المحاضرة السا عة

تمﻬيد

اﻹدارة الصح ة :المفاه م واﻷهم ة والتعر ف

قمنا في المحاضرة السا قة بتحديد مفﻬوم اﻹدارة وتعر فﻬا وتحديد وظائفﻬا ومستو اتﻬا وتطورها

التار خي إضافة إلى ما تم شرحه سا قاً من مفﻬوم الصحة والخدمات الصح ة  .وفي هذه المحاضرة

سوف ننتقل إلى شرح مفﻬوم اﻹدارة الصح ة ودورها في النظام الصحي.

اﻹدارة الصح ة علم أم فن؟

 تضم اﻹدارة الصح ة وظائف ذات طب عة اجتماع ة وأخر ذات طب عة علم ة منطق ة و التالي فإن اﻹدارة
الصح ة فن ﻷنها تستخدم الكثير من المهارات اﻹنسان ة واﻻجتماع ة.

 و ذلك اﻹدارة الصح ة هي علم متخصص له أصوله وقواعده و تطلب أساليب م ة ومنطق ة في حل المش ﻼت
واتخاذ الق اررات( معدل دخول المرضى ،معدل الوف ات ،فترات اﻻنتظار ،مراق ة المخزون الطبي ،مد رضى

المرضى عن الخدمات المقدمة لهم(

 إن ل ذلك مهم لﻺدار الصحي عند ممارسة العمل ة اﻹدارة من أجل استعمال وتوظيف الموارد المتاحة

فعال ة و فاءة أو بذلك تكون اﻹدارة الصح ة ع ارة عن مزج من الفن عند التعامل مع العنصر ال شر حيث

ستخدم المدير الصحي فن المهارات اﻹنسان ة في اﻻتصال والتوج ه والق ادة وحفز اﻷفراد على تحقي اﻷهداف

المحددة ومن العلم عند التعامل مع الموارد المتاحة حيث يتم اﻻعتماد على أساليب م ة وتقن ات علم ة في
عمل ة اتخاذ الق اررات لحل المش ﻼت وضمان فعال ة و فاءة اﻷداء.
تعر ف اﻻدارة الصح ة

لقد عرفت الجمع ة اﻷمر ة للمستشف ات اﻹدارة الصح ة ما يلي:
»اﻹدارة الصح ة هي تخط

وتنظ م وتوج ه ورقا ة وتنسي الموارد واﻻجراءات والطرق التي بواسطتها يتم

تلب ة الحاجات والطلب على خدمات الرعا ة الصح ة والطب ة وتوفير البيئة الصح ة وذلك من خﻼل تقد م

خدمات الرعا ة الصح ة للمستهلكين افراد وجماعات«
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هذا التعرف يتضمن تداخل لﻺدارة الصح ة مع التخصصات اﻹدارة اﻷخر )وخاصة اﻹدارات

الخدم ة( مع اﻷخذ عين اﻻعت ار للممارسة والتطبي الخاصة القطاع الصحي
خصوص ة اﻻدارة الصح ة

تن ع خصوص ة اﻹدارة الصح ة من خصوص ات القطاع الصحي وخصوص ة مؤسساته أكبر وأعقد قطاع
المقارنة مع القطاعات اﻷخر في أ مجتمع ان ومن الخصائص المميزة للقطاع الصحي ما يلي:

 .1المدخﻼت في القطاع الصحي هي اﻹنسان
 .2الطب عة الفرد ة للخدمة الصح ة

 تكييف الخدمة الصح ة وتخط طها وتقد مها وفقا لحاجة ل فرد على حدة

 ﻻ تخضع الخدمة الصح ة لمفهوم اﻹنتاج الكبير وﻻ يتم ب عها ما هو الحال في السلع الماد ة

 هذا يجعل العمل اليومي للمؤسسة الصح ة مختلف ومتشعب و التالي غير خاضع إﻻ للقليل من التنم ،
إضافة الى أن الجزء اﻷعظم من العمل في المؤسسة الصح ة يتم بواسطة اﻹنسان ول س اﻵلة.

 .3الدرجة العال ة من التمهن والتخصص في القطاع الصحي:

 مجموعة بيرة من المهنيين تعمل ضمن المؤسسات الصح ة من أط اء وص ادلة وممرضات ومن مهن طب ة
مساندة وغيرهم

 هذا عطي هؤﻻء المهنيين وخاصة اﻷط اء نفوذا وسلطة بيرة تجعل ق ة الفئات اﻷخر المرت طة برعا ة
المرضى مسؤولون امامهم

 هذا صعب معه إدارة وتنظ م هؤﻻء من خﻼل التشرعات واﻷنظمة الرسم ة المعروفة في المؤسسات اﻷخر
و ؤد إلى اﻻحتكاك واﻻختﻼف مع اﻹدارة

 .4تعدد المؤسسات الصح ة والجهات التي تقدم خدمات الرعا ة الصح ة داخل البلد الواحد:

 المستوصفات

 المستشف ات والمراكز الطب ة الكبيرة الحجم

 هذا اﻹضافة إلى المؤسسات الصح ة اﻷخر المعن ة بتقد م خدمات الرعا ة الصح ة مؤسسات الصحة
العامة وصحة البينة والصحة الوقائ ة وغيرها

 ان هذا التعدد الكبير في المؤسسات الصح ة والجهات المسؤولة عن تقد م هذه الخدمات يتطلب مداخل إدار ة
مختلفة ومتعددة ﻻ يوجد مث ﻼ لها في القطاعات اﻷخر .
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.5إن الطلب على الخدمة الصح ة والحاجة لها يزداد بزادة درجة التطور الحضار ﻷ مجتمع ف لما زادت

درجة التحضر والتقدم زاد الطلب على الخدمة الصح ة و التالي زاد عدد ونوع المؤسسات الصح ة المطلو ة

و أتي دور اﻹدارة الصح ة في إبراز اﻷولو ات ٕواعادة ترتيبها على ضوء اﻻحت اجات.

 .6عدم خضوع الخدمة الصح ة لقانون العرض والطلب فمن المعروف ان العرض في القطاع الصحي يولد

المزد من الطلب ،والطلب على الخدمات الصح ة ي قي دائما اكثر من المعروض منها .ما أن الطلب على
الخدمة الصح ة ذا طب عة طارئة او ملحة عمومأ وﻻ م ن تأجيله ما هو الحال في الخدمات اﻷخر .

م ونات نظام اﻹدارة الصح ة:

إضافات مدرس المقرر
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