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نامه به سردبیر
در میااان ه ااه پاااوه هااایي کااه در ت ااو ماادیریت
بی ارستاني در پایگاه های عل ي معتبر مختلف در قالا مقاا ت
عل ي در دسترس مي باشد ،چندی پی با پاوهشي که در قالا
رساله ای به بررسي چگونگي اداره و مدیریت بی ارستان در زمان
قاجار و در کشور ایران پرداتته بود ،برتاورد ن اودم و باا معالعاه
چندین باره آن ،متوجه شدم که حاوی نکات آموزشي مفید و موثر
در مدیریت بی ارستانهاست و میتواند برای مخاطبان مجلاه طا
نظامي قابل توجه باشد لذا در ادامه به ارائه برتي نکات مستخرج
از رساله مذکور مي پردازم.
ه انعور که بیان شد ،رسااله در ت او چگاونگي اداره و
مدیریت بی ارستان در بالغ بر  140سال پی در زمان قاجاار و در
کشور ایران پرداتته است .از گذشاته هاای دور از ایاران باساتان
تاکنون ،شاهد پیشرفت و تحو ت بسایاری در زمیناه علا طا
بوده ای از ط سنتي به ط مدرن رسیدی ( .)1ولیکن در منابع
تاریخي و ادبي ت دن کهن هیچ رسااله یاا نوشاتاری ناداری کاه
منح را به مدیریت بی ارستاني پرداتته باشد .به گفته سید حسین
رضوی برقعي پاوهشگر تاریخ پزشاکي ایاران و اساالم در میاان
نوشتارهای پزشکي کهن مکتوباتي ن ي شناسی که اتت اصا باه
مدیریت بی ارستاني پرداتته باشد ( .)2از طرفي تاریخ بی ارستانات
نوشته اح د عیسي بک که یکي از ضخی ترین منابع تااریخي و
پاوه ها در زمینه بی ارستان ها مي باشد نیز نتوانسته است باه
متني جامع و رساله ای منسج در مورد مدیریت بی ارستان دست
یابد ( .)2ولیکن در مقاله ای که ساید حساین رضاوی برقعاي در
ت و تاریخ بی ارستان عهد قاجار نوشته است ( )2به رساله ای
اشاره شده است که سراسر حاوی معال ارزناده ای در ت او
مباحث مدیریت بی ارستان است .رسااله ای مخت ار کاه نساخه
اصلي آن به ش اره  505در کتابخانه مجلس شاورای اساالمي در
کشور ایران موجود بوده و  41برگ  12ساعری دارد ایان نوشاته
ک برگ ولي پر ارزش که باه موضاوعي پرداتتاه کاه در متاون

قدی ي و معاصر تود ه انندی ندارد .در متن این رساله کهن هیچ
نامي از نویسنده ذکر نشده است ولي طبق نظار پاوهشاگر ساید
حسین رضوی برقعي مي توان حدس باه یقاین زد کاه وی یاک
پزشک بوده است زیرا در متن رساله از تجربه های پزشکي تاود
مواردی را متذکر مي شاود ( )3در ت او زماان نگاارش ایان
رساله ،به استناد ج الت آغازین این رسااله ،کاه نیات و اندیشاه
ساتت بی ارستان را "در اول جلوس می نت مانوس" ناصر الدین
شاه بیان کرده است و گویا ساتت کامال ایان بی ارساتان ک اي
طو ني و به زمان مح د حسین تان سپهساا ر میرساد ( )2وی
در سال  12۸۸ه.ق .به سپهسا ری اعظ » مفتخار گشات ( .)4از
این رو زمان نوشتن ایان رسااله ن یتواناد از ساال پایااني وزارت
سپهسا ر ( 1290ه.ق) بیشتر شده باشد ( .)2در ابتدای این رسااله
مق ود از نوشتن آن را بیان مناافع ایجااد بی ارساتان و اصاول و
قواعد حفظ و نگهداری و مدیریت بی ارستان آن دانساته اسات از
د یل مه دیگر مدیریت و اداره مناس بی ارستان را در آسودگي
بی اران لشگر و اط ینان تندرستان سپاه دانسته است ( .)2که البته
میتوان با استناد به این قس ت از رساله نیز با احت ال ،بی ارساتان
را یک بی ارستان نظامي دانست .این مقاله به دنبال معرفاي ایان
رساله و بیان دروس مدیریتي مستخرج شده از این رساله میباشاد
گرچه معال تواندني در این رساله بسیار اسات ولایکن در ایان
مقاله به ذکر دروس مدیریتي برگرفته از این رساله اکتفا میکن .
