیلور در هوستون ایاالت متحده صورت 
گرفته در شماره اخیر نشریه سیرکوالسیون 
به چاپ رسیده است. دکتر لورا پترسن در 
این زمینه می گوید: »شیوه پرداخت به ازای 

عملکرد، همیشه این نگرانی را برای پزشکان 
ایجاد می کند که شاید حقوق آنها متناسب 
با زحمات و تالش های آنها نگردد و به 
ویژه در بیماران بدحال باعث متضرر شدن 
آنها گردد، اما این مطالعه حاکی از آن است 
که حداقل در مورد بیماران بدحال پزشکان 

متضرر نخواهند شد.«
 دکتر پترسن ادامه داد: »پزشکان حتی 
خودشان باور ندارند که می توانند از بسیاری از 
شرایط بحرانی سربلند بیرون بیایند و بسیاری 
از بیماری های وخیم و پیچیده را درمان کنند. 
این نحوه پرداخت باعث تشویق پزشکان به 

عملکرد بهتر می شود.« 
در این مطالعه، پژوهشگران بیلور به بررسی 
درمان 41609 بیمار مبتال به پرفشاری خون 

پرداختند که بسیاری از آنها با عوارض دیگری 
در مغز، قلب و کلیه ها دچار پیچیدگی های 

درمانی شده بودند. 
تعداد  چه  هر  دریافتند  پژوهشگران 
بالینی  مشکالت  و  زمینه ای  بیماری های 
بیماران بیشتر می شد، موفقیت پزشکان در 
انجام  کیفیت  نیز  و  فشارخون  کنترل 

درمان های آنها نیز بهبود پیدا می کرد.

BBC: مدرسه طب نیوانگلند اعالم کرد 
این دوره مدون آموزش طب سوزنی در 
طب ورزشی را در ماه سپتامبر سال جاری 
دوره  این  کرد.  خواهد  برگزار  میالدی 
و  مدرن  روش های  آموزش  به  آموزشی 
تسکین  و  درمان  در  سوزنی  سنتی طب 
اختالالت اورتوپدی خواهد پرداخت و به 
ارایه  نیز  گواهی  آن  در  شرکت کنندگان 

خواهد گردید.

Medical News Today:  یک بررسی 
جدید توسط دپارتمان سالمت و خدمات 
انسانی آمریکا نشان می دهد که برخی از 
کارفرمایان در مناطق محروم و دورافتاده طی 
ماه های گذشته به شدت پزشکان مهاجر را 
تحت فشار قرار می دهند. این فشارها به 
نحوی است که پزشکان را وادار به بیش از 
100 ساعت کار در هفته می کنند و حقوق 
آنها را نیز از حقوق متوسط پزشکان در 

ایاالت متحده پایین تر آورده است. 
مجموع این فشارها باعث شده است که 
پزشکان از فعالیت در این مناطق محروم و 
دور افتاده فراری شوند و بیماران با مشکالتی 

بیش از پیش رو به رو گردند. 
به همین دلیل دپارتمان سالمت و خدمات 
انسانی ایاالت متحده اقدام به اختصاص یک 
بودجه ویژه برای حمایت از پزشکانی که با 
دریافت ویزای J-1 به فعالیت و طبابت در 

مناطق محروم مشغول اند، کرده است. 
این پس  از  بودجه،  این  اختصاص  با 
جذب پزشکان در این نواحی تسهیل شده، 
ساعات کاری پزشکان کم می گردد و میزان 
پرداختی حقوق آنها با دیگر نقاط کشور 

برابر و متناسب خواهد شد. 

BBC: یک موسسه خیریه آمریکایی با 
نام مارچ واشنگتن با جمع آوری اعانه از 
 مردم یک کمک 30 هزار دالری به مردم 

ماالریا زده اوگاندا اهدا کرد. 

این کمک مالی به کلینیک بهداشتی سافت 
پاور در اوگاندا که به تازگی با کمبود شدید 
داروهای ضد ماالریا مواجه شده، اهدا گردید. 
این مبلغ به طور عمده صرف تهیه داروی 
کوارتم )Coartem( که طبق نظر پزشکان 
اوگاندایی، خط اول درمان ماالریا در این 
کشور است، شده است. هر دوره درمان با 
استفاده از این دارو حدود یک دالر هزینه 
برمی دارد. از این دارو می توان در تمام سنین 
استفاده کرد. بخشی از هزینه مزبور نیز به 
اطالع رسانی و آموزش همگانی در زمینه 
ماالریا و مقابله با این بیماری اختصاص 

داده شده است. 
کمک رسانی  طرح  این  اجرایی  مدیر 
اعالم کرد: »طبق آمار ما در حال حاضر هر 
30 ثانیه یک کودک اوگاندایی بر اثرابتال به 
ماالریا جان خود را از دست می دهد و این 
مساله نیاز به کمک رسانی اورژانسی به مردم 

این کشور را مورد تاکید قرار می دهد.«

دانشگاه  پژوهشگران   :WebMD
یک  در  متحده  ایاالت  ماساچوست 
دست  واقعیت  این  به  آماری  مطالعه  
میزان  حاضر  حال  در  که  کردند  پیدا 
در  عروق  جراحی  تخصص  به  نیاز 
تربیت  میزان  از  بیش  آمریکا  جامعه 
تخصصی  رشته  این  در  متخصصان 

است.  پزشکی 
فلوشیپ های  روی  که  مطالعه  این 
 2006 سال های  فاصله  در  رشته  این 

