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۲  

 

  :مقدمه

رابه آينده آن  برنامه ريزي به عنوان يكي از مهمترين وبا الويت ترين اركان مديريت مي باشد كه زمان حال سازمان

 بـه  گذشـته،  دهـة  چنـدين  در مـديريت  و ريـزي  برنامـه  امر در ذاتي مشكالت و ها پيچيدگي وجود. پيوند مي دهد

 كـه  باشـد  مـي  اسـتراتژيك  ريـزي  برنامـه  نظـام  هـا،  نظام اين جملة از. است گرديده منجر نويني هاي نظام پيدايش

  .است گرديده رايج نيز توسعه حال در كشورهاي در اخير هاي سال در آن كارگيري به

 در را آنهـا  بقـاي  و كه موفقيت است هايي استراتژي سازي پياده و تدوين سازمان ها، اكثر دغدغه مهمترين امروزه

 تـا  گذارد مي سازمان ها اختيار در ابزاري ريزي استراتژيك برنامه.  نمايد تضمين محيطي، پيچيده و متحول شرايط

  .كنند دنبال سازمان مختلف وجوه در را استراتژي اجراي و تدوين بتوانند

و لزوم تدوين برنامه  ه سازي محورهاي آنو پياد از سال جاري با توجه به  موضوع اعتباربخشي بيمارستان ها

 ران و بيدگل آبيمارستان شهيد رجايي شهرستان مي باشد ،  رهبري و مديريتريزي راهبردي كه در راستاي محور

 در مديران تا باشد سندي مي تواند برنامه اين است بديهي.بپردازد خود راهبردي برنامه اولين تدوين به تا شد آن بر

  .يابند دست خود عاليه اهداف به آن به استناد با آينده و حال

 و تشكر نموده اند تالش مجموعه اين تدوين و تهيه در نحوي به كه عزيزاني همة مي دانم از الزم پايان در

 ،حركت به سمت مديريت علمي  ضمن بتوان استراتژيك مديريت بهره گيري ازمبحثبا است اميد .نمايم دردانيق

  .نمود فراهم روش ها بهبود و بهره وري بردن باال براي نشاط با و پويا محيطي

  رئيس بيمارستان شهيد رجايي

  خانم دكتر فريبامينايي                                                                                                                                                 

  



۳  

 

  :بيمارستان معرفي

ابي بيدگلي به عنوان اولين باحمايت مالي ومديريت آقاي حاج حسين ارب ۱۳۴۴ بيمارستان شهيد رجايي در سال

حجه االسالم حاج حسينعلي حقيقيان به زايشگاه تبديل شد  توسط ۱۳۶۰درمانگاه منطقه تاسيس گرديد و در سال 

از تسهيالت زايماني به بيمارستان تك  ،به همت رياست بيمارستان ،خانم دكتر فريبا مينايي  ۱۳۷۹و از سال  

به كار خود  و پيرا پزشكي همكاري مجرب ترين كادر پزشكي بااكنون  و هم تخصصي زنان و زايمان تبديل شد

  .ادامه مي دهد

 زايمان ، ن زنا جراحي ي ها بخش داراي تخت ۱۸و بنا زيرمتر مربع متر ۷۵۰۰با  ن  بيمارستا اين حاضر درشرايط

 بخش, بيهوشي‚ زنان ،كلينيك ه آزمايشگا,  لوژي راديو ، درد بي ن زايما بخش,  عمل طاق ا سه ، نوزادان, 

 . باشد مي مشغول مردم به درماني خدمات ارائه به ‚ است فعال......  و مترقبه غير حوادث

درمان و  بهداشت وزير سوي از مادر دوستدار لوح دريافت به موفق ۱۸/۱۱/۹۰ تاريخ در رجايي شهيد بيمارستان

 به موفق بيمارستان ۸ ،فقط باشند مي زايشگاه داراي كه كشور بيمارستان ۶۳۰ بين از. گرديد آموزش پزشكي

 اصفهان استان سطح در مركز اين. باشد مي آنها از يكي رجايي شهيد بيمارستان كه اند شده لوح اين دريافت

