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دکتر مهدی درخشان در مالیر از توسعه ساختوسازها گفت

در  4سال ره  15ساله رفتیم

در مدت
یادشده
معادل ۲۰
سال گذشته
تجهیزات
پزشکی مراکز
و بیمارستانها
گسترش و ارتقا
یافته است

معـاون درمـان سـازمان تامیناجتماعـی بـا اشـاره به
توسـعه خدمـات درمانـی طـی چهـار سـال گذشـته،
گفـت :در ایـن مـدت بـه انـدازه  ۱۵سـال قبـل
از آن ساختوسـاز عمرانـی در  ۸۱بیمارسـتان
تامیناجتماعـی و  ۲۹۰مرکـز درمانـی وابسـته بـه این
سـازمان انجـام شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار تامیـن ،دکتـر مهـدی درخشـان
در آییـن بهرهبـرداری از طرحهـای عمرانـی و درمانی
بیمارسـتان دکتـر غرضـی مالیـر اظهـار داشـت :در
مدت یادشـده معادل  ۲۰سـال گذشـته نیز تجهیزات
پزشـکی مراکـز و بیمارسـتانها گسـترش و ارتقـا
یافته اسـت.
وی افـزود :طـی چنـد سـال گذشـته تلاش معاونت
درمـان تامیناجتماعـی روی دو محـور تامیـن
زیرسـاختها و توجـه بـه توسـعه زیرسـاختهای
الکترونیکـی و فنـاوری اطالعات بود تـا بتوانیم از این
طریـق خدمـات خوبـی را بـه مراجعـان ارائـه دهیـم.
معـاون درمان سـازمان تامیناجتماعـی همچنین به
اجـرای سیسـتم مدیریـت الکترونیـک بیمارسـتان یـا
اچآیسـی اشـاره و بیـان کـرد :هدف ما این اسـت که
با اجرای طرح یادشـده مدیریت تمامی بیمارسـتانها
و مراکـز درمانـی وابسـته بـه سـازمان تامیناجتماعی
الکترونیکی شـود.
دکتـر درخشـان ادامـه داد :بـه طـور مرتـب تکمیـل،
رفـع نواقـص و نمونههای جدید اچآیسـی در دسـتور
کار اسـت و زمینـهای مهیـا میشـود تـا بتـوان تمامی
خدمـات را بـه صـورت الکترونیکی به مـردم ارائه کرد.
وی هـدف از اجـرای طـرح اچآیسـی در تمامـی
بیمارسـتا نهای تامیناجتماعـی را آسا نسـازی
بهرهمنـدی بیمهشـدگان و همراهـان آنهـا از خدمات
درمانـی برشـمرد و اظهـار داشـت :علاوه بـر اجرای
ایـن طرح ،نسـخه الکترونیکـی را نیز در دسـت اقدام
داریـم کـه از چهار سـال گذشـته این طـرح در درمان
مسـتقیم آغـاز شـده اسـت.
معـاون درمـان سـازمان تامیناجتماعـی یادآور شـد:
بیـش از دو سـال اسـت کـه در بیمارسـتانها و مراکـز
درمانـی نیـازی بـه دفترچـه نیسـت و بیـش از سـه
سـال اسـت کـه طـرح نسـخه الکترونیکـی در درمان
غیرمسـتقیم در کل کشـور مسـتقر شـده اسـت.
دکتـر درخشـان گفت :بـرای اجـرای هرچـه بهتر این
طـرح نیاز اسـت تمامـی ارگانهای تاثیرگـذار در حوزه
سلامت بهویژه وزارت و بهداشـت به ما کمک کنند و
تا پایان امسـال بتوانیم نسـخه الکترونیکی را در کشور
به سـرانجام برسانیم.
وی همچنیـن بـه پایهریـزی نظـام ارجـاع داخلـی

کانون ارزیابی
ابزاری جهت رفع بحران مدیریت
حسین رضازاده
کارشناسمتخصصمعاونتاموراستانها

اتفاقات سیل اخیر و ناتوانی سازمانهای متولی در پیشبینی و عکسالعمل بموقع و
مناسب جهت مدیریت بحران بحثهایی را در رسانهها و مجامع مختلف موجب گردید.
به نظر میرسد ضعفهای موجود در مدیریت بحران اخیر و یا حوادث مشابه گذشته
را میتوان در بستر وسیعتری با عنوان وضعیت مدیریت در سازمانهای کشور بهویژه
سازمانهای دولتی مورد توجه و بررسی قرار داد.
سوالهایمهمیکهدرابتدامیتوانمطرحکردایناستکهآیاوضعیتآشفتهایکهدر
مدیریت بحرانهای طبیعی وجود دارد در سایر حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،ورزشی
و ...دیده نمیشود؟ در حالت کلی میزان رضایتمندی مخاطبان از خدمات سازمانهای
دولتیوعمومیبهچهمیزاناست؟وضعیتفساداداریدرسازمانهایماچگونهاست؟
درخصوصناکارآمدیسیستماداریما،تاکنونتحقیقاتوبررسیهایمتعددیتوسط
اساتید و پژوهشگران انجام شده و دالیل متعددی برای این نارساییها احصا شده است.

