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داوطلب عزيز لطفاً قبل از شروع پاسخگويي، دفترچه سؤاالت داوطلب عزيز لطفاً قبل از شروع پاسخگويي، دفترچه سؤاالت داوطلب عزيز لطفاً قبل از شروع پاسخگويي، دفترچه سؤاالت داوطلب عزيز لطفاً قبل از شروع پاسخگويي، دفترچه سؤاالت 

را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسي قرار داده و در را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسي قرار داده و در را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسي قرار داده و در را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسي قرار داده و در 
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  مديريت

 

 

 صبح روز اول انفراديصبح روز اول انفراديصبح روز اول انفراديصبح روز اول انفرادي



  مديريت

 

 

ت و سرانه توليد هاي سالم درباره  ارتباط بين سرانه هزينه Newhorseدر پژوهشي كه توسط آقاي  -1

  HE = -60 + 0.079 GDP    :رابطه زير بدست آمد ،صورت گرفت (GDP)لص داخلي ناخا
هاي  اين فرضيه را مطرح نمود كه افزايش ثروت كشورها سبب افزايش هزينه پژوهشگرو براساس آن 

  كند؟ يافته را بهتر توجيه ميبه نظر شما كدام يك از موارد مربوطه اين . سالمت مي گردد
  خدمات سالمت خصوصي در كشورهاي توسعه يافته اربازگسترش بيشتر ) 1
  سالمت در كشورهاي توسعه يافتهاي  پوشش بيمهگسترش بيشتر) 2

  در كشورهاي توسعه يافته Service Fee for افزيش شيوه پرداخت) 3

  در كشورهاي توسعه يافته  (PHC)خدمات اوليه  توسعه بيشتر نظام) 4
  

ه آگاهانه ارايه بخشي از خدمات يا عدم قبه معني مضاي (Rationing)جيره بندي خدمات سالمت  - 2
خدمات بالقوه مفيد براي بيماران به سبب محدوديت منابع نظام سالمت هاي بخشي از  پوشش هزينه

را بر اساس  زير  در نظام سالمت عوامل "نتيجه گيري عيني"با فرض اعتقاد به ديدگاه اخالقي . باشد مي
  .به ترتيب اولويت بندي نماييد هاي جيره بندي خدمات سالمت سياستتأثير بالقوه آنان بر 

  اطالع از هزينه اثربخشي خدمات) 1
  ز خدمتآگاهي از تعداد بالقوه افراد منتفع ا) 2
  هزينه واحد خدمت) 3

  اقتصادي منتفعين بالقوه خدمت –وضعيت اجتماعي ) 4
  ترجيح اجتماعي اقشار جامعه در رابطه با خدمت) 5
  

از بيماران بيمه شده را به عنوان روشي براي افزايش درآمد  ك جهان سياست اخذ فرانشيزنبا -3
قدند بسياري از كارشناسان معت. رويه خدمات سالمت توصيه نمود هاي دولتي و كنترل معرف بي صندوق

را چئانچه اين تبعات احتمالي  .كه اجراي اين سياست در كشورهاي فقير موجب تبعات متعدد شده است
  كند؟ هاي روبروي آنها چه ميزان تبعات ذكر شده را تأئيد مي بپذيريم، هر يك از يافته

ميزان تأييد تبعات   هاي پژوهشي يافته  تبعات احتمالي

  ها توسط يافته
  

  افزايش شكاف طبقاتي سالمت
  

PED= -0.1 2  -1  0  +1  +2  خدمات سالمت-  

IED=15 2  -1  0  +1  +2  براي خدمات سالمت-  

  -2  -1  0  +1  +2  اط قوي محروميت سالمت و فقرارتب

افزيش درصد خانواده هايي كه دچار 

سالمت  Catastrophicهزينه هاي 
  .شوند مي

PED= -3  2  -1  0  +1  +2  خدمات سالمت-  

IED= 4 2  -1  0  +1  +2  خدمات سالمت-  

  -2  -1  0  +1  +2  خدمات سالمت PED= -0.2  اي هاي بيمه فشار بر صندوق



  مديريت

 

 

به طور . شود ت محسوب ميترين اصالحات سازماني در بخش سالم ازي يكي از متداولخصوصي س -4
 .دارد بستگيگيري براي خصوصي سازي مؤسسات و خدمات دولتي به عوامل متعددي  قطع تصميم