  . شد شناخته مادر دوستدار لوح كننده دريافت بيمارستان اولين بعنوان

 :گردد مي بيان اهداف پيشبرد راستاي در مركز اين هاي تالش و ها موفقيت از ديگر اي نمونه ذيل در

 .۱۳۸۵ سال در كودك دوستدار لوح دريافت. ۱

 .اخير سال چند در هيستروسكوپي و الپاراسكوپي تخصصي فوق هاي جراحي انجام. ۲

 .داخلي و خارجي هاي كنگره در مقاله وپذيرش تحقيقاتي هاي پروژه انجام. ۳

و  تهران صنعت و علم دانشگاه با بيمارستان اين بين)  مهندسي – پزشكي(  اي رشته بين تحقيقاتي همكاري. ۴

  دانشگاه قم



۴  

 

  :تعاريف

. است و مويد نقشي است كه سازمان در جامعه به عهده دارد فلسفه وجــودي سازمان  همان :(Mission)رسالت 

  .شامل اهداف، وظايف اصلي، ويژگي ها و ارزش هاي حاكم بر سازمان مي باشد رسالت

تصويري از آينده سازمان است كه در صورت تحقق اهداف و مقاصد،سازمان به آن دست خواهد  :(Vision) دورنما

  .برخالف رسالت،دورنما جنبه وعده و آرزو دارد نه تعهد. يافت

اعتقادات بنيادي يا حقايقي كه سازمان  آن ها را گرامي مي دارد و يا نسبت به آن ها حسـاس   : (Value)ارزشها 

  .ارزش ها اصول راهنماي سازمان مي باشند. ستا

مجموعه منابع و توانمندي هايي داخل سازماني است كه سازمان را در جهت نيـل بـه    :(Strengths)نقاط قوت 

  .اهداف خود ياري مي نمايد

مجموعه اي از عوامل داخل سازماني مي باشد كه مانع از تحقق اهـداف سـازمان   : (Weaknesses) نقاط ضعف 

  .گردند يم

مجموعه اي از امكانات بالقوه خارج از سازمان كه در صورت بهره گيـري از آنهـا   : (Opportunities) فرصت ها 

  .توانمندي هاي سازمان افزايش خواهد يافت

مجموعه اي از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان كـه مـانع از اجـراي برنامـه هـا و      : (Threats)تهديدها 

  .سازمان مي گردندتحقق اهداف 

  .مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلي گويند: (SW)عوامل داخلي 

  .مجموعه فرصت ها و تهديدهاي سازمان را عوامل خارجي مي گويند :  (OT)عوامل خارجي

اين است تفاوت آن با اهداف در . راه و روش رسيدن به اهداف سازمان را استراتژي گويند: (Strategy)استراتژي 

  .كه، اهداف مسير حركت را مشخص مي كند
بطور كلي اموري استراتژيك ناميده مي شود كه حداقل داراي سه شرط باشند،يعني بلند مـدت باشـند، در محـيط    

  .رقابتي باشند و براي سازمان جنبه حياتي داشته باشند



۵  

 

  استراتژيك بيمارستان شهيد رجايي برنامهمراحل تدوين 

برنامه ريزي استراتژيك مدل هاي مختلفي وجود دارد كه مي توان به مدل هاي استونر و جهت تدوين 

. اشاره كرد... و يا مدل ايراني طبيبي و ملكي و   WHO،مدل برايسون، مدل گوداشتاين،دانكن،وايتمن،مدلفريدمن

وجود ندارد و هر سازمان بر از نظر مك نامارا هيچ نسخه يكسان و كاملي براي برنامه ريزي استراتژيك سازمان ها 

  .اساس طبيعت كار خود مدلي يا تركيبي از مدل ها را انتخاب مي كند

،مدل بومي طبيبي و از انجام مطالعه كافي روي مدل هاي مختلفكميته تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان پس 

اين  بر اساس خود رامه استراتژيك برنا بحث و تبادل نظرو پس از سه ماه  را به عنوان الگوي خود انتخاب  ملكي