اشـاره کـرد و افـزود :تلاش مـا بـر ایـن اسـت تـا
تمامـی فرایندهـا در درمـان مسـتقیم و غیرمسـتقیم
بـه صـورت الکترونیکـی اجرا شـود و هماکنون بسـتر
سـختافزاری مهیـا شـده اسـت.
معـاون درمـان سـازمان تامیناجتماعـی بـا اشـاره
بـه اینکـه نیمـی از بیمهشـدگان کشـور مربـوط بـه
تامیناجتماعـی هسـتند ،گفـت :سـاالنه یکپنجـم
بودجه کل کشـور بـرای بیمهشـدگان تامیناجتماعی
هزینـه میشـود.
وی افـزود :در این راسـتا باید تلاش کنیم از امکانات
در اختیـار بـه نحـ و احسـن اسـتفاده کنیـم تـا بتوانیـم
گامـی در جهـت کاهـش آالم مـردم برداریم.
معـاون درمـان سـازمان تامیناجتماعـی از حضـور
خیران مالیری برای توسـعه بخش درمان و سلامت
ایـن شهرسـتان تقدیـر کرد.
تقدیـر از عملکـرد مدیر یـت درمـان
تا مینا جتما عـی همـد ا ن

معـاون اسـتاندار همـدان و فرمانـدار مالیـر نیـز در
آییـن بهرهبـرداری از چنـد طـرح عمرانـی و درمانـی
بیمارسـتان دکتـر غرضـی مالیر بـا بیان اینکه توسـعه
روزافـزون زیرسـاختها بـدون پزشـک و متخصـص
اثرگـذار نیسـت ،خواسـتار جـذب متخصصـان در
رشـتههایی همچـون رادیولـوژی ،جـراح مغـز و
اعصـاب ،ارتوپـدی ،بیهوشـی ،نورولـوژی و گـوش و
حلـق و بینـی شـد.
قدرتاللـه ولـدی افـزود :در رشـتههای یادشـده
بهشـدت نیازمنـد پزشـک متخصـص در بیمارسـتان
دکتـر غرضـی مالیـر هسـتیم.
ولـدی بـا اشـاره بـه وجـود  ۱۳۰هـزار بیمـه شـده
تامیناجتماعی در این شهرسـتان افزود :بیمارسـتان
دکتـر غرضی با  ۲۴سـال سـابقه و  ۱۶۰تخت مصوب
تاکنـون خدمـات ارزشـمندی ارائـه کـرده اسـت.
فرماندار ویژه مالیر ارتقای هتلینگ ،خرید تجهیزات
پزشـکی ،بازسـازی بخشهـای داخلـی ،خریـد
سیتیاسـکن پیشـرفته ،رادیولـوژی دیجیتـال،
سـونوگرافی رنگـی و سـایر تجهیـزات این بیمارسـتان
را قابـل تحسـین خوانـد و ادامـه داد :در ایـن زمینـه از
سـوی بیماران و مراجعان توجه خوبی صورت گرفته و
خدمـات ایـن بیمارسـتان رضایتبخـش اسـت.
جذب شود.
حجتاالسالموالمسـلمین احـد آزادیخـواه نماینـده
مردم مالیر در مجلس شـورای اسالمی نیز در مراسم
افتتـاح طرحهـای بیمارسـتان غرضـی بـا اشـاره بـه
اینکـه بیمارسـتان غرضی مالیـر با بهتریـن هتلینگ

و تجهیـزات بـه روز ،فاقـد پزشـک متخصص اسـت،
اظهار داشت :ضروری است وزارت بهداشت و درمان
در راستای تامین پزشک متخصص برای بیمارستان
غرضـی مالیـر از هیچتالشـی فروگـذار نکند.
دیگـر نماینـده شهرسـتان مالیـر در مجلـس شـورای
اسلامی نیـز بـا اشـاره بـه تحـوالت چشـمگیر حـوزه
بهداشـت و درمان شهرسـتان در چهار سـال گذشته،
بیـان کـرد :امـروز در بحث زیر سـاختها و تجهیزات
بـهروز بیمارسـتانی از برنامـه جلوتر هسـتیم.
محمد کاظمی با بیان اینکه امروز بیمارسـتان غرضی
مالیـر در واقـع یک هتل با کلیـه امکانات و تجهیزات
بـهروز پزشـکی اسـت ،تصریـح کـرد :نبـود پزشـک
متخصـص در برخـی حوزههـا اعـم از نورولـوژی ،مغز

