
بهداشت   وزارت  درمان  معاون 
شدن  الکترونیکی  به  اشاره  با 
گفت:  »راهی  پزشکی  خدمات 
خدمات  شدن  الکترونیکی  جز 
نداریم و یکی از اولویت های ما 
ارسال الکترونیکی اسناد به بیمه ها 
است به صورتی که امیدواریم تا 
پایان سال جاری همه بیمارستان ها، 
اسناد خود را به صورت الکترونیک 

ارسال نمایند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، 
همایش  در  بابایی  جان  قاسم 
روسای  توانمندسازی  ملی  دوره 
بیمارستان های دانشگاه های علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کشور، گفت: »در حال حاضر، اداره 
کردن بیمارستان ها در شرایطی که 
بیمه ها باید به تعهدات خود عمل 
با  اما  نمایند، بسیار سخت است 
تمام سختی ها، تنها جایی که ارائه 
خدمات روی زمین نمانده حوزه 

سالمت است.«
زودی  »به  افزود:  درمان  معاون 
قسمتی از تعهدات بیمه ها عملی 

می شود و بیمارستان ها شرایط بهتری پیدا می نمایند.«
از  دانشگاه ها  اختصاصی  »درآمد  افزود:  بابایی  جان 
کوچک  دانشگاه های  بعضی  اما  بیمارستان هاست 
این  اصالح  حال  در  ما  و  دارند  زیادی  تشکیالت 
موضوع هستیم. به شکلی که دانشگاه هایی داریم که 
بدهی 17 و 18ماهه به کادر درمانی دارند اما مطالبه 
به دلیل بزرگ  این موضوع  آنها 8 ماه است و  بیمه 
بودن حوزه ستادی آنهاست.« وی در توضیح بیشتر 
گفت: »برخی از دانشگاه های کوچک، تشکیالتی مانند 
دانشگاه های بزرگ همچون دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران و شهید بهشتی دارند. اگر ستاد دانشگاه ها را 
کوچک نکنیم، چرخ دنده های بیمارستانی به خوبی 

نمی چرخند.«
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: »از دیگر مشکالتی که 
گریبان گیر بیمارستان ها می شود، موضوع تغییر روسای 
بیمارستان ها است. متاسفانه گاهی به محض عوض 
شدن رییس دانشگاه، تا رییس بیمارستان ها نیز عوض 
می شوند. در حالی که با ثبات ترین فرد دانشگاه باید 
رییس بیمارستان و مدیر مالی آن باشد .« وی ادامه داد: 
»در حال حاضر 1۰۰۲ بیمارستان در کشور فعالند که 
۴7 درصد این بیمارستان ها کمتر از 1۰۰ تخت دارند. 
البته این رقم در بین بیمارستان های دولتی و خصوصی 
و تامین اجتماعی متفاوت است و این در حالی است 
که در بیمارستان های زیر 1۰۰ تخت ما در بخش دولتی 

ماندگاری بیمار بیش از سه روز و در بخش خصوصی 
زیر دو روز است.« جان بابایی تصریح کرد: »سطح بندی 
تخت های بیمارستانی از سال گذشته انجام شد و سند 
این سطح بندی نیز تقریبا به جمع بندی کامل رسیده 
است. اما این کار به تنهایی کافی نیست. باید در کنار 
این موضوع به سطح بندی نیروی انسانی نیز توجه 
کنیم چرا که مشکل کنونی ما نیروی انسانی متخصص 
است. خوشبختانه درحوزه مدیریت بیمارستانی معاونت 
درمان، سطح یندی نیروی انسانی انجام شده است.« 
وی افزود: »نیروی انسانی متخصص معموال بعد از 
اتمام طرح، از بیمارستان خارج می شود و این موضوع 
سبب ناپایداری در تامین نیروی انسانی می شود. از این 
رو این مشکل را از طریق سهمیه عدالت آموزشی برای 
بیمارستان ها  جبران می کنیم. براساس سیاست سهمیه 
عدالت آموزشی هر فردی که تعهد خدمت داده باشد 
نمی تواند تا پایان دوره تعهد 1۲ ساله خود، منطقه را 
ترک کند. این افراد به عنوان ثروت بیمارستان محسوب 
می شوند. چرا که مردم به آن پزشک و تواناییهایشان 