  كند؟ وجود هر يك از عوامل زير به چه ميزان تصميم شما را براي خصوصي سازي تقويت مي
  

  وجود اين عامل
ان تصميم شما را براي به چه ميز

  كند خصوصي سازي تقويت مي

  -Egalitarian liberal 2+  1+  0  1-  2ديدگاه  ايدئولوژيك 

  -2  -1  0  +1  +2  دروزارت بهداشت و درمان Regulatory ظرفيت باالي 

Inefficiency  به عنوان مشكل واجد اولويت در نظام
  سالمت

2+  1+  0  1-  2-  

  -2  -1  0  +1  +2  رگساالن كشورمتوسط سطح سواد پايين در بز

  -2  -1  0  +1  +2  وجود مديران آگاه و با تجربه در بخش دولتي

  
اغلب به همين سبب . شود چار شكست ميبازار آزاد خدمات و كاالهاي سالمت بنا به علل مختلف د -5

اصي بر آن رات خراد دارند براي كنترل اين بازار بايد قوانين و مققسالمت اعت يكارشناسان سياستگذار

لطفا در جدول زير عدد مناسب را در ستون آخر براي هر رديف   (Regulated Market)حاكم باشد 
  .عالمت بزنيد

  

اين نقيصه  رفع اگر به دنبال

  بازار سالمت هستيد

به چه ميزان سبب رفع مشكل   اين شكل از قوانين و مقررات

  گردد مي

Inadequate provision of 
Public & Merit goods 

mandatory coverage of 
public and merit goods 
by Insurances 

2+  1+  0  1-  2-  

Information Asymmetry 
between providers and 
consumers    

Mandates for informed 
decisions  2+  1+  0  1-  2-  

Monopoly in provision Establish Reference  
prices  

2+  1+  0  1-  2-  

Poor quality of market 
inputs 

Accreditation 2+  1+  0  1-  2-  
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 روز اول انفراديروز اول انفراديروز اول انفراديروز اول انفرادي    عصرعصرعصرعصر



  مديريت

 

 

  استنباط مديريتي براساس منابع متعدد

 Determinants of seeking Needed Outpatient care inدر اين مرحله شما ابتدا متن مقاله 

Iran از اين مقاله حذف  "گيري بحث و نتيجه"كنيد بخش  طور كه مشاهده مي همان. خوانيد را به دقت مي
و با تأكيد بر بخش نتايج اين مقاله و همچنين با مراجعه خواهيم كه با مطالعه مقاله  از شما مي. شده است

اين مقاله را  "گيري بحث و نتيجه"مقاالتي كه در اختيار شما گذاشته شده است بخش  Abstractبه 
ها و يا  اشاره به مشابهت  توجيه نتايج پژوهش،. بنويسيد) كلمه 100حداكثر (حداكثر در دو صفحه 

هاي احتمالي  محدوديت ،)آن  احتمالي  توجيه و(هاي ديگر  ن پژوهش با پژوهشهاي مشاهده شده در اي تفاوت
هاي آتي و كاربردهاي احتمالي نتايج اين پژوهش بايد در متن شما مودر  پژوهش، توصيه براي پژوهش

براساس اعدادي كه در باالي صفحه (هاي استفاده شده در متن  اشاره به رفرانس. توجه قرار گيرند

Abstract باشد ضروري مي) مقاالت ذكر شده است.  
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 انفراديانفراديانفراديانفرادي    دومدومدومدومصبح روز صبح روز صبح روز صبح روز 



  مديريت

 

 

  : مرحله اول

از طرف يك سازمان بين المللي مبلغ يك ميليارد تومان كمك نقدي به منظور ارتقاء سالمت آحاد جامعه 
به دانشگاه شما اختصاص داده شده است و شما به عنوان رئيس دانشگاه مسئول هزينه كردن اين مبلغ 

. گردد ير مديران و كارشناسان دانشگاه چهار گزينه زير براي شما مطرح ميپس از مشاوره با سا. هستيد
اگر هدف اصلي شما به حداكثر رساندن سطح سالمت به ازاي هزينه صورت گرفته باشد، اين چهار گزينه 

  )را قرار دهيد 4تا  1هاي روبروي هر گزينه يكي از اعداد  در دايره. (را به ترتيب اولويت مشخص نمائيد

هاي  تهيه شده و در اختيار داروخانه Bگردد كه داروي  پيشنهاد مي Aبه واسطه شيوع بيماري  )لفا

. شده است درمان مي Cبا داروي  Aتاكنون بيماري . درماني روستايي قرار گيرد –مراكز بهداشتي 

و  كند را به ازاي هر بيمار حفظ مي QALY 2به طور متوسط  Bهزينه هر دوره درمان با داروي 

نفر  000/100در هر سال حدود . كند را به ازاي هر بيمار حفظ مي QALY 1به طور متوسط  Cداروي 

  . شوند مي Aدر مناطق روستايي تحت پوشش دانشگاه شما دچار بيماري 

از ماده  Dشود كه به جاي ماده حاجب قديمي  براي انجام راديوگرافي با ماده حاجب پيشنهاد مي )ب

