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بهورز

بـا شـروع برنامه هـای تحـول در نظـام سـامت موضـوع 
ارتقای توان مدیریتی سیسـتم بهداشـتی به عنـوان یکی از

پـروژه های پشـتیبان برنامه های تحول در نظام بهداشـتی 
کشـور مورد توجـــه قـرار گرفـت و لذا نظام اعتباربخشـی 
رونـد مدیریتـی نظـام هـای بهداشـتی از سـتاد معاونـت 
بهداشـت وزارت تـا دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی سراسـر 
کشـور هدف معاونت بهداشت وزارت متبوع قرار گرفته و به 
اجرا گذاشـته شـد، نظر بـه اهمیت موضوع و لزوم آشـنایی

هرچه بیشـتر دسـت اندرکاران حوزه سـامت با روند اجرای 
ایـن امـر در گفت وگویـی تلفنی با دکتر کوشـا معـاون فنی 
معاونت بهداشـتی و سرپرسـت مرکز مدیریـت بیماری های 
غیرواگیـر وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه 
اهـداف و  چگونگـی اجـرای ایـن برنامـه پرداختـه شـد که 
نظـر شـما عزیـزان را بـه ایـن گفت و گـو جلـب می کنیـم.

اعتبار بخشی  و  پایش  برنامه  از  هدف  لطفاً  دکتر  آقای 
سطوح مختلف مدیریتی نظام بهداشتی  کشور را توضیح 
دهید؟ و بفرمایید در پایش دانشگاه ها چه مواردی بررسی 

می شود؟ 
قبل از هرچیز باید عرض کنم که در این برنامه فقط دانشگاه ها 
تنها توسط معاون بهداشتی وزارت مورد پایش قرار نمی گیرند، 
بلکه همه سطوح مدیریتی از سطح ستاد معاونت بهداشت وزارت 
تا محیطی ترین سطوح یعنی خانه ها و پایگاه های بهداشتی 
یا  باالدست خود، مورد پایش سطح  به  سطح  توسط مدیران 
توان  ارتقای  آن  اجرای  از  هدف  که  می گیرند،  قرار  آبشاری 
مدیریتی  سیستم بهداشتی کشور است، چرا که هر برنامه اي 
چه برنامه های جاری سیستم و چه برنامه های تحول، بدون 
یک مدیریت مؤثر و کارآمد نمی تواند به درستی به اجرا درآید. 
اهمیت این مسأله به ویژه در بخش مربوط به سالمت مردم 
بیش از ســایر امور است. خوشــبختانه در دولت یازدهم با 
پیگیری های وزیر محترم بهداشت و حمایت های مقام معظم 
رهبری و دولت محترم توجه زیادی به حوزه سالمت شده و 
حاصل آن پشتیبانی های بی سابقه از نظام ســالمت کشــور 
کشور  درمان  بهداشت   امر  متولیان  بر  نوعی  به  و  است  بوده 
حجت تمام شده است؛ که با اجرای صحیح برنامه های شایسته، 
سالمت مردم عزیزمان حق مطلب را ادا کنند. در واقع به نظر 
می رسد با موقعیتی که ما در آن قرار داریم، اجازه هیچ اشتباهی 
را نداریم؛ لذا اول باید برنامه های خوبی را برای ارتقای سالمت 
مردم طراحی کنیم و بعد آنها را خوب اجرا کنیم که این »خوب 
انجام دادن« کارها همان هدفی است که موردنظر برنامه پایش و 
ارزشیابی و به عبارتی اعتباربخشی مدیریت سطوح مختلف نظام 
بهداشتی کشور است و این امر از طریق یک نظام پایش مشخص 
و ارزشیابی و اعتباربخشی متعاقب آن انجام می پذیرد. در توضیح 
روش پایش باید عرض کنم، در این برنامه هر مدیری در هر 
سطح مدیریتي از وزارتخانه تا بخش هاي محیطي، یک سطح 
پایین تر از خودش را طبق برنامه مشخص نظارت می کند. برای 
مثال از سطح وزارت، مدیران هر استان و از سطح استان، مدیران 
شهرستان و از سطح شهرستان، مراکزبهداشتي درماني و از طرف 
مراکزبهداشتي درماني، خانه هاي بهداشت و پایگاه هاي بهداشتي 
طبق برنامه مشخص پایش ونظارت مي شوند. به عنوان مثال تا 
اینجای کار آقای دکتر سیاری در ستاد معاونت بهداشت وزارت 
پنج تن از مدیران کل و در سطح دانشگاه نیز تاکنون ده رییس 
و معاون بهداشتی دانشگاه را پایش کرده اند. به همین ترتیب 
مدیران کل ستاد معاونت وزارت نیز، هم رؤســای ادارات تابعه 
خود و هم مدیران گروه های ذی ربط دانشــگاه های مختلف را 