تقسیم مشاغل در بیمارستان چگونهه اسهت؟ نکتاه
جال در این رساله توجه باه تقسای کاار و تشاکیالت ساازماني
بی ارستان وشرح وظایف میباشد .نویسنده در این رساله مشاخ
مي ن اید که وظایف ،چگونه تخ ی داده شوند ،چاه شخ اي
مسئول و به چه شخ اي گازارش ماي دهاد و سااز و کارهاای
ه اهنگي رس ي و ه چنین روشهای ارتبااطي ساازماني (قواعاد
ارجااا ) کااه بایااد رعایاات شااوند کدامنااد؟ و در نهایاات در بااین
کارپردازان بی ارستان ،تعدادی به امر درمان پرداتته و تعدادی باه
دنبال کارهای مدیریتي بی ارستان هساتند .باه طاور کلاي دساته
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بندی به صورت :کارفرمای عافیت ،رئیس معالجاه ،طبیا (اول-
دوم سوم) ،جراج (اول-دوم سوم) ،دواساز (اول -دوم ساوم) ،میارزا
(اول-دوم سوم) و پرستار (اول-دوم سوم) است .که برای هرکدام با
توجه به رتبه تود وظایفي را ش رده است در ت و کادر اداری
و مدیریتي که مورد بحث است به وضوح تفکیکاتي انجام شاده و
 5نفر را به عنوان افاراد کلیادی در مادیریت بی ارساتان معرفاي
ن وده و شرح وظایف آنهاا را بیاان داشاته اسات فاردی باه ناام
کارفرمای عافیت و فردی به نام رئیس معالجه نظام و  3فرد دیگر
با عنااوین میارزا (اول-دوم-ساوم) کاه نقا اصالي در مادیریت
بی ارستان دارند.
انچه کادر مدیریتي بایستي به آنها توجه کننهد در
ت و کارهایي که مدیران در بی ارستان انجاام میدهناد ،اعا
وظایف برعهده کارفرمای عافیت است که نویسنده این رساله پس
از ذکر ویاگي های اتالقي کارفرمای عافیت که باید مردی تبره
و دانا و ب یر ،بر رسوم انسانیت دانا ،دارای عل اتالق و .....باشد،
برای کارفرمای عافیت هفده وظیفه و یاا باه قاول تاود تکلیاف
مشخ ن وده است کاه مخت اری از آن باه شارح زیار اسات.
انتخاب افراد شایسته و اهل برای کار در بی ارستان ،توجه به نظ
بی ارستان ،سرکشي به مریض تانه ،توجه به مخارج مریض تانه،
تنبیه و تعزیر زیر دستان ،و یا انعام و احسان آنها ،تنظی وقایع روز
گذشته و ضبط آنها ،تنظی جیره و مواجا کاارگزاران مارساتان،
تع یر ساتت ان مارستان .شاید بتوان اینگونه گفت که اعا آنچاه
یک مدیریت موفق در بی ارساتان هاا زم دارد و آنچاه بایساتي
انجام دهد به صراحت در این وظایف نهفته است .اولاین تکلیاف
کارفرمای عافیت را در انتخاب زیردستان دانسته و معتقد است هر
کسي نباید و شایستگي آن را ندارد تا باه کاار درمااني بپاردازد و
اینگونه مي نویسد :که کارفرمای عافیت بایستي حاداکرر دقات را
در انتخاب کارکنان بی ارستاني باه تارج دهاد و مردماان نااهال
گزاف کار ،نااهل دروغگوی هوس پیشه و فتنه اندیشاه را داتال
معرکه صاح من بان عافیت نکند در حقیقت هایچ کوتااهي در
انجام امور درماني جایز ن ي داند و چش پوشي در این ت او
را به دلیل انکه مربوط به سالمت و جان انسان هاا اسات قباول
ندارد (حتي در تالف جزئي) از طرفي نظارت وکنتارل اماور را از
وظایف کارفرمای عافیت مي داند به طوری که در تکلیف سوم از
تکالیف کارفرمای عافیت مي نویسد :هر روز ساعتي به بی ارستان
رفته ،و به کارها حضوری رسایدگي کناد .و ه چناین در تکلیاف
دیگری برای کار فرمای عافیت مقوله نظارت را اینگونه میگویاد.