سبب نارسايي كليه  Eبه مراتب بيشتر از ماده حاجب  Dماده حاجب . تفاده گردداس Eحاجب جديد 

به ازاي هر بيمار به طور متوسط سبب حفظ  Dبه جاي ماده حاجب  Eاستفاده از ماده حاجب . شود مي

QALY 0.1 هزينه هر ريال ماده حاجب . شود بيشتر ميD  تومان و هزينه هر ريال ماده   5000حدود

مورد راديوگرافي با ماده حاجب  000/200در هر سال بيش از . باشد تومان مي  5500د حدو Eحاجب 
  .گيرد هاي تحت پوشش دانشگاه شما صورت مي در بيمارستان

با  Fبيماران سرطاني به جاي استفاده از دستگاه تصوير برداري  Stagingشود براي  توصيه مي )ج

. با حساسيت و ويژگي باال خريداري و نصب شود Gي حساسيت و ويژگي كم، يك دستگاه تصويربردار

يك . شوند سرطان بررسي مي Stagingهاي دانشگاه شما براي  نفر در بيمارستان 5000ساالنه حدود 

 Fدر مقايسه با دستگاه  Gسرطان توسط دستگاه  Stagingكارآزمايي باليني اخيراً نشان داده است كه 

اندازي دستگاه تصوير  هزينه خريداري و راه. شود ر بيمار ميبيشتر به ازاي ه QALY  10سبب حفظ 

هزينه هر بار . سال است 5تومان است و عمر مفيد اين دستگاه حدود  000/000/500حدود  Gبرداري 

  .تومان است 000/50حدود  Gتومان و با دستگاه  000/40حدود  Fبرداري با دستگاه  تصوير
سالمت آحاد جامعه در استان شما يك برنامه تلويزيوني مخصوص  شود براي بهبود رفتار توصيه مي )د

و . تومان در سال است 000/000/200ها حدود  هزينه اين برنامه. سالمت در شبكه استاني تهيه شود

در  QALY 6000ها از طريق بهبود سبك زندگي مردم سبب حفظ  شود كه اين برنامه تخمين زده مي
  .سال در  استان شما شود

  



  مديريت

 

 

  له دوم مرح

در برنامه لجستيك دارويي مراكز بهداشتي درماني روستايي قرار گرفته  Cرغم آنكه داروي  علي) الف

شما به عنوان رئيس . شوند درمان مي Bبا داروي  Aرود اغلب افراد مبتال به بيماري  است، گمان مي
ز آن است كه بيماران به سبب گزارش كميته حاكي ا. كنيد اي را مأمور بررسي اين مورد مي دانشگاه كميته

اعتقاد بيشتري به آن دارند و پزشكان نيز به سبب سهم بردن از درآمد تزريقات،  Bتزريقي بودن داروي 

لطفاً . شود براي رفع اين مشكل چهار گزينه زير مطرح مي. عالقمند هستند Bبيشتر به تجويز داروي 
  .ها را مشخص نمائيد اولويت هر يك از اين گزينه

را از طريق فرم درخواست دارو  Bبه پزشكاني كه داروي ) بدون كنترل نسخ(ارايه باز خورد كتبي  )لفا
  .كنند از مركز بهداشت شهرستان درخواست مي

در اين راهكار  Cو لحاظ نمودن داروي  Aتدوين راهكار سياست باليني در رابطه با درمان بيماري  )ب

و اجراي مهندسي باليني  Aتانداردهاي باليني درمان بيماري به عنوان درمان انتخابي، و تدوين اس

 Aدرباره درمان بيماري 

براي بررسي علل اعتماد بيماران به داروهاي تزريقي و تغيير  Action Researchاجراي يك  )ج
  نگرش و رفتار بيماران در يك روستا در رابطه با مصرف داروهاي تزريقي و خوراكي

  .كنند درمان مي Bرا با داروي  Aبازخورد كتبي به پزشكاني كه بيماري كنترل نسخ و ارايه  )د
  

   سوممرحله 

هاي دانشگاهي مرسوم  در بيمارستان Dبه جاي ماده حاجب  Eاز زماني كه استفاده از ماده حاجب ) ب

 رخ داده كه هر دو مورد منجر به فوت Eبه جاي داروي  Zشده است، دو مورد اشتباه در تزريق داروي 

. است Eبا داروي   Zرسد يكي از علل رخداد اين اشتباه شباهت ظاهري داروي  به نظر مي. شده است
زنند كه  اعضا اين كميته حدس مي. اند كميته بررسي كننده اين دو مورد اشتباه ساير علل را رد نكرده