پایش می کنند.
در این روش قبل از  انجام پایش، برنامه و چک لیست مربوط، 

برای اولين بار 
پايـش و اعتباربخشی 
دانشــــگاه هاي
علـــوم پزشـــکي
در حوزه بهداشت کشور

گفت و گو با دکترکوشـا
معاون فنی معاونت بهداشتی
و سرپرسـت مرکـز مديريـت
بيماری هـای غيرواگير وزارت
پزشــکی آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت 

فاطمـه فضلـي 
عضـو هيـأت تحريـــريه و 
مسـؤول دفترفصلنامه بهورز 
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از قبل به تمامي سطوحی که قراراست ارزيابي شوند، ارسال 
مي شود و در همان زمان مقرر پايشگران  به سطح مورد پايش 
مراجعه کرده و شاخص هاي موجود در چک ليست را ارزيابي 
مي کنند. دراين طريق افراد پايشگر در سطوح محيطي تر نيز 
حاضر مي شوند، به طور مثال در مرکز بهداشتي درماني، خانه 
بهداشت و... . اما در آنجا به طور مشخص  براي ارزيابي فنی 
فرآيندهای جاری حضور پيدا نمی کنند،  بلکه تاثيرات سطوح 
کيفيت  واقع  در  قرار می گيرد.  پيگيری  مورد  آنجا  در  فوقانی 
حضور سطوح باالتر و نيز کيفيت پشتيباني برنامه ها در آن 
است  شايسته  بسيار  مثال  عنوان  به  می شود.  پيگيری  سطح 
که رييس دانشگاه بعد از پايش يک سطح پايين تر از خود در 
شهرستان، يعنی رييس شبکه در يک مرکز بهداشتی درمانی و 
هم چنين در يک خانه بهداشت نيز حاضرشود و در آنجا ضمن 
تشکر از زحمات بهورز و کارشناس و هر فرد خدمت دهنده ای 
که در آنجا حضور دارد،  به جای سؤاالت فنی مانند کلرسنجی 
و روش تنظيم دمای يخچال و مراقبت نوزاد و... ،  نحوه پايش 
او توسط کاردان را سؤال کند. اين که آيا طبق تواتر مورد نظر 
و چک ليست استاندارد بهورز را پايش کرده؟ پس خوراند و 
پيگيری کيفی و به موقع را انجام می دهد يا خير؟ آيا مواد و 
اقالم وتجهيزات و فرم ها به موقع و به اندازه در اختيار او قرار 
داده می شود؟ آيا کارشناسان و مديران ستادی با برنامه مشخص 

از آنها بازديد به عمل می آورند؟ آيا برای آنها جلسات 
هماهنگی يا آموزشی مناسب به اجرا درمی آيد؟ 

به يقين اگر اتفاقات فوق در خانه بهداشت يا مشابه آن 
در مرکز بهداشتی درمانی رخ دهد، اين اطمينان حاصل 
می شود که خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی توسط 
مديران و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان به درستی 

مديريت می شوند. 
محيطی ترين  تا  وزارت  ستاد  ازحوزه  امر  اين  اگر  حال 
سطوح به صورت آبشاری و با تواتر مناسب و چک ليست 

مشخص به اجرا درآيد و بدنبال آن مديرانی که موفق به اخذ 
امتياز مورد انتظار شده اند، به طور شايسته تشويق شوند، ضمن 
افزايش تبادل اطالعات وتجربيات در زمان انجام پايش، توان 

