 وصول مقاله97/8/6 :
 اصالح نهايي97/9/88 :
 پذيرش نهايي97/9/02 :

مطالعه تطبیقی مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی در کشورهای منتخب:
ارائه راهکار برای ایران
چکیده

امیرحسین مسروری /9ایروان مسعودیاصل /2سیدجمالالدین طبیبی3

مقدمه :کلینیکهای دندانپزشکی به عنوان بخشی از نظام ارائه خدمات سالمت نقش مهمیدر ارتقای سالمت افراد دارند و بهبود
شاخصهای بالینی و مدیریتی آن مستلزم مدیریت صحیح و اصولی این مراکز میباشد .هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی
مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی در کشورهای منتخب و ارائه راهکار برای ایران میباشد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده و برای مقایسه مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی در پنج
کشور آمریکا ،کانادا ،فرانسه ،انگلستان و ایران انجام شده است .برای تعیین الگو و ابعاد مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی از مرور
مطالعات پیشین استفاده گردید و برای مقایسه مولفههای شناسایی شده در کشورهای منتخب و اعتبارسنجی ابعاد برای کشور ایران
نیز به ترتیب ماتریس تطبیقی و تکنیک دلفی مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها :الگوی مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی دارای سه بعد اصلی؛ مدیریت مشتریان ،مدیریت پرسنل و مدیریت فنی است.
همچنین مطابق تحلیلهای انجام شده حاصل از ماتریس تطبیقی ،کلینیکهای دندانپزشکی کشور ایران در اجرای فعالیتهای
ابعاد الگوی مدیریت کلینیکهای دندانپز شکی با کشورهای پیشرفته آمریکا ،کانادا ،فرانسه و انگلستان فاصله زیادی داشته و در
اغلب فعالیتها به صورت حداقلی عمل میکنند .باتوجه به تحلیل ماتریس تطبیقی  11راهکار جهت بهبود مدیریت کلینیکهای
دندانپز شکی در ایران شناسایی شد که اعتبار آن با تکنیک دلفی از نظر خبرگان طی دو مرحله تایید شد.
نتیجهگیری :اگر مدیران کلینیکهای دندانپزشکی در کشور ایران در خصوص اجرای راهکارهای مدیریت کلینیک دندانپزشکی
اقدام نمایند و در راستای تطابق آن با نیاز و استراتژیهای کلینیک دندانپزشکی ،منابع انسانی و مالی الزم را تخصیص دهند نتایج
قابل مالحظهای در رابطه با عملکرد کلینیک دندانپزشکی در بلند مدت متصور خواهند بود.
کلید واژهها :مدیریت کلینیک دندانپزشکی ،مدیریت پرسنل کلینیک دندانپزشکی ،مدیریت مشتریان کلینیک دندانپزشکی و
مدیریت فنی کلینیک دندانپزشکی.

 -1کارشناسارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران
 -2دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگده مدیریت و اطالعرسانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران( ،نویسنده
مسئول) ،پست الکترونیکmasoudi_1352@yahoo.com :
 -3استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ایران
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مطالعه تطبیقی مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی

مقدمه
امروزه مدیریت به عنوان مهمترین اولویت سازمانهای
دولتی و خصوصی در سطح جهان مطرح است و نتایج
مطالعات مختلف حاکی از تاثیرات مثبت آن در ارائه
خدمات باکیفیت و پایداری سازمانی میباشد[.]1
درسازمانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی
به دلیل ماهیت خاص فعالیتها و همچنین افزایش
تقاضای ناشی ازمشکالت بهداشتی و تغییرات سریع
اجتماعی ،اقتصادی و تکنولوژیک اهمیت مدیریت و
توجه به شاخصهای مهمی مانند اثربخشی و کارایی
بیش از بیش آشکار شده است[ .]2براساس دیدگاه
سازمان جهانی بهداشت ،مدیریت قوی و اثربخش
سازمانهای بهداشتی درمانی عاملی بسیار موثر در
موفقیت برنامههای بهداشتی درمانی است اما علیرغم
اهمیت باالی آن کمتر مورد توجه مدیران و
سیاستگذاران نظامهای سالمت کشورها قرار گرفته
است .به طوری که براساس گزارش  2002سازمان
جهانی بهداشت ،ضعف مدیریت یکی از مهمترین
چالشهای موجود در تمام سطوح نظام سالمت بیشتر
کشورهای جهان میباشد[ .]3مراکز ارائهدهنده خدمات
دندانپزشکی به عنوان یکی از سازمانهای ارائه دهنده
خدمات سالمت ،نقش به سزایی در ارتقای سالمت
جامعه دارند و یکی از ویژگیهای این مراکز خویش
کارفرما بودن اغلب دندانپزشکان است .بسیاری از
دندانپزشکان در مطبها ،کلینیکها و حتی پستهای
اجرایی نیازمند مهارتهای مختلف مدیریتی هستند و
موفقیت همه جانبه آنها در فعالیتهای حرفهای مستلزم
برخورداری از توانمندیهای مدیریتی مورد نیاز و داشتن
نگاه سیستماتیک در مدیریت این مراکز میباشد که در
نهایت میتوانند با ارتقای شاخصهای بالینی و
مدیریتی در ارتقای درمان بیماران موثر باشند[.]2
بنابراین موفقیت متخصصان حرفه دندانپزشکی به
توانایی مدیریت دندانپزشک در هر دو جنبه بالینی و
مدیریتی کلینیک بستگی دارد .یکی از چالشهای
اساسی در حرفه دندانپزشکی ،توجه صرف اغلب
متخصصین به بعد فنی و بالینی مراکز ارائهدهنده
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خدمات دندانپزشکی است و در اغلب موارد از جنبه
مدیریت کلینیک غافل و یا در حد حداقل به آن توجه
میشود[ .]5برقراری تعادل در بعد بالینی و مدیریتی
کلینیکهای دندانپزشکی مهارتی است که نیاز به
بهبود دارد و افزایش این مهارت در دندانپزشکان باعث
ارائه خدمات دندانپزشکی با کیفیت بهتر و درعین حال
کاهش هزینههای کلینیک دندانپزشکی از یک
طرف[ ]7 ،6و از طرف دیگر باعث افزایش انگیزه
بیماران در پرداخت به سالمت دندان خود در کلینیک
دندانپزشکی تحت مدیریت خواهد شد[.]8
نتایج مطالعات انجام شده نشان میدهد شناخت ابعاد
مختلف مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی و انجام
اقدامات مورد نیاز برای بهبود آنها میتواند تاثیرات
مثبتی در ارتقای شاخصهای بالینی و مالی مراکز و
همچنین رضایت مشتریان و ارائهدهندگان خدمات
سالمت داشته باشد .دهانور و همکاران[ ]9در مطالعهای
با عنوان "سیستم مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی:
یک رویکرد جدید" استفاده از فناوری اطالعات و
سیستمهای مدیریت مبتنی بر فناوری اطالعات را به
عنوان یکی از راهکارهای مهم در بهبود مدیریت
کلینیکهای دندانپزشکی مطرح میکنند .نتایج این
مطالعه نشان میدهد ارتقای فناوری اطالعات در این
مراکز باعث ایجاد مزایای قابل توجه برای سهامداران
کلینیک (از جمله تسهیل در نگهداری و پردازش
اطالعات شخصی بیمار ،پرونده درمان بیمار ،قرار
مالقات بیمار ،صدور صورت حساب بیمار و درمانهای
دندانپزشکی) و بیماران (از جمله رزرو وقت به صورت
آنالین و اینترنتی توسط بیمار) میشود .همچنین مطابق
نتایج مطالعه المومانی و همکاران[ ]10استفاده از
سیستم و نرمافزارهای مدیریت کلینیک و مدیریت
منابع انسانی باعث کاهش زمان انتظار بیماران و در
نتیجه افزایش رضایت آنها میشود .دائو و
همکاران[ ]11و آلناگار و اندرسون[ ]12در مطالعات خود
مدیریت پسماند دندانپزشکی و مدیرت فوریتهای
پزشکی در کلینیکهای دندانپزشکی را جزو مباحث
مهم مدیریت در کلینیکهای دندانپزشکی مطرح