حل هاي زير  ميته راهاين ك. هاي جدي شوند موارد بسيار بيشتري از اين اشتباه در آينده منجر به آسيب
لطفاً اولويت اين پيشنهادها را . را براي جلوگيري از اين اشتباه يا اشتباهات مشابه پيشنهاد كرده اند

  .مشخص نمائيد
  موارد اشتباه يا نزديك به خطا (Root Cause Analysis)اي   اجباري نمودن تحليل علل ريشه )الف

  هاي آموزشي در بيمارستان (MGM)ر هاي مرگ و مي برگزاري اجباري كنفرانس )ب
تدوين منشور اخالقي در مواجهه با اشتباهات پزشكي و مقابله با رويكرد فردي با خطاهاي پزشكي كه مبتني  )ج

  .بر محكوم كردن و مجازات نمودن فرد خطا كار است

  (Near Misses)ا اندازي نظام گزارش اجباري خطاها و تشويق گزارش اختياري موارد نزديك به خط راه )د



  مديريت

 

 

   چهارممرحله  

و همچنين (هاي زيادي در سطح دانشگاه  بحث Gدرباره استفاده از دستگاه تصويربرداري جديد ) ج
هاي استفاده از  اي ابهام در انديكاسيون پيش آمده است عده) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

را براي بيماران  Gعوارض ناشي از دستگاه اي ديگر  كنند، عده مطرح مي Stagingرا در  Gدستگاه 

شما به دنبال آن . تأكيد دارند Gكنند و ديگران بر عوارض زيست محيطي استفاده از دستگاه  مطرح مي
هستيد كه پاسخي علمي و قانع كننده براي اين ابهامات و توجيهي براي اقدامات خود پيدا كنيد، در اين 

 4تا  1اولويت اين چهارگزينه را با اعداد . گردد اسان مطرح ميرابطه چهارگزينه زير از سوي كارشن
  .مشخص نمائيد

مند متون را تهيه نموده و پس  به كمك تعدادي از اساتيد عالقمند راديولوژي پروتكل يك مرور نظام) الف

را به  Gاز تصويب در شوراي پژوهش دانشگاه، شواهد مرتبط به كاربردهاي دستگاه تصويربرداري 
  .مند مرور نمائيم نظام طور
اي  با همكاري تعدادي از اساتيد بخش انكولوژي و راديولوژي و به كمك نمايندگاني از مؤسسات بيمه )ب

ها و  تشكيل داده و با در نظر گرفتن الزامات، محدوديت (CPG)تيمي براي تدوين راهكار طبابت باليني 
  .اوري را تدوين نمائيمهاي بومي، راهكار بومي استفاده از اين فن اولويت

آوري سالمت  با هماهنگي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، كميته كشوري ارزيابي فن )ج

(HTA) آوري  براي بررسي فنG آوري را مورد بررسي قرار  هاي مختلف اين فن تشكيل داده و از جنبه
  .دهيم مي
آوري  ولوژي طرح اجراي يك مرور سريع فنبه كمك تعدادي از اساتيد عالقمند راديولوژي و انك )د

(Rapid Technology Review)  را در سطح دانشگاه اجرا نموده و نتايج آن را براي وزارت بهداشت و
  .درمان ارسال نماييم

  

   پنجممرحله 

اين برنامه تلويزيوني مورد توجه و اقبال زياد مخاطبين در سطح جامعه قرار گرفته است و ) د
ليه نشان مي دهد، مردم بخشي از رفتارهاي خود را براساس محتواي اين برنامه اصالح هاي او بررسي

كند با توجه به تعدد موضوعاتي كه در اين  شبكه استاني سيما از دانشگاه شما درخواست مي. نمايند مي
رابطه در اين . باشد، بررسي انجام شود تا اولويت اين موضوعات را تعيين نمايد برنامه قابل بحث مي

  .هاي زير را مشخص نماييد اولويت روش  لطفاً
  مطالعه بار قابل انتساب به عوامل خطر زاي سالمت در سطح استان )الف

  در سطح استان (Burden of Disease Study)ها  مطالعه بار بيماري )ب
  مطالعه بار قابل اجتناب از عوامل خطرزاي سالمت در سطح استان )ج
  سالمت مردم در سطح استانمطالعه رفتار  )د
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 انفراديانفراديانفراديانفرادي    دومدومدومدومروز روز روز روز     عصرعصرعصرعصر
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  PMP -اقتصاد بيمارستان

سال  20بيمارستان الف يك بيمارستان خصوصي در حاشيه شهر اصفهان است كه  )بخش اول سوال
( تخت فعال  150بخش اصلي مي باشد و در حال حاضر  4اين بيمارستان داراي . ازتأسيس آن مي گذرد

