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مشکل چیست؟

219هايی در كشور ما متوسط زمان پذيرش بیمار تا تعیین تکلیف ن
.دقیقه است

یف يعنی از زمان پذيرش بیمار در بخش اورژانس تا تعیین تکل
.نهايی او به طور متوسط سه ساعت و نیم طول می كشد

ی زمانی كه موجب صدمات جسمی،  روحی و خسارات مالی غیر جبران
.می گردد

الت بی شك يکی از مهمترين داليل بروز اين مشکل و ساير مشک
.موجود در بیمارستان ها، نبود مديريت قوي و توانمند است
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درمانیاهمیت مدیریت خدمات بهداشتی 
به نقل از یکی از مدیران پزشکی

ضعف مديريت علمی در حوزه سالمت را يکی از ريشه هاي اصلی
.  مشکالت در حوزه سالمت

اد و علم مدير بیمارستان بايد تحصیالت مرتبط با پزشکی، اقتص
.یستمديريت سالمت داشته باشند و صرفاً پزشك بودن كافی ن

.سال نسبت به اين موضوع عقب هستیم5۰تا 4۰در كشور ما 

.پزشکی كه دوره مديريت ديده باشد در كشور ما اندک است
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مدیریت خدمات بهداشتی درمانی چه 
اهمیتی دارد؟

از طراحی  ساختمان  تا برنامه ريزي  براي  ايجاد، اداره ، 
ره گیري  توسعه  و حتی تعطیل  يك  بیمارستان  نیازمند به

. از انديشه  مديريت  است 

میالدي براي 1934رشته مديريت بیمارستان در سال 
نخستین بار در دانشگاه شیکاگو آمريکا در سطح

. كارشناسی ارشد ايجاد شد

برنامه آموزشی در سطح 51در حدود 1983در سال 
اري كارشناسی ارشد اين رشته به تصويب وزارت بهد

.آمريکا رسید
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مدیریت خدمات بهداشتی درمانی چه 
اهمیتی دارد؟

، فلسفه وجود رشته هاي مديريت و اقتصاد سالمت
. بهبود مديريت و مصرف منابع است

منابع محدود بايد به بهترين وجه مصرف شوند تا
. حداكثر دستاوردهاي سالمتی حاصل شود

ع نظام كشورهاي توسعه يافته، براي مديريت بهینه مناب
.سالمت، اهمیت بیشتري قائل هستند

و بنابراين جايگاه شغلی اين رشته ها، بهتر مشخص
.  تعريف شده است
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مدیریت خدمات بهداشتی درمانی چه 
اهمیتی دارد؟

در كشورهاي توسعه يافته، فقط اثربخشی درمان، مدنظر 
.اهمیت می دهند« اثربخشی-هزينه»نیست، بلکه آنها به 

المت يعنی با توجه به اينکه منابع نظام س« اثربخشی-هزينه»
رين محدود است، بايد پزشك و سیستم درمان بتواند با كمت

. هزينه، بیشترين اثربخشی درمان را حاصل كند

برخالف آنچه عموم فکر می كنند اينگونه نیست كه در 
قط به كشورهاي پیشرفته، پزشکان و سیاستگذاران سالمت ف
.  شدسالمت مردم فکر كنند و مساله هزينه براي آنها مهم نبا
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مشکل چیست؟

«  مطب داري»در دانشکده ها چندان به موضوع آموزش 
براي دانشجويان دندانپزشکی اهمیت كافی داده 

.نمی شود

در به عنوان يك دندانپزشك كه: دكتر شهاب دانشور
ايران درس خوانده ام، میدانم كه مديريت، علوم 

ئله انسانی و به طور كلی ديد اقتصادي و توان حل مس
و به دانشجويان دندانپزشکی آموزش داده نمی شود
.جاي آن در برنامه هاي درسی به شدت خالی است
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یتی چرا دندانپزشکان به توانمندیهای مدیر
نیاز دارند؟

نفر مثالً يك)مديريت يك مطب دندانپزشکی با حداقل پرسنل •
از ديد ناظر خارجی دشوار به نظر ( به عنوان دستیار و منشی

.  نمی رسد
ولی مديريت يك مطب كوچك هم نیاز به فوت و فن ها و •

.مهارت هاي بااليی دارد

در مطب هاي دندانپزشکی  self employmentبه عنوان شغلی

در كلینیك ها و پست هاي اجرايی 

كارآفرينی در دندانپزشکی
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یتی چرا دندانپزشکان به توانمندیهای مدیر
نیاز دارند؟

ان شغل مديريت منابع انسانی يکی از مواردي است كه دندانپزشکان در جري: مثال
روزمره خود همواره با آن سر و كار دارند، 

ولی در دانشکده و بیرون از دانشکده هیچ گونه اطالعی در مورد آن كسب 
.نمی كنند

ولی وقتی تعدادي را به عنوان پرسنل به استخدام مطب يا كلینیك خود در
.می آورند، به دانستن اين نکات نیاز شديدي پیدا می كنند

در برخی كشورها دندانپزشکان در كنار دوره هاي آموزشی دندانپزشکی، 
.  دوره هاي مطب داري و مديريت مطب را می گذرانند
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