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 :11آيه  -سوره رعد -قرآن مجيد

نخواهد كرد اال به اينكه آن قوم خود خداوند متعال وضعيت هيچ امتي را متحول 
 مايل به دگرگوني باشد.

 " پيروزی حاصل دور اندیشی و اقدام قوی است"

 اميرالمومنين علی )ع(                                                               

 پيشگفتار : 
 شهرستان دشتي معرفي  .1

   ستان است. اوسعت ،دومین  شهرستان کیلومتری بوشهر قرار داشته و از  نظر  80نفر در  87508شهرستان دشتی با جمعیت حدود

وری وازی ، سلحشآب و هوای آن گرم و خشک و سطح اقتصادی مردم اکثرا ُِ متوسط تا پایین است .اهالی دشتی از دیرباز به مهمان ن

 اند .و ادب و فرهنگ مشهور بوده
 
 

 : معرفي بيمارستان .2

  با هدف ارتقا, سطح سالمت مردم شهرستان دشتی  تاسیس گردید.   1377زینبیه خورموج در سال بیمارستان 

  فعال و آماده سرویس دهی می باشد.تخت  89تختخوابی است  96این بیمارستان 

  ارتوپدی ، راحی،ج -، داخلی بخش بستری درمانی ) شامل اورژانس، اتاق عمل، زایشگاه، سی سی یو 15بیمارستان دارایICU 

وژی و یک آزمایشگاه و رادیول پاراکلینک های واحد دارای  همچنین (و کرونا -تاالسمی، دیالیز و فیزیوتراپینوزادان ،زنان،  -کودکان

و روق زیر نظر متخصص قلب و ع ( تست ورزشو   اکوکاردیوگرافیبا امکانات قلب ) درمانگاه تخصصی است. درمانگاه تخصصی 

 .ئر می باشد  دا در درمانگاه تخصصی متخصص داخلی حت نظر ، ت کلینیک دیابت

  دیولوژی و راچشم پزشکی ، ارتوپدی ، کنون دارای هشت تخصص  شامل داخلی،اطفال ،زنان ،جراح عمومی ،بیهوشی ،ابیمارستان هم

 "و  " یتارتقاء کیف " " ،بیمارایمنی  "در راستای اجرای حاکمیت خدمات بالینی، 90از ابتدای سال می باشد.   قلب و عروق

 در اولویت کار این بیمارستان قرار گرفته است.  " رضایتمندی بیماران

  می  8/89درمانی این مرکز     مندی کلی بیماران از خدمات رضایت( 99)مربوط به سال طبق آخرین بررسی 

 .است   5/66 .مقدار متوسط درصد رضایتمندی در جهان  باشد
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 سازمانی بیمارستان زینبیه خورموجنمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست بیمارستان زینبیه خورموج
رسیدگی به 

 امور بیماران

مدیر خدمات 

 پرستاری

مسئول دفتر و 

 روابط عمومی
سوپر وایزر 

 بالینی

سوپر وایزر 

 آموزش سالمت

امور حمل و 

 نقل اورژانس

سوپر وایزر 

 آموزشی

سوپر وایزر 

 کنترل عفونت

 حراست

 بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

 امور پزشکی

 مدیر داخلی

 تتاسیسا

 امور ععمومی

 تدارکات

 تلفنخانه

 خدمات

 فضای سبز

 آشپزخانه

 نقلیه

 رختشویخانه

 کارپردازی

 انبار

 دبیر خانه

تجهیزات  امور دارویی امور مالی مدد کاری

 پزشکی

درآمد و 

 اقتصاد

صندوق 

 ترخیص

 حسابداری

 امین اموال

 انباردارو

 داروخانه

 مبتنی بر عملکرد

 منابع انسانی پاراکلنیک
اطالعات 

 سالمت

بهداشت 

 محیط

 پسماند

IT 

مدیریت 

 آمار

 سالمت

فنا آوری 

 اطالعات

 پذیرش

 آمار

 کارگزینی

 بایگانی

HIS 

مدارک پزشکی و 

 کد گذاری

 بایگانی مدارک پزشکی

فیزیوتراپی  آزمایشگاه رادیو لوژی بانک خون

 تراپی

 تغذیه و رژیم درمانی درمانگاه
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 : کنندگانتهیه 

 : برنامه ریزیتیم اعضای کمیته 

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 بيمارستان رياست  دکتر علي بهنام مجرد  1

 مدير خدمات پرستاری خديجه عبدالشاهي 2

 مدير امور مالي حيدر فرهادی 3

 سوپروايزر آموزشي نسرين گودرزی 4

 مسئول فن آوری اطالعات هاجر حيدری 5

 مسئول بهبود کيفيت و ايمني بيمار مظفریليلي  6

 مسئول منابع انساني زبيده حسين زاده 7

خدمات بهداشتي  کارشناسي ارشد مديريت فاطمه فقيه 8

 درماني

 

 این برنامه با همکاری تمامی مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان تدوین گردیده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 بهداشت و درمان:سیاستهای اصلی وزارت 

 

 ساله: 20سند چشم انداز

 هجری شمسی 1404چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در 
  

آرمانها  ر مسیر تحققبا اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و د

 و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بیست ساله :

  
  

  
 جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:

 وسالمی، ملی اتوسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای  •

ند از ، و بهره م حقوق انسان ها انقالبی، با تاکید بر: مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و

 امنیت اجتماعی و قضایی.