درصد و نسبت  55شته متوسط ضريب اشغال تخت آن در سال گذ. دارد) تخت 175قابل گسترش به 
. مي باشد 70/1محاسبه شده در حالي كه استاندارد آن براي اين بيمارستان  98/1پرسنل به تخت 

بيمارستان در حال ضرردهي است، پرسنل اين بيمارستان نسبت رضايتمندي بااليي ندارند و از حجم 
  . باالي كارهاي محوله شاكي هستند

چندي پيش يك كميته كاري به دستور رياست بيمارستان تشكيل گرديد تا براي رفع مشكل ضرردهي 
شما بر اساس . پيشنهاد زير را ارائه كرد 5اين كميته در بررسي هاي خود . بيمارستان راهكار ارائه كند

  ).لويت آخراو 5اولويت اول و  1(اولويت بندي كنيد 5تا  1واقعيات موجود، اين راهكارها را از 

  MRIخريد يك دستگاه ) الف -

 درصدي در نيروي انساني همه واحدها بطوريكسان  15كاهش ) ب -

 نفر پزشك متخصص داخلي وزنان با قرارداد پرداخت ثابت  4جذب ) ج -

آشپزخانه  - زيراكس -به پيمان سپاري واحدهاي خدماتي بيمارستان شامل خياط خانه) د -
 ) و فضاي سبز

 CCUصي ايجاد بخش تخص) ه -

  

راهكار پيشنهادي را پذيرفت و به تدريج آنها را به  5رياست بيمارستان در نهايت هر  )بخش دوم سوال
اما هر يك از اين راهكارها در كنار مزايا، مشكالت جديدي را باعث شدند، كه الزم بود . اجرا در آورد

  !گويا مشكالت هرگز تمامي ندارند. فكري براي آنها بشود

ميليارد ريال خريداري   8دست دوم به مبلغ  MRIستان با توجه به مضيقه مالي، يكدستگاه بيمار) الف
گرافي مي رسد كه هزينه  7ماه متوسط تعداد گرافي هاي انجام شده در روز به  6پس از گذشت . كرد

. كرد بنابر اين كميته كاري مجدداً تشكيل شد و مسئله را بررسي. هاي همين بخش را هم جبران نمي كند
  .راهكار را اولويت بندي نماييد 6مانند قبل اين . پيشنهاد زير را ارائه كرد 6اين كميته براي حل مشكل 

 بستن قرارداد با بيمه هاي خصوصي و بانك ها .1

 MRIتبليغات به صور مختلف براي دستگاه  .2

 درصد 20پايين آوردن تعرفه به ميزان  .3

 كت آنان در سودبه پزشكان و مشار MRIواگذاري سهام دستگاه  .4

 MRIشبانه روزي كردن خدمات  .5

 MRIخريد ورژن باالتر دستگاه  .6
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درصدي در نيروي انساني همه واحدها، از هزينه پرسنلي كاسته شد، اما در مقابل  15با كاهش )  ب
كميته كاري مسئله نارضايتي پرسنل . نارضايتي پرسنل به ويژه پرسنل پرستاري به شدت افزايش يافت

راهكار را  4مانند قبل اين . پيشنهاد زير را ارائه كرد 4بررسي كرد و براي حل مشكل  پرستاري را
  .اولويت بندي نماييد

  توزيع يكنواخت اضافه كاري بين همه پرسنل پرستاري .1

 درصد به نيروهاي موجود 10افزودن  .2

 تخت از تخت هاي فعال بيمارستان 20كاهش  .3

 ده توسط هريك از پرسنل پرستاريپرداخت كارانه به ازاي حجم خدمات انجام ش .4

  
پزشك متخصص زنان و زايمان قرارداد  2پزشك متخصص داخلي و  2بيمارستان موفق شد با ) ج

ميليون  10ساعت كار درمانگاهي در ماه به هر يك مبلغ  20همكاري امضا كند كه به موجب آن به ازاي 
اما به . ي را در همين بيمارستان پذيرش كنندريال داده مي شد و قرار بود پزشكان بيماران نيازمند بستر

تدريج معلوم شد كه پزشكان برخي از بيماران را به مطب شخصي خود راهنمايي و در يكي ديگر از 
وقتي علت اين امر را جويا شدند، پزشكان امكانات بهتر . بيمارستان هاي رقيب بستري مي نمايند

نه مي آمد، زيرا امكانات آن بيمارستان هم برتري محسوسي بيمارستان رقيب را ذكر كردند كه به نظر بها
 4مانند قبل اين . راهكار ارائه نمود 4كميته كاري در ادامه رايزني هاي خود براي رفع اين مشكل . نداشت