امیرحسین مسروری و همکاران

کردند و ارتقای آنها را امری ضروری در موفقیت این
مراکز میدانند .نتایج مطالعه گوئتز و همکاران[ ]13نیز
بر اهمیت زیرساختها ،اطالعات ،امور مالی ،کیفیت و
ایمنی خدمات اجرایی در در موفقیت مراکز ارائهدهنده
خدمات دندانپزشکی تاکید دارد.
علیرغم اهمیت باالی مدیریت علمیدر مراکز
ارائهدهنده خدمات دندانپزشکی ،توجه به این مباحث
در ایران بسیار محدود است و در دانشکدههای پزشکی
و دندانپزشکی ایران به ندرت از قوانین ،اصول یا
شیوههای مطب داری سخنی به میان میآید .فقدان
الگوهای مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی موفق و
نیز عدم تخصص دندانپزشکان در حوزه مدیریت
اقتصادی موجب میشود اکثر مطبها و کلینیکهای
دندانپزشکی پس از مدتی به سطحی از راندمان (خواه
باال و خواه پایین) رسیده و تا انتهای عمر کاری در
همان سطح باقی بمانند.
خامی و همکاران[ ]12در مطالعه خود با عنوان "بررسی
دیدگاه دندانپزشکان در زمینه آموزش مباحث مربوط
به مدیریت مطب دندانپزشکی به این نتیجه دست
یافتند که دندانپزشکان ،آموزش موضوعات مورد
ارزیابی یعنی مباحث ارگونومی و سالمت حرفهای،
طراحی محیط کار دندانپزشکی ،آموزش و پیشرفت
حرفهای ،مستندسازی و کاربرد فناوری اطالعات در
دندانپزشکی ،قوانین و مقررات مربوط به فعالیت در
حرفه دندانپزشکی ،ایمنی و کنترل عفونت،
نسخهنویسی و ارجاعات پاراکلینیک ،مالحظات
دندانپزشکی در بیماران خاص ،اورژانسهای پزشکی،
مروری بر اخالق دندانپزشکی ،اصول برقراری ارتباط
با بیمار و مواد و تجهیزات دندانپزشکی را جزو عوامل
مهم و ضروری میدانند و دانش خود را در زمینه این
موضوعات کم ارزیابی کردند که نشاندهنده لزوم
آموزش بیشتر این مباحث است.
بنابراین با توجه به اهمیت مدیریت کلینیک
دندانپزشکی در حرفه دندانپزشکی از یک طرف و از
طرف دیگر با توجه به این که بحث مدیریت
کلینیکهای دندانپزشکی در کشور ایران بسیار نوپا
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است و تاکنون در زمینه مدیریت کلینیکهای
دندانپزشکی مطالعهی جامعی در کشور ایران انجام
نشده است ،پژوهش حاضر به بررسی مدیریت
کلینیکهای دندانپزشکی در کشور ایران و مقایسه و
تطبیق آن با کشورهای منتخب (ایاالت متحده آمریکا ،
کانادا  ،فرانسه و انگلستان) میپردازد و بنابراین هدف
اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اصلی میباشد
که :مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی در کشور ایران
در برابر کشورهای توسعه یافته فوق چگونه است و
راهکار بهینه مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی در
کشور ایران به چه شکل میباشد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است و در
سال  1397به صورت تطبیقی انجام شده است .در
مرحله اول ابعاد و الگوهای مدیریت کلینیک
دندانپزشکی به روش مروری شناسایی شدند .به این
منظور در پایگاههای داده مرتبط شامل Web of
،Embase ،Emerald ،Pubmed ،science
 SIDو  Magiranو موتور جستجو گوگل و گوگل
اسکوالر جستجو انجام شد و از کلیدواژههای مدیریت،
کلینیک دندانپزشکی ،الگو ،ابعاد ،شاخص و معادلهای
انگلیسی آنها استفاده شد .بعد از بررسی و تحلیل کیفی
مطالعات مرتبط ،ابعاد اصلی مدیریت کلینیک
دندانپزشکی تعیین و ماتریس تطبیقی براساس آنها
تهیه گردید.
درمرحله دوم پنج کشور؛ ایاالت متحده آمریکا ،کانادا،
فرانسه ،انگلستان و ایران براساس معیارهای ماتریس
تطبیقی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند .کشورهای
ایاالت متحده آمریکا ،کانادا ،فرانسه و انگلستان به
دلیل این که سابقه طوالنیتری در زمینه اجرای
مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی ،توسعه و آموزش
مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی و ارزیابی مدیریت
کلینیکهای دندانپزشکی داشتند و در این زمینه در
جهان پیشرو هستند ،انتخاب شدند .برای بررسی
معیارهای فوق در کشورهای منتخب از اطالعات ارائه