گاهي به غفلت به سرکشاي پرداتتاه و بار وضاعیت دواء و غاذا
نظارت کند .از دیگر تکالیف پرداتت باه موقاع حقاوق و مواجا
کارکنان در بی ارستان است و معتقد است موج آسای فکاری
کارکنان شده و آنها تدمات درماني را بهتر ارایه میکنند :در دیگار
وظیفه کارفرماای عافیات در اه یات ایجااد انگیازه در کارکناان
اینگونه میگوید :در هنگام تاالف و سساتي در تادمت ،تنبیاه و
تعزیر زم است ،در وقت مالحظه نیکو تادمتي ،انعاام و احساان

دریغ نکند.
چه کساني در امور اداری و مدیریتي به کارفرمهای
صحت کمک میکنند در کنار کارفرماای عافیات ،در تقسای
بندی مشاغلي که به نوعي مي توان آنها را مشابه مشااغل اداری
در بی ارستان امروز دانست وی به  4شغل اشاره کرده است یکاي
از انها رئیس معالجه و سه شغل دیگر را به نام های میرزای اول،
میرزای دوم و میرزای سوم معرفي ن وده است کاه مخت اری از
وظایف انها به شرح زیر بیان میکنی  .در مورد ریس معالجاه کاه
تود نیز پزشک میباشد در ابتدا تاکید بر صفات اتالقي ایان فارد
ن وده و شرط کس این مقاام را در کسا یاک ساری صافات
شایسته در کردار و گفتار میداند .یکي از این صافات تادا ترساي
است و دانستن عل ریبي است .سپس دوازده تکلیف یاا وظیفاه
را برای وی میش رد .در وظایف او به غیر از بحث طبابات ،توجاه
به اصول بهداشتي و مدیریتي بی اران مانند نظارت بر غذا ،لبااس
و تفکیک اتااق بی ااران صاع العاالج از ساایر بی ااران ،ضابط
اطالعات کامل بی اران مانند سان ،اسا و رسا  ،ناو بی ااری،
عالی بی اری ،مزاج بی ار و ...از وظایف رئیس معالجه بوده است
میرزای اول که وظیفه او حفظ محاسبات و دفترهاای مریضاخانه
است (دفاتر  4گانه) .میرزای اول این دفاتر را به صورت روزانه پار
کرده که مخارج روزاناه بی ارساتان نیاز جزیاي از آن اسات و در
اولین روز ماه ،روزنامه ماه گذشته در دو نسخه باه طارز معلاوم و
مشخ تهیه و به مهر ریس معالجاه رساانیده و تاود نیاز مهار
کرده یکي را به کارفرمای عافیات و دوماي را باه نااظر میدهاد.
میرزای دوم نااظر مریضاخانه اسات .میارزای دوم را میتاوان باا
انباردار و کارپرداز در بی ارستان های امروز یکي دانست به طوری
که در وظایف آمده است .باید از هار جانس کاه در مریضاخانه
زم تواهد بود و به ماندن ضایع و فاسد ن یشود به قادر کفایات
انبار کند ،و باید اجناس انباری آن از هر جانس ،ناو اعاالی آن
جنس باشد .در قس ت دیگر وظایف میرزای دوم در ت و امور
نظارتي انبار مینویسد :کا ها را در جا و مکان و ظاروف ،مناسا
انبار کند که از فساد محفوظ ماند .در ت و انباارداری برنکتاه
جالبي تاکید دارد و آن اینکه :باید انبار های تود ه یشاه م هاور
نگاه دارد ،در اه یت نقا میارزای دوم گفتاه میشاود بایاد اول
کارپردازان (کارکنان) بی ارستان باشند که بادانجا داتال شاوند و
آتر ایشان باشند که تارج مي شوند .از وظاایف برشا رده بارای
میرزای سوم به موارد زیر میتوان اشاره کرد :نگهاداری اساباب و
وسایل بی ارستان و درصورتي که در وسیله ای عیبي اتفاق افتااد
با فاصله تع یر شود.