 ولید ملی.جتماعی در تابرخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه  •

 کومت.امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و ح •

ه، به دور تحکم خانوادبرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مس •

 تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب. از فقر،فساد،

ماعی، سازگاری اجت روحیه ی تعاون وفعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط،  •

 متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

ه، قفقاز، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میان •

طح س ارتقاء نسبی م افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی،خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تاکید بر جنبش نر

 درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

ی و قی، نواندیشالهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردم ساالری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخال •

 )ره(. امام خمینی اسالمی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسالمی و اندیشه های پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی

 دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. •

ای هکه: شاخص  در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد مالحظه:

یان اصله درآمد مکالن آنها از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فکمی 

 ا سیاست هایدهک های باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب ب

 ت شود.و تعیین گردد و این سیاست های و هدفها به صورت کامل مراعا توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم
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های کلی سالمتابالغ رهبر معظم انقالب سیاست  

 

 الرحیمالرحمناهللبسم

 

 سیاست های کلی سالمت

 

اسالمی و  -انسانیهای ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سالمت مبتنی بر اصول و ارزش 1

 نهادینه سازی آن در جامعه.

های علمی و ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط -1-1

 ای.های اسالمی، اخالق پزشکی و آداب حرفهدانشگاهی متناسب با ارزش

های سالمت های ارائه مراقبتتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیطهای اجسازی مردم از حقوق و مسؤولیتآگاه -2-1

 برای رشد معنویت و اخالق اسالمی در جامعه.

 های اجرایی و مقررات با رعایت:تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست -2

 اولویت پیشگیری بر درمان. -1-2

 بهداشتی و درمانی.های روزآمد نمودن برنامه -2-2

 های تهدید کننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.کاهش مخاطرات و آلودگی -3-2

 ای.های کالن توسعهتهیه پیوست سالمت برای طرح -4-2

 های سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.ارتقاء شاخص -5-2

، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح های پایشاصالح و تکمیل نظام -6-2

 های کلی.سیاست

ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در  -ارتقاء سالمت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسالمی  -3

 های سالمت روانی.اء شاخصهای اخالقی و معنوی و ارتقزندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش

ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصوالت زیستی و های مورد نیاز برای تولید فرآوردهایجاد و تقویت زیرساخت - 4

 المللی.ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین

بندی و راهنماهای بالینی، طرح بر اساس نظام سطحساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً  - 5

گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصوالت ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست

 زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات مندی عادالنه تأمین امنیت غذایی و بهره -6

 ای و جهانی.های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقهورزشی همگانی و فرآورده

و ارائه خدمات تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت  -7

 درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت های اجرایی، برنامه ریزیگذاریتولیت نظام سالمت شامل سیاست -1-7

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
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وزش پزشکی و همکاری سایر مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آم -2-7

 مراکز و نهادها.

 های دولتی، عمومی و خصوصی.تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش -3-7

 هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد. -4-7

رچه سالمت با محوریت عدالت و تأکید بر های جامع و یکپاافزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت -8

وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی پاسخگویی، اطالع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره

 و ارجاع از طریق:

با تدوین  های سالمت، آموزش و خدماتهای متقن و علمی در مراقبتگیری و اقدام مبتنی بر یافتهترویج تصمیم -1-8

بندی با اولویت خدمات ارتقاء سالمت و پیشگیری و های سالمت، استقرار نظام سطحاستانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری

 ها در نظام آموزش علوم پزشکی.ادغام آن

یین های سالمت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعافزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت - 8- 2

 استانداردها.

تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلوالن کشور با هدف ارتقاء سالمت و توانمندسازی  -3-8

 آنان.

 های بهداشتی و درمانی با هدف:توسعه کمی و کیفی بیمه -9

 همگانی ساختن بیمه پایه درمان. -1-9

ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا سط بیمهپوشش کامل نیازهای پایه درمان تو -2-9

 که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

ای که های قانونی و شفاف به گونهارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل -3-9

 مانی همواره از مطلوبیت الزم برخوردار باشد.کیفیت ارائه خدمات پایه در

های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه -4-9

های غیرضروری ها با حذف اقدامات زاید و هزینهای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بستهخرید آنها توسط نظام بیمه

 ر چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.د

 تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی. -5-9

مت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان 8های سالتدوین تعرفه خدمات و مراقبت -6-9

 برای بخش دولتی و غیردولتی.