تا 2009 میالدی صورت گرفته، نشان 
می دهد که علی رغم نیاز باال، افزایش در 
تربیت متخصصان در این رشته مشاهده 
نمی شود، به طوری که تعداد فلوهای این 
رشته در سال 2006، 112 نفر بوده و در 
سال 2009 تنها به 1/6 نفر رسیده است. 
از طرف دیگر به نظر می رسد پزشکان 
به  تمایل چندانی  آمریکایی هم  جوان 
این رشته نشان نمی دهند، به طوری که 
به ازای هر فرصت تحصیلی خالی، تنها 

1/2 داوطلب وجود دارد.
همین اطالعات نشان می دهد 25/2 
داوطلب حضور  که  افرادی  از  درصد 
فلوشیب جراحی عروق در کشور  در 
آمریکا هستند، سابقه یک یا چند سال 

پژوهش یا گذراندن دوره رزیدنتی را 
حیطه  در  جهان  کشورهای  دیگر  در 

داشته اند.  جراحی  علوم 
USMLE در  میانگین نمره آزمون 
جراحی  فلوشیب  به  ورود  دواطلبان 
مرحله  برای  متحده  ایاالت  در  عروق 
اول آزمون معدل 89/1 و برای مرحله 
دوم 89/5 بوده است. همچنین داوطلبان 
مقاله   2/8 میانگین  طور  به  رشته  این 
علمی  معتبر  مجالت  در  شده  چاپ 
بانک های  در  شده  نمایه  و  بین المللی 
اطالعاتی ارزشمند داشته اند. جالب این 
است که تنها 88/3 درصد از افرادی که 
اقدام  رشته  این  در  فلوشیب  برای 

کرده اند، در آمریکا حضور داشته اند.
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 دکتر علی غالمرضانژاد

BBC:  انجمن پزشکی انگلستان از 
طرح اخیر دولت این کشور در جایگزین 
کردن بیمارستان های عمومی اصلی این 
با بیمارستان های محلی کوچک  کشور 
ابراز نگرانی کرد. این انجمن، با مطرح 
ارایه  روند  افتادن  به خطر  شائبه  کردن 
خدمات بهداشتی درمانی به مردم در پی 
تغییر نظام بیمارستانی این کشور اعالم کرد،  
در پیش نویس ارایه شده توسط دولت، 
نقایص زیر به چشم می خورد و بنابراین 
باید قبل از اجرای این طرح نقایص زیر 

حتما برطرف گردند: 
  تکلیف بیماران و به ویژه کودکانی 
که به جراحی های اورژانس نیاز دارند در 

این طرح مشخص نشده است. 
  در این پیش نویس مشخص نشده 

است بیمارستان های بزرگ فعلی باید بعد 
از اجرای طرح با مسایل و مشکالت مالی 
خود کنار بیایند، چراکه پس از اجرای این 
طرح به طور قطع از تعداد بیماران این 
بیمارستان ها کاسته شده و در نتیجه درآمد 
ترتیب  این  به  و  می شود  کمتر  آنها 
مشکالت و دردسرهای مالی آنها رو به 

تشدید خواهد گذاشت. 
  اثر این طرح پیشنهادی روی روند 
پزشکی،  دانشجویان  تربیت  و  آموزش 
دستیاران و فلوهای رشته های تخصصی 
مختلف به خوبی مورد بررسی و توجه 

قرار نگرفته است. 
  از همه مهم تر اینکه هیچ گونه مطالعه 
منطقی در مورد اثربخشی و نیز به صرفه 

بودن این طرح از نظر اقتصادی در جامعه 
انگلستان صورت نگرفته تا اجرای آن را در 

شرایط اقتصادی فعلی توجیه کند. 
دکتر کوین اوکان، مدیر سازمان منطقه ای 

لندن از انجمن پزشکی انگلستان در این زمینه 
گفت: »ما معتقدیم تمام پزشکان انگلستان 
نگران وضعیت سالمت و خدمات حوزه 
و  این کشور هستند  درمان  و  بهداشت 
در جهت هرگونه بهبود وضعیت فعلی 
همکاری و تالش خواهند کرد، اما ما هنوز 
شک و تردیدهای قابل توجهی در مورد 

اثربخشی این طرح داریم.« 
شواهد  طرح  این  »از  داد:  ادامه  وی 
مستحکم و مستدلی حمایت و پشتیبانی 
می کند. ما خطر افت کیفی خدمات بهداشتی 
درمانی را احساس می کنیم. ما از هر تغییر 
و تحولی که با بهبود خدمات همراه باشد، 
استقبال می کنیم و قول همکاری مساعد را 
نیز به دولت انگلستان داده ایم، اما از دولت 

درخواست داریم تا شواهد و مدارکی در 
حمایت از طرح پیشنهادی خود ارایه کند.« 
دکتر کوین اوکان اعالم کرد به جز جامعه 
پزشکان، آحاد مردم انگلستان هم نیازمند 
اطالع رسانی صحیح در مورد علت این 
طرح و تغییر و تحوالت مورد نظر هستند 
و همه خواستار اطالعات بیشتری در مورد 
نتایج احتمالی و مورد انتظار از اجرای این 

طرح هستیم. 
 بسیاری از پزشکان انگلیسی معتقدند 
اجرای طرح جدید دولت انگلستان باعث 
تقلیل درجه ارایه خدمات بیمارستان های 
بزرگ شده و به طور مثال بیمارانی که 
اورژنسی  جراحی  عمل  به  نیاز  شب ها 
داده  انتقال  مراکز خاصی  به  باید  دارند، 
شوند که این مساله باعث اتالف وقت 
مفید برای درمان بیمار و تهدید سالمت 

جسمانی آنها شد. 

تغییرات بیمارستانی در انگلستان خطرناک است 