مديريتي و هم چنين بهره وری سيستم  نيز ارتقا خواهد يافت.
برنامه مورد سؤال و  اين  اين که چه مواردی در  اما در مورد 
پيگيری قرار می گيرند، بايد بگويم که اين برنامه از دو قسمت 

مرتبط با هم تشکيل شده است.
اول، پایش فعالیت های مدیریتی جاری هر مدیر

دوم، اعتباربخشی نحوه مدیریت آنان
در پايش مديريت، پيگيری اجرای قدم های اساسی مديريتی 
انجام می شود. يعنی در طول سال حداقل يکبار هر مديری با 
حضور در دفتر مديرانی که اغلب خود، آنها را منصوب کرده، 

پیگیری  را  درست  مدیریت  یک  اصلی  قدم های  اجرای 
می کند، به طورمثال:

• این که آیا مدیران فوق با برنامه کارمي کنند؟
• آیا تیمي کارمي کنند؟

• آیا رؤساي دانشگاه ها ومعاونان بهداشتي آنان درجلسات 
ضروري که باید حضورداشته باشند، شرکت مي کنند؟ 

• آیا سیستم نظارت سطح به سطح و آبشاري وجود دارد؟ 
• آیا اصل مهم تفویض اختیار موردتوجه است و در مواقع 

الزم ازآن بهره مي گیرند؟ 
بخش دوم کار اعتبار بخشی است، در واقع عالوه برنظارت 
و پایش، مدیران سطح بعد اعتباربخشي نیز مي شوند و 
مدیراني که موفق به اخذ امتیاز مشخص می شوند، ضمن 

معرفی مورد تشویق واقع می شوند. 

لطفا نظام اعتبار بخشي را بیشتر توضیح دهید؟
در اعتبار بخشی اقدام ها و فعالیت های مدیریتی ارزشیابی 
شده و در نهایت امتیاز مربوط محاسبه می شود. در ارزشیابی 
که از طرف معاون بهداشتی کشور در سطح دانشگاه ها 
انجام می شود، موارد و امتیازات ذیل مد نظر قرار می گیرد 
و ما پیگیر هستیم که مشابه آن در تمام سطوح مدیریتی 

انجام گیرد.

50 درصد امتیاز، مربوط به نمره پایش دانشگاه است و 
30 درصد امتیاز، مربوط به نظرات مشتریان داخلي هر 
مدیراست. برای این منظور طی پرسشنامه ای به صورت 
و  همکاری  و  مدیریت  نحوه  به  ها  دانشگاه  محرمانه، 
مدیران  و  می دهند  نمره  وزارتی  کل  مدیران  پشتیبانی 
و معاونان  فعالیت ها و همکاری های رؤسا  به  نیز  وزارتی 

بهداشتی دانشگاه ها نمره می دهند.
20 درصد امتیاز هم مربوط به گزارش دانشگاه ها است. 

)ساالنه از رییس و معاون بهداشتي دانشگاه ها طبق یک 
فرمت مشخص گزارش درخواست مي شود.( 

برای پایش از چه ابزاری استفاده می شود؟ آیا شاخص 
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به این موضوع امتیاز دهید ) 1 تا 100(

کد این موضوع 9047

  SMS  30007273010001

نحوه امتیازدهی:
امتیاز - شماره مقاله 
مثال: اگر امتیاز شما 
80 باشد: 80 - 881

برنامه هاي بهداشتی مختلف مانند میزان های مرگ ومیر 
و بیماری و ... نیز سؤال می شود؟