ازجملهعللفرهنگی،ساختاری،اجتماعی،مدیریتیو...بهنظرمیرسدضعفمدیریت
درسازمانهایکشور،یکیازملموسترینواساسیترینعللناکارآمدینظاماداریدر
جلبرضایتمخاطبانودستیابیبهاهدافتعیینشدهباشد.اساتیددرجهاولمدیریتدر
جهانوازجمله«پیتردراکر»،مدیریترامهمترینعاملموفقیتیاشکستسازمانها
میدانند؛ مدیریتی که سیستمهایی کارآمد و پویا را در سازمان طراحی و نهادینه میکند.
بررسی عملکرد و میزان ضعف و قوت سازمانهای مطرح طی زمانهای مختلف در
سطحدنیا،حاکیازتاثیرگذاریبیبدیلبرخیمدیریتهادرتحول،فرهنگسازیوطراحی
وهمچنیننهادینهسازیسیستمهایموثردراینسازمانهاست.اماسوالمهمیکهدر
اینجامطرحمیشودایناستکهمدیرانتوانمندیمانند«جکولش»(مدیرعاملمشهور
کمپانی جنرال الکتریک) در چه محیط و شرایطی ظهور پیدا میکنند؟ آیا در محیطی
مملوازانحصار،باندبازی،رابطهمداری،برخوردهایسلیقهایو...استعدادهایترازاول
مدیریتیمجالیبرایبروزورشدپیدامیکنند؟سوالکاربردیتررامیتواناینگونهمطرح
کردکهسازمانهابرایشناساییاستعدادهایمدیریتیوبرقرارینظامشایستهساالری
چه اقداماتی میبایست انجام دهند؟
به نظر میرسد در حال حاضر در جامعه و سازمانهای ما باور چندانی به تخصصی بودن
و اهمیت حیاتی مدیریت وجود ندارد .چنانکه میبینیم افراد با سوابق و تخصصهای
مختلف و بدون بررسی و داشتن شایستگیهای الزم ،به واسطه قرار گرفتن در باندهای

و اعصـاب ،گـوش و حلـق و بینـی ،رادیولـوژی و غیره
باعـث شـده بیمـاران شهرسـتان از ایـن تجهیـزات
بهـرهای نبرند.
گفتنی است ،در این آیین پنج طرح درمانی و عمرانی
بیمارسـتان دکتـر غرضی مالیر بـا اعتبـاری افزون بر
 ۱۳۰میلیـارد ریال به بهرهبرداری رسـید.
در ایـن آییـن از دکتـر علیرضـا صفـری مدیـر
درمـان تامیناجتماعـی همـدان ،نماینـدگان
مالیـر ،حـاج حسـن و حـاج عباداللـه توکلـی
خیـران مالیـری در حـوزه سلامت ،حسـین بابایـی
شـهردار مالیـر و هـادی اسـدی مهنـدس طـراح
طر حهـای بیمارسـتان دکتـر غرضـی تقدیـر بـه
عمل آمد.

خاص یا نزدیکی به افراد قدرتمند و همچنین کانون قدرت به راحتی در مناصب حساس
مدیریتی قرار میگیرند .عملکرد کلی چنین افرادی ،بحرانی در کشور بهوجود آورده که
نرا بحران مدیریت نامید.
میتوان آ 
بدیهی است مدیریت ضعیف نهتنها سرمایهها و منابع مادی سازمان را هدر میدهد
بلکه مهمترین سرمایههای سازمان یعنی سرمایههای انسانی را دچار اضمحالل
و فرسودگی میکند .در چنین شرایطی شاهد بیانگیزگی ،کاهش بهرهوری،
خالقیت و نوآوری ،افزایش نارضایتی و سکوت سازمانی ،خروج نیروهای توانمند
و در حالت کلی تصمیمات ضعیف ،ناکارآمدی سیستم اداری و نارضایتی ذینفعان
سازمانها خواهیم بود.
بدیهیاستبرایرفعوکاهشبحرانمدیریت،فارغازنظراتشخصیوسلیقهایافراد،
نیاز به سازوکارها و مکانیزمهای علمی ،بروز و استانداردی جهت غربالگری ،شناسایی،
پرورش و بهکارگیری استعدادهای مدیریتی در سلسلهمراتب سازمانی داریم ،لذا با توجه
به فقدان مکانیزمهای موثر شایستهساالری و همچنین تاثیر روزافزون دخالتهای
غیرمنطقی و سلیقهای افراد درون و برونسازمانی در انتخاب و ارتقای کارکنان ،طراحی
سیستمهای کارآمد همچون کانون ارزیابی و جلوگیری از دخالتهای غیرکارشناسی،
اصالح ساختارها و فرایندهای موثر بر شناسایی و انتخاب مدیران اهمیتی حیاتی دارد.
ادامه دارد