در طول زمان اعتماد پیدا می کنند.«
جان بابایی با اشاره به این موضوع که هدف ما این 
مستقل  مدیره  هیات  یک  توسط  بیمارستان ها  است 
در  که  اساس سطح بندی  »بر  داد:  ادامه  اداره شوند، 
تمام بیمارستا نهای  کشور صورت گرفته، زنجیره ای 
از بیمارستان ها در قالب نظام ارجاع طراحی شده اند. 
شده  مشخص  معین  بیمارستان های  زنجیره  این  در 

مکلف هستند نیروی انسانی متخصص برای سطح 1 
و نیز بیمارستان های کوچک برای خدمات سرپایی و 

اورژانسی فراهم کنند.«
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: »ما در کنار سطح 
بندی نیروی انسانی، سطح بندی خدمات را نیز انجام 
داده  ایم  و سند آن در حال آماده شدن است. براساس 
این سند مشخص خواهد شد که چه خدماتی با چه 

تجهیزاتی در چه منطقه ای مورد نیاز است.«
پزشکی  خدمات  شدن  الکترونیکی  به  اشاره  با  وی 
نداریم  الکترونیکی شدن خدمات  گفت:  »راهی جز 
و یکی از اولویت های ما ارسال اسناد الکترونیکی به 
پایان سال  تا  امیدواریم  به صورتی که  بیمه ها است 
به صورت  را  خود  اسناد  بیمارستان ها،  همه  جاری 

الکترونیک ارسال نمایند.«
جان بابایی در خصوص اعتباربخشی بیمارستانها نیز 
گفت: »سنجه های این دوره نسبت به دوره قبل، بنا به 
شرایط کمتر شده است. در این دوره سنجه های هزینه 
ساز حذف شده و سنجه های کنونی براساس مدیریت 
درمان بیماران و رویکرد ایمنی بیمار طراحی شده است.« 
باردار و مرگ و میر نوزادان، سنجه  مرگ میر مادر 
های فرآیندی است و اتفاق افتادن این نوع مرگ و میر 
منجر به کاهش اعتبار خواهد شد. دستورالعمل های 
ابالغی از وزارت بهداشت نیز جز سنجه هایی است 
که عدم رعایت آن منجر به کاهش درجه اعتباربخشی 

خواهد شد.

وی افزود: »توریسم سالمت کار 
مشترک با حوزه توسعه است و 
شرایط کنونی به صورتی است که 
بسیاری از بیمارستان ها می توانند 
مجوز پذیرش بیماران خارجی و 
اندازی واحد آن را دریافت  راه 
این  در  نامه ای  تفاهم  نمایند. 
زمینه با بانک ها صورت گرفته که 
براساس آن، بانک های موجود در 
بیمارستان ها موظف هستند، نقش 

صرافی را انجام دهند.«
جان بابایی گفت :  «DRG نوع 
قرارداد ما با بیمه ها و نوع خریدی 
است که انجام می دهیم. یک روش 
مترقی در دنیا است. از اینرو مدیران 
اقتصاد درمان تمام بیمارستان ها را 
برای آشنایی با این شیوه پرداخت 
طی دوره هایی، آموزش داده ایم.«

بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
چالش  مهم ترین  که  این  بیان  با 
در مراکز درمانی، مدیریت تخت 
است، گفت: »بازدید از بخش های 
مراکز درمانی به منظور مدیریت 
تخت، باید به عنوان وظیفه اصلی 
مدیران و روسای بیمارستان ها باشد. ساماندهی نادرست 
بیمار منجر به افزایش ماندگاری و مرگ بیشتر می شود.«
جا  هر  که  موضوع  این  بر  تاکید  بابایی ضمن  جان 
تیم کارشناسی  بیفتد،  اتفاقی  بارداری  مادر  که مرگ 
تاکید  کند،  بررسی  را  مشکالت  تا  می شود  فرستاده 
کرد: »تا زمانی که متوجه می شوید مادر باردار پرخطر 
وارد مرکز درمانی برای انجام مراقبت می شود باید با 
حساسیت بیشتر پیگیری شود. طی برآوردها نیز مشخص 
شده در بسیاری از استان ها یکی از علل مرگ و میر 
نوزادان، جدا کردن آن از مادر و انتقال به بیمارستان 