رفتار پزشک در بیمارستان چگونه باشهد نویسانده
معال جالبي از انتقاد از پزشکان زمانه تود دارد .با ان کاه تاود
یک پزشک است ،شاید بتوان این گونه نقادی های او را ارزش ند
ترین بخ رساله دانست که در دیگر منابع ک تر دیده میشود باا
این حال در ت او صافات پزشاکان در قسا تي از رسااله در
ت و کارفرمای صحت لشکر اینگونه مینویسد :مردی باشد باا
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تبرت و دانا و ب یر ،بر رسوم انسانیت بیناا ،دارای علا اتاالق،
سلی النفس و رقیق القل  ،اندوهناک از مشقت و هالک انساان،
حتي حیوانات و. ...
پرستاران در بیمارسهتان چگونهه و چهه وظهایفي
دارند در قس تي از رساله بار اه یات و نقا کلیادی پرساتار
تاکید دارد و مي نویسد باید معروض دارد که وجود پرستار از لوازم
و شروط مه ه معالجه است چنانچه بدون وجاود پرساتاران بااور
نتوان کردن که معالجه درسات اتفااق افتاد در ت او نسابت
پرستار به بی ار ،تعداد و وظایف پرستاران مینویسد که در صاورتي
که تعداد بی ار زیاد و بدحال باشند تعداد پرستاران تغییار میکناد و
گاه عالوه بر پرستار مقی به پرستاران موقتي نیاز نیااز داریا  .در
مورد پرستار موقت بسته به قلت و کررت بی اران ،تعداد پرستاران
موقت تغیر میکند .در وظایف پرستار اشاره شده است کاه پرساتار
بایستي بر تعداد تخت های تالي بی ارستان آگاهي داشته باشاد و
اینگونه بیان میکند حساب ش اره تختها به دست او باشد که چون
پزشک بخواهد مریض به اطاق دیگری برود .پرستار باید د لات
کند که تخت پنج مرال در اطاق دوم تالي است.
آمار در بیمارستان چگونه بوده است به استناد رساله
مورد برررسي در بی ارستان چندین دفتر برای ثبت آمار وجود دارد
دفتر اسباب و اثاثه مریضخانه ،دفتر مخارج اتفاقیه ،مخارج یومیاه
و دفتر معالجه که به صورت زیر در رساله شارح داده شاده اسات
اول :دفتر اسباب و اثاثاه مریضاخانه کاه هار چاه در بی ارساتان
میباشد در آن ثبت میشاود از قبیال رتتخاواب ،لبااس ماریض و

لباس پرستاران و تخت و فرش و ح ایر و مساینه آ ت و ساایر
ظروف و سایر مایحتاج :دفتر دوم مخارج اتفاقیه از بابت تع یارات
ابنیه و اصالح کردن پاره های البسه و رتوت و رتتخواب و سفید
و تع یر کردن مسینه ا ت دفتر سوم :مخارج روزماره درآن ثبات
میشود مانند ،قی ت دوا و غذا و انچه باه اینهاا ماناد دفترچهاارم:
دفتر معالجه ای که روزنامه های اطبا و جراحین باه عیناه در آن
ثبت میشود تنظی آمار و ثبت اطالعات در دفاتر  4گانه فاوق بار
عهده میرزای اول است .عالوه بر دفاتر چهارگانه ،روزناماه یومیاه
نیز وجود دارد که در آن تعداد (بی اران) و (علت بی اری) و (تعاداد
بی ار در صبح و تعداد بی ار در ش ) و (تعداد مرت شاده هاا) و
(تعداد پذیرش و تعداد فوت) و سایر اتفاقیات که در ماریض تاناه
واضح مي شود نوشته و مخارج آن روز را قید کرده به مهر رئیس
معالجه رسانده پی کارفرمای صحت بفرستد.
این رساله بیانگر آن است که درزماني بالغ بر  140سال پی
اندیشه های نابي در ت و مفاهی مادیریتي در ایاران ،وجاود
داشته است ،مفاهی ي مانند چگونگي م رف اعتباارات ،افازای
انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه آنها ،توجه به شور و
مشورت در ت ی گیری ها که امروز ک یتاه هاا یبی ارساتاني را
میتوان ن ونه ای از آنها دانسات ،نظاارت برحسان اجارای اماور،
ارتباط متقابل و ه اهنگي با واحدها و قس تهای مختلاف کااری،
انبار داری و چگونگي نگهاداری اماوال و ماواد م ارفي از درون
مایه های مه این رساله هستند که بایاد سارلوحه کاار مادیران
امروز بی ارستانها قرارگیرد.