مطالعه تطبیقی مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی

شده در وب سایتهای انجمنهای دندانپزشکی
کشورها ،وب سایتهای کلینکهای مختلف
دندانپزشکی ،گزارشهای مرتبط در وب سایتهای
داخلی کشورهای منتخب و بررسی مستندات استفاده
گردید.
مرحله سوم با هدف ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت
بهبود مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی انجام شد.
برای اعتبارسنجی راهکارها و دستیابی به ارزیابی
جمعی ،تکنیک دلفی مورد استفاده قرار گرفت و
پرسشنامههای تدوین شده برای  28صاحب نظر ارسال
گردید که  25پرسشنامه بازگشت داده شد .متخصصین
و صاحبنظران شرکت کننده در این ارزیابی مولفههای
اولیه را مورد پایش قرار دادند .در پرسشنامه مورد
استفاده در این روش جهت ارزیابی اعتبار راهکارهای
شناسایی شده در مراحل اولیه پژوهش ،از طیف
پنجتایی به شرح خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی
کم استفاده شد .در این مرحله پاسخ خیلی زیاد و زیاد
به معنی تایید راهکار و پاسخ متوسط ،کم و خیلی کم
به معنای رد راهکار در نظر گرفته شد.
یافتهها
مرحله اول اجرای پژوهش ارائه چارچوب مفهومی
پژوهش از طریق بررسی مبانی و مفاهیم نظری بود.
تحلیل دادههای این مرحله منجر به شناسایی  3بعد
اصلی و  9بعد فرعی شامل؛ مدیریت بیماران (مدیریت
بازاریابی بیماران کلینیک دندانپزشکی و مدیریت ارتباط
با بیماران) ،مدیریت پرسنل کلینیک دندانپزشکی و
مدیریت فنی کلینیک دندانپزشکی (مدیریت ارگونومی و
سالمت حرفهای در کلینیک دندانپزشکی ،مدیریت
فوریتهای پزشکی ،مدیریت فناوری مستندات و فناوری
اطالعات ،مدیریت گردش فرایندهای کاری ،مدیریت
طراحی کلینیک دندانپزشکی ،مدیریت تجهیزات
کلینیک دندانپزشکی و مدیریت مالی کلینیک
دندانپزشکی) است .ابعاد و مولفههای شناسایی شده در
قالب  21فعالیت و  90سنجه فعالیت قابل بررسی
میباشند.
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نتایج حاصل از بررسی تطبیقی مولفههای مدیریت
بیماران شامل؛ "مدیریت بازاریابی" و "مدیریت ارتباط با
بیماران" در کشورهای منتخب نشان میدهد
کلینیکهای دندانپزشکی کشور آمریکا و پس از آن به
ترتیب کشور کانادا ،فرانسه و انگلیس از وضعیت مناسبی
برخوردارند و کلینیکهای دندانپزشکی ایرانی در مقایسه
با کشورهای مورد بررسی از عملکرد مناسبی برخوردار
نیستند و در این بعد دارای فاصله زیاد از کشورهای مورد
مطالعه بودهاند( .جدول )1
مدیریت پرسنل کلینیک دندانپزشکی به عنوان یکی از
ابعاد اصلی الگوی بهینه مدیریت کلینیک دندانپزشکی
است و شامل؛ فعالیتهای تهیه شرح وظایف مشاغل،
جذب و استخدام ،اجتماعی نمودن ،توسعه کارکنان ،کار
گروهی ،برنامهریزی پیشرفت برای کارکنان ،ارزیابی
عملکرد ،مدیریت انظباط ،ارتباط با کارکنان ،جایگزینی
کارکنان و مدیریت خروج کارکنان میباشد .در خصوص
وضعیت مدیریت پرسنل کلینیک دندانپزشکی،
کلینیکهای دندانپزشکی کشور آمریکا و پس از آن به
ترتیب کشور کانادا ،فرانسه و انگلیس از وضعیت مناسبی
برخوردارند و کلینیکهای دندانپزشکی ایران در مقایسه
با کشورهای مورد بررسی از عملکرد مناسبی برخوردار
نیستند و در این بعد دارای فاصله زیاد از کشورهای مورد
مطالعه بودهاند و بنابراین جهت بهبود مدیریت
کلینیکهای دندانپزشکی ایرانی ،ارائه راهکارهای
مدیریت پرسنل به کلینیکهای دندانپزشکی ضروری
میباشد.