شهرهای دیگر است.«
جان بابایی در خصوص گزارش وقایع ناخواسته حیات 
نیز گفت: »عدم وجود  ۲8 مورد وقایع ناخواسته که 
نباید در بیمارستان ها اتفاق بیفتد، اگر به ما گزارش 
شود، نوعی امتیاز و تشویقی برای بیمارستان در نظر 
دقت  و  حساسیت  با  بیمارستان  آن  یعنی  می گیریم 
پیگیر است  و نباید روند به گونه ای طی شود که ما 
از طریق فضای مجازی و رسانه ها  را  بروز مشکل 

متوجه شویم.«
وی در پایان با بیان این که یکی از تاکیدات ما توجه 
به خدمات درمانگاهی در بیمارستان ها است، گفت: 
»یکی از عوامل تولید خدمات داخل بیمارستان درمانگاه 
است بنابراین حضور پزشک در درمانگاه باید توسط 

مدیران پیگیری شود.«

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

 شیوه انتصاب روسای 
بیمارستان ها، تغییر می کند

 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: »در شیوه 
جدید تعیین مدیران بیمارستانی در وزارت بهداشت، مهارت های 
فنی، انسانی و ادراکی در کنار »تخصص«، از شرایط انتصاب مدیران 

بیمارستانی محسوب می شود. 
به گزارش سپید، سید کامل تقوی نژاد، ضمن بیان این مطلب افزود: 
»یکی از ضرورت های نظام سالمت، "توانمند سازی و توسعه شایستگی 
مدیران نظام سالمت" است.« وی افزود: »سازمان جهانی بهداشت 
و فدراسیون بین المللی بیمارستان ها، در زمینه طراحی، پیاده سازی 
با  ویژه ای  دوره همکاری  این  آموزشی  محتوای  نمودن  آماده  و 
معاونت توسعه داشته اند.« وی یکی از ضرورت های نظام سالمت 
را توانمند سازی و توسعه شایستگی مدیران نظام سالمت، باالخص 
مدیران بیمارستان ها، دانست و اظهار داشت: »بیمارستان ها، بیشترین 
سهم از منابع مالی را به خود اختصاص می دهند و  در کنار آن، 
بزرگ ترین ارائه دهنده مراقبت های سالمت هم، هستند؛ بنابراین 
نحوه مدیریت در بیمارستان ها می تواند بر عملکرد نظام سالمت 
تاثیر چشمگیری داشته باشد. البته مدیریت در بیمارستان  ها، کار 

آسانی نیست و توانایی ها و مهارت های ویژه ای طلب می کند.« 
تقوی نژاد، آموزش را چراغی روشنگر و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای 
هدایت مدیران دانست و ادامه داد: »اجرای آموزش و بهسازی نیروی 
انسانی به ویژه مدیران، باعث می  شود، خود را با تغییرات سازمانی و 
محیط منطبق کرده و فعالیت های خود را به طور موثر ادامه دهند.«
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با یادآوری اینکه این 
دوره ها را با کلمه "توانمندی" شروع کردیم؛ تاکید کرد: »توانمندی، فقط 
آموزش و ارائه مطالب یک طرفه نیست؛ بلکه شناسایی ظرفیت های 
بالقوه مدیران و تقویت آن، با کمک و مشارکت این عزیزان است.« 