  .كرد كه به شرح ذيل مي باشدآماده مدل 

  

۵  

 

  استراتژيك بيمارستان شهيد رجايي برنامهمراحل تدوين 
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اين  بر اساس خود رامه استراتژيك برنا بحث و تبادل نظرو پس از سه ماه  را به عنوان الگوي خود انتخاب  ملكي

  .كرد كه به شرح ذيل مي باشدآماده مدل 

  

۵  

 

  استراتژيك بيمارستان شهيد رجايي برنامهمراحل تدوين 
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۶  

 

 استراتژيك ريزي برنامه براي ريزي برنامه : گام اول

در . استراتژيك تشكيل تيم يا كميته راهبردي بيمارستان مي باشد  ريزي برنامه براي ريزي اولين گام در برنامه

پزشكان،ماماها،پرستاران ،مسئولين  نفراز اعضاي زير كه شامل ۸ اين كميته با تركيب شهيد رجايي بيمارستان

  .مي باشند تشكيل گرديدبخش ها و واحدهاي بيمارستان 

  بيمارستان شهيد رجايي راهبردي برنامه تدوين كميته اعضاي

 رياست بيمارستان(خانم دكتر فريبا مينايي(  

  پرستاريمديريت (ميري خانم زهرا سادات(  

 آموزشيسوپروايزر ( خانم روح انگيز گرام(  

 سوپروايزر باليني( بيدگلي ميرحسينيسادات  خانم فاطمه( 

 مسئول بخش جراحي(بيدگلي صانعي  خانم مريم(  

 مسئول واحد مدارك پزشكي(تكيه زاده شريعت  سادات خانم طيبه( 

 آمار و اطالعاتمسئول واحد(بيدگلي گلي  خانم مريم(  

 كارشناس نظارت بر درمان(راحتي آقاي مقداد(  

  

  

  

  



۷  

 

  بيمارستانوضعيت موجود  تحليل : گام دوم

  : (IFE)و تشكيل ماتريس عوامل داخلي شناسايي نقاط ضعف و قوت: الف

  
 

 

 

 

 

ضريب وزنيامتياز(4-1)امتياز موزون (1-100)عوامل  داخلی IFEرديف
 

S1(موقعيت در شهر ) 7428مكان مناسب بيمارستان%

 

S2236داشتن فضاي سبز%

 

S3236 وجود قوانين قابل اجرا%

 

S45420تميز بودن محيط بيمارستان%

 

S55315داشتن لوح دوستدار مادر%

 

S66424همكاري و هماهنگي مديران ارشد بيمارستان%

 

S77321  پرسنل خوب وبا انگيزه%

 

S85420وجود آزمايشگاه و بانك خون%

 

S94312استفاده از روش هاي كاهش درد براي زايمان%

S10339برگزاري كالس هاي آموزشي%

 

W110110تامين مالي ضعيف%

 

W2 818عدم دسترسي دائم به پزشكان آنكال%

 

W3616نداشتن پزشك عمومي%

 

W4224مجهز نبودن آمبوالنس%

 

W5515مكان نامناسب از لحاظ ساختماني%

 

W66212تجهيزات فرسوده%

 

W7HIS  5210نبود سيستم%

 

W86212كمبود فضاي فيزيكي و نامناسب بودن آن%

 

W9326نبود واحد اطالعات جهت راهنمايي ارباب رجوع%

W10326عدم حضور متخصص قلب در مواقع مشاوره قلب بيماران%

2.4-100جمع

نقاط قوت

نقاط ضعف



۸  

 

  : (EFE)عوامل خارجي شناسايي فرصت ها و تهديد ها و تشكيل ماتريس : ب

 

 

 

 

ضريب وزنيامتياز(4-1)امتياز موزون (1-100)عوامل خارجی EFEرديف
 

O1224همجواري با 115، آتش نشاني و بانك ها%

 

O2313سياست افزايش جمعيت%

 

O3212هم جواري با ايستگاه اتوبوس%

 