بعد سوم مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی ،مدیریت
فنی کلینیک است که ابعاد فرعی آن شامل مدیریت
ارگونومی و سالمت حرفهای ،مدیریت ایمنی ،پسماند و
عفونت ،مدیریت فوریتهای پزشکی مدیریت گردش
فرایندهای کاری ،مدیریت مستندات فناوری اطالعات،
مدیریت طراحی ،مدیریت تجهیزات کلینیک
دندانپزشکی و مدیریت مالی میباشد .نتایج مقایسه
این بعد در بین کشورهای منتخب نشاندهنده وضعیت
متفاوت کشورها در ابعاد مختلف و همچنین وضعیت
مطلوب کشورها در اغلب ابعاد فرعی آن از جمله
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مدیریت ایمنی ،پسماند و عفونت ،مدیریت فوریتهای
پزشکی و مدیریت فناوری اطالعات میباشد.
پس از تحلیل ماتریس تطبیقی مدیریت کلینیکهای
دندانپزشکی برای کشورهای آمریکا ،کانادا ،فرانسه،
انگلستان و ایران ،وضعیت موجود مدیریت کلینیکهای
دندانپزشکی کشور ایران براساس ابعاد اصلی و فرعی
تعیین شد و  11بعد مستلزم مداخله و اجرای راهکار
مشخص شدند .در دور اول دلفی ،خبرگان درمورد اعتبار
 9راهکار باالی  75درصد اجماع داشته اند و همچنین
در خصوص دو راهکار شامل؛ "مدیریت ارگونومی و
سالمت حرفهای در کلینیکهای دندانپزشکی" و
"مدیریت طراحی در کلینیکهای دندانپزشکی" به
اجماع نرسیدهاند .بنابراین این دو راهکار در ادامه جهت
بررسی دوباره خبرگان در پرسشنامه دور دوم دلفی از
نظر خبرگان مورد بررسی مجدد قرار میگیرد .نتایج آمار
توصیفی و همچنین درجه اجماع هر راهکار از نظر
خبرگان تحقیق در دور اول دلفی و همچنین دور دوم
دلفی به ترتیب در جدول  2و جدول  3نشان داده
میشود( .جدول  2و )3
بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه ابعاد مختلف
مدیریت کلینیکهای دندانپزشکی در کشورهای
ایالت متحده آمریکا ،کانادا ،انگلستان ،فرانسه و ایران
انجام شده است .براساس یافته های این مطالعه،
مدیریت کلینیک های فوق براساس سه بعد؛ مدیریت
مشتریان ،مدیریت پرسنل و مدیریت فنی و هم چنین
ابعاد فرعی و فعالیت های زیرمجموعه ابعاد قابل
بررسی میباشند.
براساس یافتههای این مطالعه ،کشور آمریکا در اغلب
فعالیتهای بعد مدیریت بیماران وضعیت مطلوبی دارد ولی
همانند سایر کشورهای مورد مطالعه در "سنجش رضایت
بیماران" به عنوان بخشی از بعد "مدیریت ارتباط با
بیماران" عملکرد ضعیفی دارد .این درحالی است که سایر
کشورها به ویژه ایران در اغلب فعالیتهای بعد مدیریت
بیماران عملکرد نامطلوبی داشتهاند.
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مدیریت پرسنل کلینیک یکی دیگر از ابعاد مدیریت
کلینیکهای دندانپزشکی است و از جمله فعالیتهای
مهم آن میتوان به تهیه شرح وظایف شغل ،جذب و
استخدام ،اجتماعی نمودن ،توسعه کارکنان و کارگروهی
اشاره کرد .ارزیابی وضعیت کشورهای منتخب براساس
فعالیتهای بعد فوق نشان دهنده عملکرد نسبتاً مطلوب
کشورهای آمریکا ،کانادا ،انگلستان و فرانسه میباشد در
حالی که کشور ایران در اغلب فعالیتها به استثنای
توسعه کارکنان و مدیریت خروج کارکنان از وضعیت
مناسبی برخوردار نیست .یکی از دالیل موثر در عدم
موفقیت کلینیکهای دندانپزشکی در مدیریت پرسنل
کلینیک ،آموزش ناکافی دندانپزشکان در خصوص
اصول و نحوه مدیریت این مراکز میباشد .نتایج مطالعه
خامی و همکاران[ ]12نیز نشان میدهد دندانپزشکان
ایرانی در خصوص حوزههای مدیریت کلینیک
دندانپزشکی آموزش بسیاری کمیمیبینند و در مدیریت
