
مقدمه
نظام سالمت در ايران بیش از هفتاد میلیون، مصرف کننده خدمات 
دارد و با بیش از صدهزارنفرکادر متخصص و کارکنان حرفه اي و 
ساير کارکنان مشغول خدمات رسانی است که 33 هزار نفر از آنان 
را بهورزان خانه هاي بهداشت تشكیل مي دهند. در اهمیت مديريت 
نظام سالمت وبهورزان همین بس که:کاالی مورد معامله در اين بازار 

گسترده، » سالمت« و» جان انسان« است.
مايكل پورتر، يكی از برجسته ترين صاحب نظران مديريت راهبردی، 
با مطالعه عمیق نظام سالمت، ضرورت پرداختن به اين مهم را در 
کتاب خود با صراحت تأکید می کند: »مشكل اصلی و امروزی نظام 
است!« به همین جهت دراين  مديريت  نیست،  فناوری  سالمت، 
مقاله به اختصار به وظايف خانه های بهداشت و نقش بهورزان از  

منظرمديريت سالمت در خانه بهداشت پرداخته می شود.

آشـنايي با نقش بهـورز
به عنــوان مدير ســـالمت روســـتا

وظايف بهورزان به عنوان مديران خانه بهداشت
در نگرش فرآيندي مديريت، مدير،  منابع سازماني را براي 
رسيدن به اهداف به كار مي گيرد و چهار وظيفه مديريتي:

برنامه ريزي و تصميم گيري، سازماندهي،  رهبري و كنترل 
را انجام مي دهد. 

1. برنامه ريزي
مديريت  وظايف  ترين  بنيادي  از  يكي  ريزي  برنامه 
است. برنامه ريزي يعنی از ميان گزينه هاي مختلف 
رسيدن به اهداف،  يك گزينه را انتخاب بكنيم. اين كار 
مستلزم مشخص كردن هدف ها و مقاصد و چگونگي 

دستيابي به آنهاست. 
برنامه ريزي اصوالً اولين نقطه در فرآيند مديريت خانه 
هاي  خانه  در  موفقيت  براي  بهورزان  است.  بهداشت 
بهداشت نياز دارند تا برنامه ريزي را سرلوحه كار خود 
قرار دهند. آنان بايد هدف های مشخصی را برای خود 
تعيين كنند و همه فعاليت های مربوط به آن هدف 
انجام  زمان  كنند.  فهرست  و  مشخص  خود  برای  را 
هر فعاليت نيز بايد مشخص باشد تا هيچ  فعاليتی به 

فراموشی سپرده نشود.
در پايان سال هم بهورز بايد خود را ارزيابی كند كه به 
كدام اهداف دست يافته است و به كدام اهداف نرسيده  

است، تا در سال آينده مورد بازنگری قرار دهد.
2. سازماندهي و هماهنگي

براي موفق بودن نياز به سازماندهي است. بهورز می تواند 
برای موفقيت بيشتر سيستم سازماني را براي اجراي 
برنامه ها در روستا طراحي و ايجاد كند. سازماندهي 

 عبدالرضا یوســفی و محمد علینژاد
به ترتیب کارشناس مسؤول آموزش 

بهورزی و معــاون اجرایی معــاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  
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بهورز
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اهداف آموزشي 

اميد است بهــورزان محتــرم پس از 
مطالعــه مقــاله:

• مفهوم مدیریت و سازمان را بدانند.
• اهميت  مدیریت  نظام ســالمت 

رابيان کنند.
• وظایف اصلي مدیریتي بهــورزان 

راتوضيح دهند.

مديريت در خانه بهداشت
دارای  ســازمان  يك  عنوان  به  بهداشت  خانه 
واطالعاتی،  تجهيزاتی  انسانی،  منابع  و  هدف 
در  خدمت  ارايه  روستايي  واحد  ترين  محيطي 
نظام شـبكه هاي بهداشتي درماني كشور است. 
هر خانه بهداشت بســته به شرايط جغرافيايي، 
به ويژه امكانات ارتباطي و جمعيت، يك يا چند 
روستا را تحت پوشش خود دارد. مديريت درخانه 
بهداشت توسط بهورزان اعمال مي شود و با هدف 
ارتقای ســالمت جامعه تحت پوشش است كه 

فعاليت های زيادی را در برمی گيرد. 
وظايف  و  هــا  فعاليت  درست  انجام  شك  بدون 
محول شده در خانه بهداشت با استفاده از منابع 
و تجهيزات موجود  تنها درسايه مديريت صحيح 
امكان پذيرخواهد بود. زيرا مديريت به معنای به 

كارگيری منابع برای دستيابی به اهداف است.
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• مديريت برنامه هاي تندرستي، دكتر فريد ابوالحسني
• آموزش سالمت ويژه مديران و كاركنان نظام  سالمت، دكتر 

ناصر محمدي، دكتر شهرام رفيعي فر
• كتاب مديريت عمومی، دكتر مهدي الوانی، عضو هيأت دبيران 