O46318داشتن بخش هاي فوق تخصصي (الپراسكوپي- هيسروسكوپي نازايي) دربيمارستان%

 

O5111انتخاب نماينده مجلس از شهرستان%

 

O6111شوراي اسالمي شهر%

 

O7428وجود خيرين در سطح شهر%

 

O8339وجود متخصصين متبحر در بيمارستان%

 

O9326نگرش مثبت مراجعه كنندگان نسبت به بيمارستان%

O10111يارانه هاي پرداختي توسط دولت%

 

T18324نزديكي به شهرستان كاشان%

 

T2
%9436مشكل در تامين مالي بيمارستان توسط شبكه و دانشگاه

 

T38432حمايت ضعيف مسئولين شبكه و دانشگاه از مديران و پرسنل بيمارستان%

 

T4

عدم تامين كافي نيروهاي متخصص در رشته هايي مانند عفوني،كليه،هماتو و...جهت 
%326انجام مشاوره

 

T55210تبعيض قائل شدن مسئولين در دو منطقه متفاوت شهر%

 

T65210تبليغات منفي عليه بيمارستان%

 

T74312مشكل در رفت وآمد مردم در روستاها و شهر هاي مجاور%

 

T86424تورم باالي اقتصادي%

 

T98432صدور گواهي والدت شهرستان براي مراجعين خارج از شهرستان به نام اين شهرستان%

T10
%313فعال نبودن مركز تصوير برداري بيمارستان در شيفت شب

2.42-85جمع

فرصت ها

تهديدات



۹  

 

  گرو ههاي ذينفع و انتظارات آنانشناسايي : ج

 

  
 انتظارات گروههاي ذينفع بيمارستان  

 بيماران و خانواده آنها 1
-حضور فيزيكي پزشكان-كيفيت باال وهزينه كم خدمات ارائه شده

 برخورد خوب و مناسب كادر درمان

 كاركنان 2

كاهش تبعيض در ميان -برخورد خوب و مناسب مسئولين
امكانات وجود -شايسته ساالري-پرداخت به موقع مزايا-گاركنان

 و بازآموزي آموزش،- رفاهي براي كاركنان و خانواده آنها
 در پرسنل مشاركت -تنبيه و تشويق روش ارتقاء-توانمندسازي

 ها گيري تصميم

 شبكه بهداشت و درمان 3
كاهش - كيفيت باال خدمات ارائه شده-افزايش در درآمد بيمارستان

 ارباب رجوعتكريم -تخصيص بهينه منابع -هزينه هاي بيمارستان

 دانشگاه علوم پزشكي 4

كاهش - كيفيت باال خدمات ارائه شده-افزايش در درآمد بيمارستان
-تكريم ارباب رجوع-تخصيص بهينه منابع -هزينه هاي بيمارستان

 كيفيت ارتقاء هاي طرح ارائه و پيشنهادات ارائه

 وزارت بهداشت و درمان 5
 -هاي بيمارستانكاهش هزينه -كيفيت باال خدمات ارائه شده

 تخصيص بهينه منابع

 خيرين 6
 اهداء اموال نگهداري و حفاظت-شده داده منابع بهينه تخصيص

 باال كيفيت با خدمات ارائه- شده

 كاهش درد و رنج ناشي از بيماري  مردم شهرستان شوراي شهر 7

 تفكيك زباله ها در مبداء- رايگان كردن خدمات ارائه شده  شهرداري 8

 دانشجويان 9
 آموزش-برقراري امكانات رفاهي-همكاري جهت انجام كارآموزي

 جامعه نيازهاي اساس بر

 پذيرش بي قيد و شرط بيماران 115اورژانس  10

 سازمان هاي بيمه گر 11
همكاري  - ارسال به موقع اسناد پزشكي-رعايت قوانين و مقررات

 با مامور بيمه

 پرداخت به موقع مطالبات تامين كنندگان مواد اوليه 12

 



۱۰  

 

  )CPM(بيمارستان بايرق بررسي ماتريستشكيل : د

 .تحليل قدرت رقباي بيمارستان بر اساس جدول زير انجام گرفت 

 

