
گفت وگو با دکتر تبریزی 
رییس مرکزمدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خاطره بره مقدم  | عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز

نظام بهورزی نیاز به اصالحات دارد

دکترجعفرصادق تبریزی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
سال   25 با  بهداشتی درمانی  خدمات  مدیریت  دانشیار  و  تبریز 
سابقه خدمت است که کارش را از مرکز بهداشتی درمانی روستایی 
کرده است. در آبان 1374 در مرکز بهداشت  وسپس شهری شروع 
کار  کارشناس مسؤول آموزش بهورزی شروع به  استان به عنوان 
کرده و حدود 2 سال بعد با حفظ سمت به عنوان معاون فنی مرکز 
بهداشت استان نیز انتخاب شده و مدت هشت سال نیز معاون 
کاری زمانی بوده  گفته خودش بهترین دوران  فنی بوده است. به 
که مسؤولیت آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را  است 

به عهده داشته است. 
بهورزان  کاربا  و  بهداشت  خانه های  از  دکترتبریزی  کار  شروع 
بر  سالمت  نظام  بار  بیشترین  که  کسانی  کنار  در  یعنی  بود، 
دوش آن هاست. رییس مرکزمدیریت شبکه می گوید: مهم ترین 
وی  است.  دوران  همان  از  گرفته  سیستم  از  که  آموزش هایی 
نیروی  توانمندسازی  و  ارزشیابی  نظام  و  بهورزی  درآیین نامه 
بهورزی  آموزش  مربیان  توانمندسازی  کارگاه های  و  انسانی 

مشارکت داشته است. 

به تحصیل در  استرالیا  در  دکتر صادق تبریزی حدود چهار سال 
رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی پرداخته و از سال 1386 
به عنوان هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 
معاون  به عنوان   1392 ماه  دی  از  و  است  شده  کار  به  مشغول 
مرکز  رییس  به عنوان   1395 سال  آذر   14 از  و  دانشگاه  بهداشت 

کند.  مدیریت شبکه خدمت می 

با  سالمت  درنظام  اجرا  قابل  اهداف  و  برنامه ها  درباره   
ً
لطفا

کید برحوزه بهداشت توضیح دهید.  تأ
 15 با  را  تحول  طرح  ما  که  بود  اساس  براین  اولیه مان  اهداف 
کانون برنامه ها  برنامه و 10 پروژه پشتیبان به عنوان میثاق ملی در 
سالمت  نظام  هرکجای  در  می کنیم،  تالش  همه  و  قراردادیم 
هستیم، پایبند به این طرح ملی باشیم و با تحقق برنامه ها شاهد 
ارتقای سالمت جامعه باشیم. بنابراین بهورزان عزیزمان نیز نقش 
نیاز  آن  به  امروز  آنچه  دارند.  به عهده  سالمت  تحول  در  را  بزرگی 
پیگیری  را  اطالعات  و  که داده ها  و سیستمی است  نظام  داریم 

کند، بنابراین پرونده الکترونیک شبکه را در اولویت قرار دادیم.

خ 1395/11/30 تا 1395/12/01 در مشهد مقدس،  کشور مور در حاشیه برگزاری اجالس معاونان بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی 
کوتاه دست داد تا درگفت وگویی با دکتر »جعفرصادق تبریزی« رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  فرصتی 

پزشکی بیشتر با ایشان و برنامه های در دست اجرای این شبکه آشنا شویم. 
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کنیم تا همه عزیزان در  که مربوط به نظام الکترونیکی شبکه است را در دو ماه گذشته طراحی  کردیم بخشی   در سامانه »سیب« تالش 
کنند.  کار می کنند، اطالعات مربوط به خودشان را وارد سیستم  که  هر جایی 

که انجام دادیم این  کاری  کمک می کند. دومین  که در تصمیم گیری به ما  کشور پایگاه داده بسیار جالبی را خواهیم داشت  کل  ما در 
بودکه سیستم بودجه ریزی و توزیع منابع مان را اصالح کنیم. از سطح کالن کشور تا سطح پایین که بتوانیم منابع را براساس اطالعاتی 
که می گیریم، درست تخصیص دهیم، تا مناطق محروم، روستاها و شهرها از منابع مالی خوبی برخوردارشوند و بتوانیم برنامه های 
که همکاران انجام می دهند با نگاه  کاری  کار بعد راه اندازی نظام پرداخت مبتنی برکیفیت بوده و براساس  کنیم.  سالمت را اجرایی 
کردیم براساس  کردیم، اغلب بهورزان راضی بودند و سعی  ویژه به بهورزان، حدود یک سال در آذربایجان شرقی انجام دادیم و تجربه 

که ارایه می دهند، به حق شان برسند.  کیفیت خدمتی 
کردیم. اعداد و ارقام مربوط به این شاخص ها وارد  که انجام می دهند، تعیین  کیفی براساس خدماتی  برای هرکدام از نیروها شاخص 
کیفیت می شود و براساس آن تعیین می شود میزان پرداختی آن ها چقدر باشد. این طرح و نتایج اجرای آن  سامانه پرداخت مبتنی بر 
کار افزایش یابد دریافتی افراد  به اطالع وزیر بهداشت رسیده و پس از بررسی در وزارتخانه به دانشگاه ها ابالغ می شود. لذا هر چه کیفیت 