اولين كنگره مديريت سالمت ايران، دكتر فريبا لطيفی

به اين موضوع امتیاز دهید ) 1 تا 100(
کد اين موضوع 8721

  SMS  30007273010001

پيشنهادها
توانمند سازي  هاي  گارگاه  و  آموزشي  هاي  دوره  برگزاري   •
بهورزان درباره نقش ها و وظايف مديريتي در خانه هاي بهداشت

مراكز  سرپرستان  نگرش  تغيير  و  آگاهي  ارتقاي سطح   •
بهداشتي درماني و تيم هاي نظارت خانه هاي بهداشت در 

زمينه مديريت خانه هاي بهداشت 

منابع 

نتيجه گيري 
در ادبيات سالمت از ابتداي شكل گيري شبكه هاي بهداشت ودرمان 
وخانه هاي بهداشت بر تقدم بهداشت بر درمان تاكيد شده است و 
اين جمله ترجمه شده را بارها شنيده و خوانده ايم كه: بهداشت همه 
چيز نيست اما همه چيز بدون بهداشت هيچ است. اما بايد در مورد 
خود بهداشت اين مطلب را اضافه كنيم كه بدون مديريت، بهداشت 
فاقد كارآيي و اثربخشي الزم است. در نتيجه باور به جايگاه مديريت 
از ضرورت ها و  بهداشت  درنظام سالمت بخصوص در خانه هاي 
نيازهاي اساسي ما درحال حاضر است و البته اين باور را بايد ابتدا 

بهورزان و ساير كاركنان تيم سالمت به درستي درك كنند. 

کنترل در واقع پاسخ به دو سؤال است:
آيا فعاليت ها براساس طراحي ها اجرا مي شود؟ )پايش(

آيا اهداف سازماني تحقق يافته اند؟ )ارزشيابي(
البته وظايف مديريت و به خصوص مديريت سالمت درخانه هاي 
بهداشت بسيار متنوع است و آنچه در باال به آن اشاره شد، در واقع 
مقدمه اي بر اهميت اين امر تلقي مي شود و هر يك از بهورزان بايد در 
زمينه وظايف مطرح شده )برنامه ريزي و تصميم گيري، سازماندهي،  
رهبري و كنترل( موارد خاص هر خانه بهداشت را فهرست كنند و با 
كمك ساير اعضاي تيم سالمت مورد توجه قرار دهند. اميد مي رود از 

اين زاويه نيز به فعاليت های خانه هاي بهداشت توجه شود.

همان شناسايي فعاليت هاي مورد نياز، گروه بندي فعاليت هاي 
ضروري برای رسيدن به اهداف،  اختصاص گروهي از فعاليت ها به 
يك فرد و تفويض اختيار به او براي سرپرستي آنها و فراهم كردن 
هماهنگي در ساختار سازماني تعريف مي شود. سازماندهي كمك 
می كند تا از وجود منابع ضروري فيزيكي و انساني براي انجام دادن 
برنامه ها مطمئن شويم. رابطان بهداشتی و شورای بهداشت روستا 
يكی از مواردی هستند كه می توانند در سازماندهی و هماهنگی 

به ما كمك كنند.
3. رهبري )جهت دهي( 

براي  با ديگران  بايد  و سازماندهي، مدير  ريزي  برنامه  بر  عالوه 
فرآيند  از  انجام وظايف روزانه شان كار كند. رهبري عبارتست 
نفوذ درديگران تا براي رسيدن به اهداف سازماني تالش كنند. 
بهورزان بايد اهداف خود را با ساير افراد مرتبط ساخته و در آنها 
براي رسيدن به اهداف انگيزه ايجاد كنند. به عبارت ساده بهورز 
ضمن آن كه مي كوشد تا با ايجاد انگيزه و ارتباطي مؤثر انجام 
ساير وظايف خود را تسهيل كند، ديگران را نيز از روي ميل و 
عالقه به انجام وظايف شان ترغيب می كند. از اين رو رهبري به 
عنوان بخشي مجزا و مستقل از مديريت مطرح نبوده،  بلكه يكي از 

وظايف عمده و اصلي آن به شمار مي آيد. 
مهم ترين نكته در رهبري، جهت دادن و نفوذ در ديگران است. 
رهبري مستلزم نفوذ كردن و تأثير گذاردن بر افراد است و بهورز 
به عنوان مدير ودر نقش رهبر كسي است كه بتواند بر افراد تحت 
پوشش خود نافذ و مؤثر باشد و ديگران نفوذ و قدرت او را بپذيرند.

4. کنترل   
شايد به جرأت بتوان ادعا كرد، انجام هيچ فعاليتي در سازمان 
موفق نخواهد بود، مگر آنكه كنترل هاي الزم نسبت به آن به 
عمل آمده باشد. كنترل در واقع همان پايش و ارزشيابی است كه 
كمك می كند بهورز نسبت به نحوه رسيدن به هدف ها و انجام 
فعاليت ها آگاهي يابد و قدرت پيگيري، سنجش و اصالح آنها را 
پيدا كند. بدون وجود پايش و ارزشيابی مؤثر در تحقق اهداف خود 

موفق نبوده و نمي توانيم  از منابع خود به درستي استفاده كنيم.
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