کلینیکهای دندانپزشکی با مشکالت زیادی مواجه
میشوند .عدم آشنایی با اصول مدیریت در این مراکز
میتواند منجر به هزینههای قابل توجه برای این مراکز
شود و مدیران این مراکز را در شناخت مشکالت سیستم
و اقدام برای رفع این موارد با چالشهای متعددی مواجه
کند .وضعیت "ارزیابی عملکرد" و "ارتباط با کارکنان"
جزو ابعادی هستند که در همه کشورهای منتخب وضعیت
نامناسبی دارند و مستلزم شناسایی و اجرای راهکارهایی
برای بهبود میباشند.
مدیریت فنی کلینیکهای دندانپزشکی در هشت بعد
شامل؛ مدیریت ارگونومیو سالمت حرفهای ،مدیریت
ایمنی ،پسماند و عفونت ،مدیریت فوریتهای پزشکی،
مدیریت فناوری مستندات و فناوری اطالعات ،مدیریت
گردش فرایندهای کاری ،مدیریت طراحی کلینیک،
مدیریت تجهیزات و مدیریت مالی کلینیک دندانپزشکی
مورد بررسی قرار میگیرد .یافتههای مطالعه حاضر نشان
میدهد کشورهای منتخب به استثنای کشور ایران در
اغلب ابعاد مدیریت فنی کلینیک وضعیت مطلوبی داشتهاند
اما عملکرد آنها در بیشتر فعالیتهای "مدیریت ارگونومی
و سالمت حرفهای" و "مدیریت طراحی کلینیک" ضعیف
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بوده است .کشور ایران برخالف ابعاد مدیریت بیماران و
مدیریت پرسنل ،در اغلب مولفههای مدیریت فنی به
ویژه مدیریت عفونت ،مدیریت فوریتهای پزشکی،
مدیریت گردش فرآیندهای کاری ،مدیریت تجهیزات و
مدیریت مالی عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته است .علیرغم
وضعیت نسبتاً مطلوب کشور ایران در ابعاد مدیریت فنی
کلینیک دندانپزشکی ،در ایران قوانین و سنجههای
مرتبط با مدیریت پسماندهای کلینیک دندانپزشکی
وجود ندارد و اجرایی نیست .در بعد مدیریت ایمنی
کلینیک دندانپزشکی در کلینیکهای دندانپزشکی
کشورهای آمریکا ،کانادا ،انگلیس و فرانسه به خوبی مورد
توجه قرار گرفته و اجرای آن در سطح متوسط است .در
این خصوص کلینیکهای دندانپزشکی ایران به صورت
حداقلی عمل نموده و تقریبا مدیریت ایمنی وجود ندارد.
بنابراین باتوجه به فاصله کشور ایران در ابعاد مورد
بررسی جهت بهبود مدیریت کلینیک دندانپزشکی
راهکار مدیریت ایمنی ،پسماند و عفونت در کلینیک
دندانپزشکی به کلینیکهای دندانپزشکی ایران
پیشنهاد میگردد.
نتایج مطالعه حاضر با اکثر مطالعات پیشین همخوانی دارد.
نتایج مطالعات گوئتزو همکاران[ ]13آرنا و همکاران[]15
بنبلییدو همکاران[ ]16نشان میدهد کشورهای پیشرفته
آمریکا ،کانادا ،فرانسه و انگستان با اجرای ابعاد مدیریت
کلینیکهای دندانپزشکی قادر به بازگشت مالی فوق
العاده بوده و در دستیابی به رضایت و وفاداری بیماران
موفق شدهاند .از اینرو میتوان گفت اگر مدیران
کلینیکهای دندانپزشکی در کشور ایران در خصوص
اجرای راهکارهای مدیریت کلینیک دندانپزشکی اقدام
نمایند و در راستای تطابق آن با نیاز و استراتژیهای
کلینیک دندانپزشکی منابع انسانی و مالی موردنیاز را
تخصیص دهند در عملکرد کلینیک دندانپزشکی در بلند
مدت پیشرفتهای قابل مالحظهای ایجاد خواهد شد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات کلیه متخصصین و صاحب نظران
شرکتکننده در مطالعه و همچنین دانشکده علوم و
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فناوریهای پزشکی علوم تحقیقات تهران به خاطر
همکاری صمیمانه سپاسگزاری میشود.
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جدول  - 9بخشی از ماتریس تطبیقی انجام شده
بعد اصلی