 بيمارستان شبهيد بهشتي بيمارستان ميالد بيمارستان شبيه خواني

عوامل 

كليدي 

 موفقيت 

امتياز 
 موزون

)1-100 ( 

  امتياز
(1-4)  

 

ضريب 
  وزني

امتياز 
 موزون

)1-100 ( 

  امتياز
(1-4)  

 

ضريب 
  وزني

امتياز 
 موزون

)1-100 ( 

  امتياز
(1-4)  

 

ضريب 
  وزني

 مديريت 
 

 
  

 
  

 
 

 كيفيت
 

 
  

 
  

 
 

 توان فني
 

 
  

 
  

 
 

 توان مالي 
 

 
  

 
  

 
 

تكنولوژي 
  اطالعات 

 

  

 

  

 

 

 سهم بازار 
 

 
  

 
  

 
 

 قيمت 
 

 
  

 
  

 
 

 جمع 
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  تعيين رسالت،دورنما و ارزش هاي بيمارستان: گام سوم

  بيانيه رسالت بيمارستان 

  .مي باشد تامين ،حفظ و ارتقاء سطح سالمت مادر و نوزاد ما،بيمارستان  رسالت

در اسـتان   لوح دوسـتدار مـادر   دارايبعنوان تنها بيمارسـتان   شهيد رجايي كه بيمارستان تخصصي زنان و زايمان

  .مي نمايد  ارائهرا  اصفهان مي باشد خدمات ذيل

  .ساعات شبانه روز مراجعين درتمام  خدمات اورژانس و پاراكلينيك به  

  .انجام زايمان ايمن براي مادر و نوزاد  جهتخدمات تخصصي و فوق تخصصي  

، استفاده از امكانات تشخيصي درماني  با ٬متعهد وپرسنل مجرب  و كادر پزشكي توسط ما خدمات خود را  بيمارستان

  .ارائه مي نمايد زير و ارزش هاي با رعايت اصول

  نوزادتوجه به حقوق مادر و.  

  ارج نهادن به سرمايه انساني خود.  

   كـم درد  فيزيولوژيـك،  زايمـان طبيعـي  بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي ،فني و روزآمد ماننـد       ، 

و انجـام خـدمات تشخيصـي درمـاني ماننـد الپاراسكوپي،هيستروسـكوپي و        و درمان نازايي زايمان در آب
 .سونوگرافي زنان

  

  دورنما بيمارستان

برترين بيمارستان دانشگاه علوم  به عنوان كودكعالوه بر حفظ لوح دوستدار مادر  و 1۳۹5تا سال برآنيم 
  .پزشكي كاشان از لحاظ درجه اعتبار بخشي باشيم

  

 

 



۱۲  

 

 موضوعات استراتژيك بيمارستان شناسايي : گام چهارم

 
 مشكالت استراتژيك

 فرسوده بودن تجهيزات  1

 پرسنلپائين بودن انگيزه  ۲

 كمبود فضاي فيزيكي ۳

 كاهش درآمد بيمارستان  ۴

 كمبود منابع مالي 5

 حياتي و حرفه اي پرسنل مربوط به عمليات پائين بودن سطح مهارتهاي ۶

  

 
 موضوعات توسعه اي

 فعال كردن تيم هاي پژوهشي 1

 هاي تيمي و گروهي تقويت فعاليت ۲

 بيماران ارتقاء سطح رضايتمندي ۳

 ايجاد توان رقابتي با ديگر بيمارستانها ۴

 ارتقاء كيفيت خدمات سالمت ارائه شده  5

 

 

  

 

  

 



۱۳  

 

  و مقاصد بيمارستان اهداف تعيين : گام پنجم

 :اهداف كلي بيمارستان: الف

G1 ارتقاء كيفي خدمات بهداشتي درماني ارائه شده 

G۲ ايجاد نظام شايسته ساالري 

G۳  هاي بيمارستانافزايش درآمد و كاهش هزينه 

G۴  بيشتر با خيرينايجاد تعامل 

  