تقوی نژاد به تحقیق های انجام شده در کشور در زمینه دوره های 
آموزشی مدیران بیمارستانی نیز اشاره کرد و گفت: »به استناد این 
تحقیق ها، 35 درصد از مدیران و روسای کنونی بیمارستان های ایران، 
هیچکدام از دوره های آموزشی مدیریت را طی نکرده اند و همچنین 
تعداد کسانی که "همه" یا "بیشتر این دوره ها" را گذراندند، تعداد 
اندکی  هستند.«  وی برنامه ریزی برای آموزش مدیران حوزه درمان 
را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و ادامه داد: »بر اساس مطالعه ای 
که در یکی از کشورهای غربی )آمریکا( انجام شد، مشخص شد 
بر خالف باور افکار عمومی که عمده خطاهای درمانی را مربوط به 
پزشکان و پرستاران می دانند، 9۰ درصد خطاهایی که در بیمارستان ها 
انجام می شود، "خطاهای مدیریتی" بوده که البته این مساله در کشور 
ما نیز قابل تامل و تحقیق است.« تقوی نژاد، توسعه حرفه گرایی و 
نظام ارزیابی مدیریت نظام سالمت را دو مساله بسیار جدی عنوان 
کرد و افزود: »تقویت شایستگی های مدیریتی مدیران فعلی، تقویت 
مدیران شایسته آینده، تحلیل و بازنگری ساختار نظام مدیریت 
سالمت و همچنین رصد و دیده بانی مستمر کارکردهای مدیریتی 
نظام سالمت، برنامه ای است که هم اکنون با همکاری معاونت درمان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دست اقدام داریم.«
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، شبکه سازی بیمارستان 
های کشور، فراهم کردن بستر اطالعات عملکرد بیمارستان ها و ارتباط 
این شبکه با شبکه های بین المللی توسعه مدیریت نظام سالمت در 
جهت افزایش دانش، مهارت و نگرش مدیران را از دیگر برنامه های 
اساسی مورد نظر عنوان کرد.«  وی سپس به شرایط تربیت و توانمندی 
مدیران بیمارستان ها در وزارت بهداشت پرداخت و گفت: »در نظام 
سالمت؛ موضوع به کارگیری »نیروی متخصص« و توانمند سازی 
مدیران مطرح است. البته تاکنون بیشتر تاکید بر »تخصص« بود که 
این  شرایط و نگاه به مدیریت بیمارستانی را با نظر و صالحدید 
وزیر بهداشت، مورد بازنگری قرار خواهیم داد.«  تقوی نژاد، افزود: 
»عالوه بر تخصص، مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران نیز 
مورد توجه قرار می گیرد و کسانی که شایستگی و توانمندی در 
زمینه های بیان شده دارند مسئولیت بیمارستان را، عهده دار می شوند.«
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد: »در 
شرایط جدید مورد نظر وزارت بهداشت، نه تنها پزشکان، بلکه 
سایر کادر درمانی که شرایط مورد نظر را دارند، می توانند به عنوان 
رئیس بیمارستان منصوب شوند.«  وی تصریح کرد: »تجربه جهانی 
به ما یادآوری می کند که مدیریت، موضوعی پیچیده و دشوار است 
و آموزش های الزم باید برای کسانی که استعداد و ظرفیت های 

بالقوه ای در این زمینه دارند، مورد استفاده قرار گیرد.« 
بیمارستان های  روسای  توانمندسازی  ملی  برنامه  است،  گفتنی 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی روز سه شنبه به همت 
معاونت درمان وزارت بهداشت و موسسه عالی توسعه و تربیت 

مدیران نظام سالمت )معتمد( برگزار شد.

گزارش 
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معاون درمان وزارت بهداشت در همایش دوره ملی توانمندسازی روسای بیمارستان ها:

 ارسال الکترونیکی اسناد به بیمه ها از اولویت های مهم حوزه درمان است

تعالی  و  بیمارستانی  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
»در  گفت:  بهداشت  وزارت  بالینی  خدمات 
بیمارستان های محلی، خدمات اورژانس شبانه 
روزی، بستری کمتر از ۲۴ ساعت و خدمات 
تخصصی پایه به صورت سرپایی، ارائه خواهد 

شد.«
به گزارش سپید، بهزاد کالنتری در دوره ملی 
توانمندسازی روسای بیمارستان های دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کشور، در تشریح اهمیت نظام سالمت، 
عنوان کرد: »براساس نظریه موسسه ملی تحقیقات 
بهداشتی  آمریکا در سال ۲۰1۶، سیستم های 
مبتنی  بر جامعه و سیستم های درمانی  مبتنی 
بر نیاز است که با مدیریت مشترک آنها نظام 
سالمت ایجاد می شود. امروزه بیمارستان ها به 
عنوان بخش مهمی از نظام سالمت، باید مروج 