بعد فرعی

مدیریت بیماران
(مشتریان)

مدیریت
بازاریابی
بیماران
کلینیک
دندانپزشکی

فعالیت

آمیخته
خدمات

آمیخته
قیمت

تدوین و اجرای چارچوب جهت درک و
تحلیل و ارزیابی نیازهای بیماران

بسیار
زیاد

حداقل

حداقل

حداقل

بسیار کم

تدوین و اجرای چارچوب جهت درک و
تحلیل و ارزیابی شرایط رقبا

بسیار
زیاد

بسیار کم

بسیار کم

حداقل

کم

طراحی خدمات کلینیک بر اساس
نیازهای شناسایی شده بیماران و شرایط
رقبا
قیمت گذاری خدمات به طور واقع بینانه
بر اساس هزینه یابی خدمات ارائه شده و
رقبا و مشتریان
بازنگری قیمتها به طور دوره ای باتوجه
به تغییرات نیاز مشتریان ،شرایط رقبا و
طراحی خدمات
مکان یابی کلینیک بیمارستان بر اساس
تحلیل نیاز مشتریان و موقعیت مکانی رقبا

آمیخته توزیع

آمیخته ترفیع
فروش
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سنجههای فعالیت

کشور
آمریکا

کشور
کانادا

کشور
انگلیس

کشور
فرانسه

کشور
ایران
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زیاد

متوسط

حداقل

بسیار

حداقل

زیاد

حداقل

وجود
ندارد

وجود
ندارد

متوسط

زیاد

حداقل

وجود
ندارد

وجود
ندارد

متوسط

زیاد

حداقل

حداقل

حداقل

حداقل

تعیین مدت زمان انتظار بیماران برای
دریافت خدمات بر اساس تحلیل نیاز
مشتریان و شرایط رقبا

متوسط

متوسط

بسیارکم

بسیار کم

حداقل

بکارگیری تبلیغات اینترنتی جهت جذب
بیمار

بسیار
زیاد

حداقل

حداقل

وجود
ندارد

وجود
ندارد

بکارگیری تبلیغات در رسانهها همانند
بیلبوردها و رادیو و تلوزیون و  ....جهت
جذب بیمار