  .راهكار را اولويت بندي نماييد

 تغيير روش پرداخت به پزشكان به روش پرداخت به ازاي عملكرد .1

  از  پزشكان خاطيتذكر جدي و كسر حقوق  .2

 جايگزيني اين پزشكان با پزشكاني كه مطب شخصي ندارند .3

 جذب تعداد بيشتري از پزشكان در هر دورشته .4

به پيمان سپاري واحدهاي خدماتي در مورد آشپزخانه بيمارستان به اجرا درآمد و تهيه مواد اوليه ، )د
نفر از پرسنل  6آشپزخانه حل نشد زيرا  اما مشكل پرسنل قبلي. پخت و توزيع غذا به پيمانكار سپرده شد

كميته كاري براي بررسي اين موضوع تشكيل شد و پس از بررسي . سال ديگر قرارداد داشتند 3قبلي تا 
  .لطفاً اين راهكارها را اولويت بندي نمائيد. كارهاي زير را عنوان كرد راه
  ها براي كاهش واقعي هزينه فسخ يك طرفه قرارداد و دادن غرامت براساس مقررات قانون كار -
  الزام پيمانكار جديد به بكارگيري پرسنل قبلي آشپزخانه تا زمان پايان قرارداد پرسنل -
با وجود پرسنل (هاي نگهباني و فضاي سبز بيمارستان  استفاده از پرسنل قبلي آشپرخانه در پست -

  )موجود
  هاي خالي مورد نياز پستآموزش پرسنل قبلي آشپزخانه براي استفاده از آنها در  -



  مديريت

 

 

بيمارستان با مشكلي روبرو شد كه قبالً كمتر به آن فكر كرده بود و آن كمبود  CCUبا ايجاد بخش )  ه

به ناچار باز هم كميته كاري شروع به يافتن راهكار براي . بود CCUپرستار دوره ديده براي اداره بخش 
  .راهكار را اولويت بندي نماييد 4مانند قبل اين . ودراهكار زير را ارائه نم 4حل آن كرد و در نهايت 

 CCUبرگزاري دوره هاي بازآموزي براي پرستاران در  .1

 دادن اضافه كاري بيشتر به پرستاران دوره ديده .2

 تخت 4تخت به  6از  CCUكاهش تعداد تختهاي  .3

  CCU درصدي دستمزد پرستاران 10تالش براي جذب پرستاران بيشتر با افزايش  .4
  

براي . سال از زماني كه كميته كاري فعاليت خود را شروع كرد، مي گذرد 2اكنون  )وم سوالبخش س
دنبال كردن نتايج اقدامات كميته و مديريت بيمارستان، توضيحات الزم در باره هر يك از موضوعات 

ازمند البته بطور طبيعي با هر تالش تازه مشكالت جديدي سر بر مي آورند كه خود ني. آورده شده است
  . راه حل هاي جديد هستند

بيمارستان از حد  MRIمعاونت درمان دانشگاه به اين نتيجه رسيده است كه تعداد موارد نرمال ) الف
كميته كاري بيمارستان پيشنهادهايي را براي رفع اين مشكل مد نظر قرار داده . استاندارد باالتر است

  .يت بندي نماييدلطفاً  مانند قبل اين راهكارها را اولو. است 

 Utilization Reviewتشكيل زيركميته  .1

 MRIتوصيه به پزشكان براي كاهش موارد  .2

  درخواستي از سوي هر يك از پزشكان MRIسقف گذاشتن براي تعداد  .3

  در اين باره در سطح بيمارستان Guidelineتدوين  .4

 انجام فرآيند مميزي باليني .5

  
كميته كيفيت . اعت در ماه اضافه كاري انجام مي دادندس 175سال، برخي پرستاران  2پس از گذشت ) ب

درمان و بررسي خطاهاي پزشكي، به اين نتيجه رسيد كه تعداد خطاهاي پرستاري بويژه در شيفت شب 
لطفاً  مانند قبل اين راهكارها را اولويت بندي . افزايش يافته و راهكارهايي را براي رفع آن اعالم نمود

  .نماييد

  افرادي كه بيشترين خطاها را داشته اند معرفي و تنبيه .1

  راه اندازي سيستم اعالم خطاي كاري به صورت اختياري از جانب خود پرستاران .2

  ساعت براي پرستاران 120ساعت به  175كاهش سقف اضافه كاري از  .3

 افزايش تعداد پرسنل پرستاري در شيفت شب .4



  مديريت

 

 

رت پرداخت به صورت با پرداخت بخشي از دريافتي پزشكان بخش داخلي به صو) ج

اما سازمان بيمه تأمين اجتماعي متوجه شد كه متوسط . اشغال تخت اين بخش افزايش يافت)FFS(عملكرد

و از . روز  افزايش يافته است 3روز  به  5/2در بخش داخلي اين بيمارستان از ) MLOS(اقامت بيماران 
كميته كاري در . اين موضوع شد اين رو با اخطار كتبي به بيمارستان خواستار بررسي و تصحيح