سالمت باشند.«
وی افزود: »براساس مطالعات، ۴5 تا 55 درصد 
هزینه بیمارستان ها، صرف هزینه های پرسنلی، 
۲۰ تا ۲5 درصد از هزینه ها مربوط به دارو و 
هزینه ها  از  درصد   5 تا   ۴ پزشکی،  تجهیزات 

از  درصد   1۲ متوسط  طور  به  همچنین،  و  تغذیه ای  هزینه های  صرف 
هزینه ها به هزینه های کارپردازی مربوط می شود.«

با استفاده از مداخالت مدیریتی، می توان هزینه  اینکه  بیان  با  کالنتری 
بخش های پرهزینه بیمارستان ها را کاهش داد، اظهار کرد: »همچنین اداره 
اقتصادی بیمارستان ها باید منجر به افزایش بهره وری و در نتیجه کاهش 

اصولی هزینه ها شود.« 
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت 
خاطرنشان کرد: »یکی از راه هایی که می توان خدمات را با بهترین کیفیت 

و بهره وری باال ارائه داد، ایجاد بیمارستان محلی است.«
بیمارستان های 3۲ تختخوابی کارایی  اینکه 83 درصد  به  اشاره  با  وی 
الزم را ندارند، ادامه داد: »این بیمارستان های 3۲ تختخوابی ممکن است 

در آینده براساس شرایط اجتماعی به بیمارستان محلی تبدیل شوند.«
کالنتری از راه اندازی بیمارستان های محلی در شهرهای کوچک زیر 5۰ 
هزار نفر، که شرایط ایجاد بیمارستان 3۲ تختخوابی را ندارند خبر داد و 
گفت: »البته این شهرها از لحاظ شاخص هایی همچون، بیمارپذیری، راه های 
ارتباطی و نزدیکی به مرکز استان نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.«
این  »در  کرد:  بیان  محلی  بیمارستان های  عملکرد  تشریح  در  کالنتری 

شبانه روزی،  اورژانس  خدمات  بیمارستان ها، 
بستری کمتر از ۲۴ ساعت و خدمات تخصصی 

پایه به صورت سرپایی، ارائه خواهد شد.«
وی عنوان کرد: »ایجاد بیمارستان های زنجیره  ای 
در بعضی از نقاط دنیا با اتصال یک بیمارستان 
مرکزی به چند بیمارستان صورت می گیرد، اما 
در دیدگاه ما، ایجاد بیمارستان های زنجیره ای به 
تحت پوشش قرار دادن چند بیمارستان  کوچک 
به  بیمارستان های بزرگ و قرار گیری آنها در 

نظام سطح بندی و ارجاع، صورت می گیرد.«
کالنتری یادآور شد: »۲5 درصد از نیروهای انسانی 
را نیروهای مدیریتی و پشتیبانی تشکیل می دهند. 
درحالی که، در دنیا این میزان 15 درصد است که 
در این زمینه اختالف زیادی با دنیا داریم و یکی 
از راه هایی که می توان این فاصله را کاهش داد، 
ایجاد بیمارستان شبکه  ای است. در نظام شبکه ای 
کشور، می توان  ۶۲۴ بیمارستان دولتی را در قالب 
۲۰۰ هلدینگ بیمارستانی اداره کرد.« وی گفت: 
»ایجاد دو نوع بیمارستان محلی و شبکه ای، در 
دستور کار وزارت بهداشت قرار داشته و تدوین 
دستورالعمل های آنها نیز در مراحل انتهایی است.«
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت 
بیمارستان های مستقل و دستورالعمل  نامه  آیین  اظهار کرد: »همچنین، 
مربوط به آن نیز بازنگری شده و اقدامات کارشناسی دقیقی نیز صورت 

گرفته است و امیدواریم تا یکی دو هفته آینده ابالغ شود.«
کالنتری در پایان تاکید کرد: »ضوابط انتصاب روسای بیمارستان ها در 
معاونت درمان تدوین شده و برای معاونت توسعه ارسال خواهد شد. 
امیدواریم، این ضوابط به زودی با امضای معاون درمان و توسعه ابالغ 

شود تا از این پس، انتصاب  ها بر اساس آن صورت گیرند.«

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت خبر داد

ایجاد بیمارستان های محلی و شبکه ای، در دستور کار وزارت بهداشت