کیفیت خدمت، دریافتی شان هم اصالح شود. کنند با باال بردن  بیشترخواهد شد و امیدداریم همه تالش 

کنیم، ساختار بهورزی نسبت به 20  بایدنظام آموزشی را تقویت 
سال قبل متفاوت شده است، لذا نظام بهورزی نیز باید متفاوت 

شود و نیاز به اصالحات دارد. 
با نظرخواهی از بهورزان و نمایندگان آن ها در طول سال نظام 
کرد. بحث دیگر برنامه های  آموزش بهورزی را تقویت خواهیم 
سطح  در  را  همکاران مان  اینکه  برای  است،  کیفیت  ارتقای 
می دهند،  ارایه  که  را خدماتی  کیفیت  تا  کنیم  کشورتوانمند 
است.  گرفته  شکل  کیفیت  ارتقای  کمیته  یک  ارتقادهند، 
کردیم و  که زبانزد بهبودکیفیت درکشور بودند را جمع  افرادی 
کرد.  که ان شاءا... بزودی نتایج آن را اعالم خواهیم  کار می کنند 
گرفته  کمیته برای HSR )تحقیق در نظام سالمت( شکل  یک 
و  ساز  و  می کنند  تالش  کمیته  این  در  افضلی  ملک  استاد  که 
کز  که در سطح خانه های بهداشت، مرا کارش را آماده می کنیم 
کارهای پژوهشی  سالمت و شبکه ها و مرکز بهداشت شهرستان 
که مشکالت سیستم را حل می کند در اولویت قراردهیم. از طرف 
خانواده  پزشک  برنامه  که  دارد  وجود  ملی  عزم  امسال  دیگر 
کشور اجرا شود. ما در دو استان فارس و مازندران  کل  شهری در 
که طی این  این برنامه را داشتیم و تالش می کنیم، مشکالتی 
که بتوان  کنیم و به یک مدلی برسیم  دو سال داشتند را برطرف 
مدل  و  افتاده  اتفاق  اولیه  اصالحات  کرد.  جاری  کشور  کل  در 
آماده است، تا برای مسؤوالن رده باالی وزارت ارسال شده و پس 
کشور پیاده خواهد شد. تقویت پزشک خانواده  کل  از تایید در 
روستایی جزو برنامه های مان است و از دانشگاه ها نظرخواهی 
کردیم تا بتوانیم آسیب های موجود را شناسایی کنیم و به دنبال 
نیروی  توانمندی  برای  انجام دهیم.  را  آن اصالحات موردنیاز 
کل سطوح به خصوص همکاران مان در مرکزآموزش  انسانی در 

بهورزی و بهورزان نیز برنامه داریم. 

انتظار شما از فصلنامه بهورز چیست؟ 
برای  بهورزان  توانمندسازی  بهورز  فصلنامه  مهم  رسالت  یک 

تعریف  ما  که  است  کاری  کاردرست،  است.  کاردرست  انجام 
و  مشتاق  بهورزان  همه  است.  استاندارد  مطابق  و  می کنیم 
بهورز  فصلنامه  دهند.  انجام  بدرستی  را  کار   که  عالقمندند 
برقراری  دیگر  رسالت  کند.  اهدا  آن ها  به  را  دانش  این  می تواند 
ارتباط میان بهورزان و مرکزمدیریت شبکه است؛ یعنی عالوه بر 
این که برنامه های ما را به بهورزان می رساند، نقطه نظرات آن ها 
ارایه  روند  به شکلی می توانیم  ما  گر  ا برساند.  ما  به دست  را هم 
خدمت را اصالح کنیم، فصلنامه بهورز می تواند آن را منعکس کند 
که این پل دو طرفه  و بین مشتری و سیاستگذاران پلی برقرارکند 
باشد. از طرف دیگر بتواند مسایل صنفی بهورزان را طبقه بندی 

کند.

 آیا مطالعه سالمت بهورزان در سطح کشور اجرایی شد یا خیر 
و درنهایت به کجا رسید؟

به دلیل محدودیت منابع از چند دانشگاه مانند مازندران، قم، 
پایلوت شروع شده است و در بقیه  کردستان به شکل  تهران و 
بهورزان  سالمت  تا  شد  خواهد  شروع  بتدریج  نیز  دانشگاه ها 
کامل شود.  بهورزان  پرونده سالمت  آن  براساس  و  بررسی شود 
برنامه  این  مجری  و  مسؤول  تحقیقات  مرکز  در  »فرزادفر«  دکتر 

است و آن را دنبال می کند. 

 پیام آخر برای بهورزان؟ 
برای بهورزان آرزوی توفیق و سالمتی دارم و همه تالش ما این 
که پرچمدار نظام سالمت با همه توان هستند  کسانی  است تا از 

به عمل آوریم. 

که وقت خود را به بهورزان و  درپایان ضمن تشکر از دکترتبریزی 
فصلنامه آنان اختصاص دادند و آرزوی توفیق برای تحقق اهداف 
و  کمرنگ  بهورزان  امیدواریم دغدغه های فکری  ارزشمند شان، 

انگیزه های آنان در ارایه خدمت پررنگ شود. 
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