  .لطفاً  مانند قبل اين راهكارها را اولويت بندي نماييد. بررسي اين موضوع راهكارهاي زير را مطرح كرد

  بازگرداندن شيوه پرداخت به پزشكان اين بخش به وضعيت قبلي .1

ه ب MLOSقرار دادن پاداش هايي به ازاي شاخص هاي مورد نظر بيمارستان از جمله كاهش  .2
  روز 5/2

  افزايش تعداد پزشكان بخش داخلي .3

  قرار دادن سقف براي تعداد روزهاي بستري بيماران اين بخش .4

هر ...) و  CASE MIX -متوسط اقامت -نظير تعداد بيمار(بررسي آماري شاخص هاي كاركرد  .5
  يك از پزشكان بخش داخلي

  
تان دچار افت شد و اين موضوع كيفيت غذاي بيمارس سال از به پيمان سپاري آشپزخانه 2پس از ) د

مسئول تغذيه در پيگيري اعتراض كاركنان به بررسي موضوع پرداخت . اعتراض كاركنان را در پي داشت
پيمانكار در توجيه علت اين . كند و متوجه شد پيمانكار از مواد اوليه مرغوبي براي پخت غذا استفاده نمي

به نظر شما كدام . اي داشته است رم باال و پيش بيني نشدهامر گفت كه در ماه گذشته قيمت مواد اوليه تو
هاي بعدي  كارهاي زير براي حل اين مشكل داراي اولويت بيشتري است و كدام يك در اولويت يك از راه
  گيرند؟ قرار مي

  فسخ يك طرفه قرارداد از طرف بيمارستان و باز گرداندن امور آشپزخانه به بيمارستان .1

  پرس غذا در متن قرارداد براساس تورم ناگهاني ايجاد شده افزايش مبلغ پخت هر .2

  دادن اخطار كتبي و جريمه پيمانكار براساس مفاد قرارداد .3

  تغيير قرارداد و به پيمان سپاري آشپزخانه بدون مواد اوليه .4

  پذيرش وضعيت فعلي و توجيه پرسنل معترض درباره وضعيت كنوني .5
  
اي انجام داد و دريافت كه از زمان افتتاح بخش  ارستان مطالعهسال، مسئول آمار بيم 2پس از گذشت  )هـ

CCU، اين كميته در . آمار تعداد موارد مرگ و مير در بيمارستان به طور قابل توجهي افزايش يافته است
اي محرمانه به رياست بيمارستان اعالم كرد كه ادامه اين روند ممكن است به حسن شهرت  نامه

رياست بيمارستان با اظهار نگراني از اين امر كميته كاري را . دم صدمه بزندبيمارستان در نزد مر
. در پايان بررسي كميته كاري راهكارهاي زير را ارائه كرد. مسئول بررسي مشكل و ارائه راهكار كرد

  .لطفاً مانند موارد پيشين اولويت بندي فرمائيد
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  در هر شيفت CCUافزايش تعداد پرستاران  -

 CCUپزشكان متخصص براي خودداري از بستري كردن بيماران شديداً بدحال در  توصيه به -

  افزيش پرداختي به پزشكان متخصص -
  اي و دقيق علل فوت هر يك از بيماران تشكيل كميته مرگ و مير و بررسي ريشه -

 CCUكشيك شبانه روزي پزشكان عمومي دوره ديده در  -
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 گروهيگروهيگروهيگروهي



  مديريت

 

 

  :اول قسمت

  .گوييم له گروهي المپياد علمي دانشجويان خوش آمد ميورود شما را به مرح

 "خانواده  پزشك" ث در اين مرحله مبحث مهمحاعالم شده بود موضوع مورد ب تر  پيشگونه كه  همان
هايي كه در ايجاد نظام يكپارچه  در اين قسمت ابتدا وضع موجود و مهمترين مشكالت و چالش. است

تشريح و سپس از   رو هستيم، با آن روبه) هاي فعال در امر درمان انبا وجود تعدد سازم(پزشك خانواده 
هاي الزم و به كارگيري خالقيت خود،  پاسخ سئواالت را مطابق  شود كه با انجام بررسي شما خواسته مي

  :ارائه فرماييد  با جدول، 
  :تشريح وضع موجود) لفا

تأمين اجتماعي، شركت نفت، بخش خصوصي  مراكز دولتي،(با توجه به تنوع سازماني محل كار پزشكان 
و توزيع غير يكنواخت پزشكان به ويژه در شهرها، مشكالتي در مراجعه يكنواخت بيماران به ...) و