 :بيمارستان و مقاصد اهداف ويژه: ب

 

  )Target(مقاصد )Objective( ويژه اهداف

G1O1  خطا ۳گزارش ماهانه حداقل  مادر باردار مديريت خطر و حفظ و ارتقاي ايمني 

G1O۲  مادران بارداردرصد افزايش در رضايت 5 مادر باردارارتقا و بهبود فرآيند تعامل با 

G1O۳ درصد افزايش در رضايت كاركنان5 ارتقا و بهبود فرآيند مديريت كاركنان 

G1O۴ سطح مهارت هاي كاركنان  درصد افزايش5 ارتقا و بهبود فرآيند آموزش و مهارت آموزي  

G1O5 سيستماستقرار كامل  ايجاد فرهنگ استفاده از اطالعات و مديريت آنHIS  

G1O۶ مورد مميزي در سال ۲حداقل   استقرار نظام مميزي باليني 

G1O۷ در سال باالتر سطح به الين گايد تدوينمورد  1حداقل   اثر بخشي باليني 

  

  



۱۴  

 

  

  بيمارستان مقاصد و ويژه ادامه اهداف

  )Target(مقاصد )Objective( ويژه اهداف 

G۲O1 پرستار و ماماي نمونه بطور ساالنهانتخاب   درجه ۳۶۰ رويكرد استقرار 

G۳O1 در سالدرصد كسورات سازمان هاي بيمه گر 1۰كاهش   كاهش كسورات سازمان هاي بيمه گر 

G۳O۲ درصد ساالنه 1۰  افزايش ضريب اشغال تخت هاي بيمارستاني 

G۳O۳  درصد كاهش خرابي تجهيزات و تاسيسات ساليانه۱۰  تجهيزات و تاسيسات عمرافزايش طول 

G۴O۴ جلب و خيرين با مستمر همكاري توسعة 

  آنان هاي مشاركت

 درصد افزايش در جذب كمك هاي خيرين۲۰

  

 بيمارستانستراتژي هاي اتدوين : گام ششم

 بيمارستان موقعيت تعيين: الف

موقعيت جهت تعيين ،آنها ضرايب و رتبه تعيين و تهديدها و ها فرصت همچنين و وضعف قوت نقاط تعيين به باتوجه

 موقعيت دربيمارستان ،مشاهده گرديد كه  SWOTپس از تشكيل ماتريس.استفاده شده است SWOTبيمارستان از مدل

WT به نسبت مناسب استراتژي بكار گيري با نسبت خود قوت نقاط و ها فرصت به توجه با بايست ومي گرفته قرار 

  .نمايد اقدام تهديدها دفع و ها ضعف اصالح

  



  

S-نقاط قوتW-نقاط ضعف

تامين مالي ضعيفمكان مناسب بيمارستان (  موقعيت در شهر) 
عدم دسترسي دائم به پزشكان آنكالداشتن فضاي سبز

نداشتن پزشك عمومي وجود قوانين قابل اجرا
مجهز نبودن آمبوالنستميز بودن محيط بيمارستان

مكان نامناسب از لحاظ ساختمانيداشتن لوح دوستدار مادر
تجهيزات فرسودههمكاري و هماهنگي مديران ارشد بيمارستان

نبود سيستم HIS  پرسنل خوب وبا انگيزه
كمبود فضاي فيزيكي و نامناسب بودن آنوجود آزمايشگاه و بانك خون

نبود واحد اطالعات جهت راهنمايي ارباب رجوعاستفاده از روش هاي كاهش درد براي زايمان
عدم حضور متخصص قلب در مواقع مشاوره قلب بيمارانهم جوار بودن  با مركز ۱۱۵ 

O-2                                                              1    -------------------------   43فرصت ها