متوسط

متوسط

کم

متوسط

متوسط

شرکت در کنفرانسها و نمایشگاهها جهت
جذب بیمار

متوسط

متوسط

کم

متوسط

متوسط

استفاده از آژانسهای بیماریاب جهت
جذب بیمار (بویژه در بخش بین المللی
بیماران)

متوسط

وچود
ندارد

متوسط

وجود
ندارد

حداقل

بکارگیری روشهای ترفیعات پولی همانند
تخفیف و هدیه جهت جذب بیمار

زیاد

کم

وچود
ندارد

وجود
ندارد

متوسط
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جدول  - 2نتایج تحلیل دور اول دلفی
تعداد
تایید

تعداد رد

درصد اجماع
تایید

نتیجه اجماع

22

3

%88

تایید اعتبار مولفه

15

10

%60

بررسی در دور دم دلفی

23

2

%92

تایید اعتبار مولفه

25

0

%100

تایید اعتبار مولفه

راهکار مدیریت فناوری اطالعات در کلینیکهای دندانپزشکی

25

0

%100

تایید اعتبار مولفه

راهکار مدیریت مشتریان در کلینیک در مدیریت کلینیکهای
دندانپزشکی

23

2

%92

تایید اعتبار مولفه

راهکار مدیریت بازاریابی در کلینیکهای دندانپزشکی

23

2

%92

تایید اعتبار مولفه

راهکار مدیریت طراحی در کلینیکهای دندانپزشکی

13

12

%52

بررسی در دور دم دلفی

راهکار مدیریت تجهیزات کلینیک دندانپزشکی

25

0

%100

تایید اعتبار مولفه

راهکار مدیریت مالی در مدیریت بهینه کلینیکهای دندانپزشکی

21

2

%82

تایید اعتبار مولفه

راهکار مدیریت رضایت و شکایات مشتریان در مدیریت کلینیک-
های دندانپزشکی

25

0

%100

تایید اعتبار مولفه

راهکار
راهکار مدیریت پرسنلی کلینیک دندانپزشکی
راهکار مدیریت ارگونومیو سالمت حرفهای در کلینیکهای
دندانپزشکی
راهکار مدیریت ایمنی ،پسماند و عفونت در کلینیکهای
دندانپزشکی
راهکار مدیریت گردش فرایندهای کاری در کلینیکهای
دندانپزشکی

جدول  - 3نتایج تحلیل دور دوم دلفی در خصوص راهکارهای به اجماع نرسیده
تعداد
تایید

تعداد رد

درصد اجماع
تایید

نتیجه اجماع

راهکار مدیریت ارگونومیو سالمت حرفهای در کلینیکهای
دندانپزشکی

22

3

%88

تایید اعتبار مولفه

راهکار مدیریت طراحی در کلینیکهای دندانپزشکی

21

2

%82

تایید اعتبار مولفه

راهکار
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A Comparative Study of Dental Clinic Management in Selected Countries:
Providing a Solution for Iran
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Introduction: Success in dentistry depends on the ability of the dentist to manage both
clinical and managerial aspects. The purpose of this study was to compare the
management of dental clinics in selected countries and provide solutions for Iran.
Methods: This research was conducted in a comparative manner in five countries of the
United States, Canada, France, England and Iran. To determine the pattern of
management of dental clinics, a review of previous studies, comparative matrix and
Delphi technique were used.
Results: The pattern of management of dental clinics has three main dimensions of
customer management, personnel management and technical management. Also,
according to the analyzes carried out by the comparative matrix, dental clinics in Iran
are far away from implementing the activities of the dimensions of the pattern of dental
clinic management with the advanced countries of the United States, Canada, France
and the United Kingdom, and in most of the activities act as a minimum. According to
an adaptive matrix analysis, 11 strategies for improving the management of dental
clinics were identified which its validity with Delphi technique was confirmed by the
experts in two phases.
Conclusion: If dental clinic managers in Iran decide on strategies for managing dental
clinics and in line with the needs and strategies of the dental clinic, allocate the
necessary human and financial resources, there will be significant results in relation to
the performance of the dental clinic in the long run.
Keywords: Dental Clinic Management, Dental Clinic personal Management, Dental
Clinic Customer Management, Dental Clinic Technical Management.
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