خود . عادت دارند به پزشكان خاصي مراجعه نمايند  از سوي ديگر مردم،. پزشكان ايجاد شده است
مقاومت   ها يكنواخت نمايد، يع بيماران را بين آنهايي كه توز پزشكان نيز به طور قطع در مقابل طرح

ها ممكن است تعداد بيماران و امكان ايجاد تقاضاي القايي از سوي  زيرا اجراي اين طرح. خواهند نمود
  .پزشكان را محدود نمايد

هاي  نكته آخر اينكه هم اكنون، تعداد زيادي از پزشكان به تبعيت از قوانين سازماني خود محدوديت
واني از لحاظ ساعت كار، محل كار و نوع بيمار مراجعه كننده دادند و اين مسأله يك معضل جدي در فرا

  .شود راه ايجاد نظام يكپارچه پزشك خانواده محسوب مي
  :ها خواسته) ب

مايليم با استقرار نظام يكپارچه پزشك خانواده دسترسي جغرافيايي بيماران به پزشكان خانواده تسهيل 
اي كه براي هر پزشك خانواده شاغل در هر سازمان، جمعيت  تر گردد به گونه ماران يكنواختو توزيع بي

هر خانوار براي مراجعات اوليه پزشك . تعريف شود  (Defined population)تحت پوشش مشخص
. خانواده خود را بشناسد و به او مراجعه كند و پرونده سالمت خانواده  در اختيار آن پزشك باشد

  .ن كليه ارجاعات تخصصي از سوي آن پزشك صورت پذيردهمچني
  :انتظارات) ج

خود را بر طبق جدول زير تهيه نماييد، در اين جدول الزم  Option listsرود در پايان اين روز  انتظار مي

هاي كنترل در نظام  محور اصلي كه به عنوان اهرم 5هاي مدنظر شما   Optionاست براي هر يك از 
شوند، تكميل گردد و در هر مورد عالوه بر توضيح مختصر، متدولوژي دستيابي به  ه ميسالمت شناخت

از هماهنگي داخلي  Optionالزم است كه پنج محور ذكر شده براي هر . آن انتخاب، نوشته شود

(Internal Consistency) بديهي است كه تعدد و تنوع . برخوردار باشدOption   هاي منطقي و خالقانه
  .امتياز خواهد بود داراي

  



  مديريت

 

 

Option  No:  
1/ Organization  

  
  
  
  

  :متدولوژي دستيابي

2/ Finance 
 
 
  

 
  :متدولوژي دستيابي

3/ Pamant Method 
 
  
  

 
 :متدولوژي دستيابي

4/ Regulation 
 
  
  

 
 :متدولوژي دستيابي

5/ Behavior 
 
 
  

 
  
  
  

  :دوم قسمت

  !با سالم و صبح بخير



  مديريت

 

 

گروهي شما فعاليت علمي خود را درباره استقرار نظام يكپارچه پزشك خانواده پي  در اين قسمت از كار

ها  خود در مرحله قبلي، براي هر يك از گزينه Option Listالزم است در اين مرحله براساس . گيريد مي

  .را انجام داده و در پايان كار انتخاب نهايي خود را ارائه نماييد Option Appraisalمراحل علمي 
ها مهم بوده و الزم است با به  در اين مرحله استفاده از متدولوژي صحيح و آكادميك در ارزيابي گزينه

هاي به كار رفته در مرحله ارزيابي  تنوع متدولوژي. كارگيري معيارهاي اصولي اين ارزيابي صورت گيرد
  .د بودها و منطقي بودن راه دستيابي به انتخاب نهايي داراي امتياز خواه گزينه

  
  

  

  

  :سوم قسمت

  خسته نباشيد؛ 

كار قابل قبول و منطقي براي استقرار نظام يكپارچه پزشك خانواده  با تالش گروهي شما باالخره يك راه
  .الزم است در فرصت باقي مانده طرح پيشنهادي خود را تكميل و عملياتي نماييد. در كشور طراحي گرديد

اي با حضور مسئولين حوزه سالمت كشور مدل پيشنهادي  لسهشود در ج بدين منظور از شما دعوت مي
در اين ارائه شايسته است عالوه بر ارائه مختصر مراحل طي شده براي دستيابي به . خود را ارائه نماييد

Option list  و سپسOption Appraisal  شامل منابع (، طرح عملياتي نحوه پياده سازي مدل خود را
توانيد  دقيقه خواهد بود و مي 20حداكثر زمان ارائه . تشريح نماييد) استقرار طرح هاي اجرائي الزم و گام

  .در ارائه خود استفاده نماييد PowerPointاز نرم افزار 
در اين مرحله بيان روند منطقي و علمي دستيابي به طرح نهايي و توجيه و متقاعد ساختن مسئوالن و 

  .بود هيئت داوران آزمون داراي امتياز خواهد
  