همجواري با ۱۱۵، آتش نشاني و بانك ها
سياست افزايش جمعيت 

هم جواري با ايستگاه اتوبوس
داشتن بخش هاي فوق تخصصي

انتخاب نماينده مجلس از شهرستان
شوراي اسالمي شهر

3قرارگرفتن بيمارستان در مركز شهر

وجود متخصصين متبحر در بيمارستان
نگرش مثبت مراجعه كنندگان نسبت به بيمارستان

يارانه هاي پرداختي توسط دولت

T-تهديدات

نزديكي به شهرستان كاشان
مشكل در تامين مالي بيمارستان توسط شبكه و دانشگاه

2حمايت ضعيف مسئولين شبكه و دانشگاه از مديران و پرسنل 

عدم تامين كافي نيروهاي متخصص در رشته هايي مانند 
عفوني،كليه،هماتو و...جهت انجام مشاوره

تبعيض قائل شدن مسئولين در دو منطقه متفاوت شهر
تبليغات منفي عليه بيمارستان

مشكل در رفت وآمد مردم در روستاها و شهر هاي مجاور
تورم باالي اقتصادي

صدور گواهي والدت شهرستان براي مراجعين خارج از شهرستان
1فعال نبودن مركز تصوير برداري بيمارستان در شيفت شب 

 SWOT ماتريس

WT

WO SO

ST



 استراتژي هاي بيمارستان: ب

G1O1S1 درمان كادر خطاي دهي گزارش سيستم اندازي راه 

G1O1S۲ شده آموخته درسهاي گذاري اشتراك به و يادگيري 

G1O1S۳ خطاها از شده آموخته درسهاي نمودن راييجا و كردن نهادينه 

G1O1S۴   در مادران باردار انجام شدهو القائات  كاهش تعداد مداخالت  

G1O۲S1  مادر باردار منشور حقوقپياده سازي 

G1O۲S۲ ارتقاي سيستم رسيدگي به شكايات 

G1O۲S۳ ارتقاي سيستم رضايت سنجي ، نظر سنجي و دريافت پيشنهادات  

G1O۲S۴ و زمان ترخيصحين درمان   مادر باردار در حين بستري، با تعامل  

G1O۳S1  كاركنان شناسنامه شغليتدوين  

G1O۳S1  ايجاد نظامي براي آشنايي توجيهي به پرسنل جديداالورود  

G1O۴S1 آموزش به بيماران و همراهان در بدو بستري  

G1O5S1   پشتيباني سيستم  استقرار  وHIS 

G1O5S۲ ارتقا و بهبود مستندسازي به صورت دقيق و كامل 

G1O۶S1 در دسترس انجام مميزي بر اساس استانداردها و گايد الين هاي موجود و  

G1O۷S1 استفاده از گايد الين هاي موجود  

G۲O1S1 ارزيابي بر اساس معيار هاي حرفه اي و شخصيتي براي كليه پرسنل  

G۳O1S1 برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان  

G۳O1S۲ برگزاري دوره هاي آموزشي براي متخصصين  

G۳O1S۳ افزايش تعامل با متخصصين  

G۳O1S۴  تعامل با مراكز بهداشتي درمانيافزايش  

G۳O1S۴ كاليبره كردن تاسيسات وتجهيزات پزشكي  

G۴O1S1 برقراي تعامل سازنده با خيرين  

  



۱  

 

 بيمارستانانتخاب شاخص هاي سنجش و پايش : گام هفتم

  تعداد زايمان طبيعي انجام شده

  تعداد سزارين انجام شده

  انجام شده  EPIتعداد 

 باردار و همراهان آنهارضايتمندي مادران  درصد

  رضايتمندي كاركنان درصد

  نسبت كاهش كسورات سازمان هاي بيمه گر

  تعداد خطا هاي گزارش شده

  تعدا فرآيندهاي ارتقاء داده شده

 درصد افزايش ضريب اشغال تخت

 تجهيزات و تاسيسات كاليبره شدهتعداد 

  درصد افزايش در جذب كمك هاي خيرين

  گزارش دهي كنترل عفونتتعداد افزايش در موارد 

  تعداد موارد كاهش در عفونت هاي بيمارستاني 

  تعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده

  تعداد ساعات آموزش به بيمار

  درصد ارتقاء درمستند سازي پرونده ها