چک ليست هايي با سؤاالت شفاف در اختيار دانشگاه ها 
قرار گرفته و حاوي سؤاالتي است که پاسخ آنها به طور 
ليست ها  چک  اين  است.  ارزيابي  و  حصول  قابل  کامل 
حاصل چندين سال تجربه و مشورت با افراد مختلف است 
و سؤاالت آن دربرگيرنده تحليل شاخص ها و اقدام های 
مديريتي ضروري هر سطح است. در حقيقت در سؤاالت 
ابتدايی چک ليست به شاخص ها پرداخته می شود، نه به 
خود شاخص که در صورت کاهش و افزايش شاخصی 
امتيازی کسر يا عالوه شود )امری که می تواند موجب 
مورد  شــاخص  تحليل  بلکه  شود.(،  کاذب  گزارشات 
مديــر  يک  به  عنوان  اين که  می گيرد.  قرار  ســؤال 
 بايد به شــاخص های متناسب با سطح مديريتی خود 
را  آنها  يا پس رفت  اشراف خوبی داشته، علل پيشرفت 
برای يک سياستگزاری و برنامه ريزی مناسب بداند. برای 
اين منظور »پانل مدیریت اطالعات سالمت« را طراحی 
تهيه  دانشگاه ها  اغلب  در  هم اکنون  پانل  اين  کرده ايم، 
معاون  و  دانشگاه  رييس  اتاق  از  مختلف  سطوح  در  و 
بهداشتي تا ساير سطوح نصب شده است. در حقيقت 
در زمان پايش، ما ابتدا در اتاق رييس دانشگاه و سپس 
معاون بهداشت دانشگاه ازمقابل همين پانل ارزيابی خود 

را با تحليل اطالعات و شاخص ها شروع مي کنيم.

تواتر انجام پایش چگونه است و با توجه به  تعداد زیاد 
دانشگاه ها هر مدیر در سطح وزارت چگونه می تواند در 
تمام دانشگاه ها حاضر شده مدیر دانشگاهی ذی ربط 

خود را پایش کند؟

سـؤال بسـیار خوبی اسـت و اتفاقاً یکی از دغدغه های اصلی 
مـا در اجـرای ایـن برنامـه همیـن مسـأله بـود. اوالً بـه نظـر 
می رسـد کـه در اغلـب سـطوح تواترمناسـب بـرای پایـش و 
اعتبـار بخشـی سـاالنه یـک بـار باشـد، امـا در مـورد پایش 
فعالیـت هـای بهـورز و هم چنیـن پزشـکان خانـواده کـه به 
طـور مسـتقیم  به مـردم خدمت می دهند، تواتر الزم بیشـتر 
اسـت. این پایش سـاالنه یک بار در دانشـگاه به سـبب تعداد 
محـدود شهرسـتان ها امکان پذیر اسـت، اما در سـطح وزارت 
همان طـور کـه گفتیـد ممکن نیسـت؛ لذا مقرر شـد مدیران 
سـطح وزارتـی بـا کمـک رؤسـای ادارات خـود هـر کـدام 
تعـدادی از دانشـگاه هـا را به نحوی پایش کننـد که در طول 

سـال همه دانشـگاه ها یـک بـار موردپایـش قرارگیرند. 

مشاوران وناظران ملي همکار در برنامه پايش چه کساني 
هستند؟

معاون محترم بهداشتي وزارت به همراه پنج تن از مشاوران 
خود که از مدیران باتجربه نظام بهداشتی کشورهستند به 
عنوان ناظران ملی در دانشگاه های قطب حاضر شده، باکمک 

آنان همه دانشگاه های منطقه را پایش می کنند.
ناظران ملي عبارتنداز:

پزشکي علوم  دانشگاه  رییس  مشاور  دکترغالمحسن خدايي، 
مشهد و مدیرمسؤول فصلنامه بهورز و معاون فنی سابق مرکز 

بهداشت استان خراسان رضوی 
علوم  دانشگاه  بهداشتي  معاون  صدری،  دکترغالمحسين 

پزشکي اصفهان
علوم  دانشگاه  علمي  هیات  عضو  منصوري،  دکترسعيد 

پزشکي کرمانشاه
دانشگاه بهداشتي  اسبق  معاون  زاهدي،  محمدرضا  مهندس 

علوم پزشکي چهارمحال  و بختیاري
دکتر محمدرضا ميرزايي، معاون بهداشتي سابق 

دانشگاه علوم پزشکي مازندران

در پایان از آقای دکتر کوشا که با وجود مشغله 
اختیار  در  را  فرصت  این  وقت  کمبود  و  فراوان 
فصلنامه بهورز قرار دادند، صمیمانه تشکر کرده 
و به ایشان و همه ناظران ملی خداقوت گفته و 
برای آنان از درگاه خداوند منان آرزوی سالمتی و 

توفیق روزافزون داریم.