های مثبت ارائه یت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادالنه و ترغیب انگیزهاصالح نظام پرداخت مبتنی بر کیف -7-9

 های ارتقاء سالمت و پیشگیری در مناطق محروم.کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت

 تأمین منابع مالی پایدار در بخش سالمت با تأکید بر: -10

 ها.لیتها و فعاشفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه -1-10

افزایش سهم سالمت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و  -2-10

 انداز تحقق یابد.بودجه عمومی دولت به نحوی که باالتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم

 آور سالمت.وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زیان -3-10

های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سالمت پرداخت یارانه به بخش سالمت و هدفمندسازی یارانه -4-10

 های پایین درآمدی.بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک

رمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختا -11
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ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، های فرهنگی، آموزشی و رسانهارتقاء سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان

 درمان و آموزش پزشکی.

 بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران. -12

های علمی و فنی در تولید ج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوریتروی -1-12

 های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.و عرضه فرآورده

 با آن.های مرتبط های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآوردهاستاندارد سازی و روزآمد کردن روش -2-12

 تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی. -3-12

 نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی. -4-12

 های درمانی.افزایی تجربیات و روشبرقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم -5-12

 سبک زندگی در عرصه تغذیه.اصالح  -6-12

توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سالمت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و  -13

های متناسب با ای و دارای مهارت و شایستگیعادالنه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخالق اسالمی حرفه

 کشور. نیازهای مناطق مختلف

تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم،  -14

 فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسالم
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 سیاست های کلی بیمارستان زینبیه

 اسالمی –رائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی ،درمانی سالمت مبتنی بر اصول و ارزشهای انسانی ا-1

دم از حقوق و مسئولیت های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط ارائه مراقبت سالمت برای رشد آگاه سازی مر-1 -1

 معنویت و اخالق اسالمی در جامعه.

 قوانین و سیاست های اجرایی :  مت همه جانبه و انسان سالم در همهتحقق رویکرد سال -2      

 ولویت پیشگیری بر درمانا -2-1      

 مد نمودن برنامه های بهداشتی درمانیروز آ 2-2      

 کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمی – 2-3      

 رتقاء شاخص های سالمتا -2-4      

 ارت و ارزیابی  برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماراناصالح و تکمیل نظامهای پایش ،نظ -2-5      

 ارتقاء سالمت روانی جامعه -3       

بندی و راهنماهای بالینی، اماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح س -4        

 طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور.

بود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سالمت با محوریت عدالت و تاکید بر افزایش و به -5        

سطح  منطبق بر نظام پاسخگویی ، اطالع رسانی شفاف ، اثر بخشی ، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه های بهداشتی درمانی

 بندی و ارجاع از طریق:  

گیری و اقدام مبتنی بر یافته های متقن و علمی در مراقبت های سالمت ، آموزش و خدمات بر اساس  ترویج تصمیم -5-1

مات ت خداستانداردها و راهنما ها ، استفاده از فناوری های سالمت در ارائه خدمات سالمت، اجرای نظام سطح بندی با اولوی

 ارتقاء سالمت و پیشگیری 

ت و ایمنی خدمات و مراقبت های سالمت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی با توجه به استاندارهای افزایش کیفی -5-2

 تعیین شده .

سازی وانمند تاجرای برنامه های تدوین شده جهت مراقبت و حمایت از جانبازان و معلوالن با هدف ارتقاء سالمت و  – 5-3

 آنان.

 جرا و نظارت برای ارئه خدمات بر اساس بیمه های درمانی از طریق:ا -6

سته های خدمات بیمه ای پایه و تکمیلی با حذف اقدامات زاید و هزینه های غیر ضروری در چرخه معاینه ، باجرای دقیق  -6-1

 تشخیص بیماری تا درمان .

،افزایش کارایی ، درآمد عادالنه و ترغیب انگیزه های مثبت ارائه کنندگان  رداخت مبتنی بر کیفیت عملکردپاجرای نظام  -6-2

 خدمات .

ان در خصوص انجام اقدامات الزم در خصوص جلوگیری از اتالف منابع  و افزایش هزینه های غیر ترغیب کارکن -7

 ضروری.

 ازشناسی ، تبیین ، ترویج،توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران از طریق:ب -8

مل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم افزایی تجربیات و روشهای درمانی و بکارگیری بر قراری تعا-8-1

 تخصص های این طب در کنار طب نوین در ارائه خدمات به جامعه.

 موزش گیرندگان خدمت.    اصالح سبک زندگی در عر صه تغذیه از طریق مشاوره و آ -8-2

 ح های تحقیقاتی و کاربردی  .   حمایت از طر -9
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 مدل برنامه ريزی استراتژيک بهداشت و درمان

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی محیط 

 خارجی سازمان
ارزیابی محیط 

 داخلی سازمان

 شناسایی مشتریان و گروههای ذینفع

برنامه ریزی برای برنامه 

 ریزی استراتژیک

 و ارزشهای سازمانی تعیین رسالت، دورنما

 شناسایی مشکالت استراتژیک

 تعیین اهداف و مقاصد سازمان

 تدوین استراتژی های سازمانی

 انتخاب شاخص های سنجش و پایش عملکرد سازمان
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 تحلیل وضعیت موجود :

 تعداد نیروی انسانی -1جدول

عنوان 

 نیرو

اداری و  سرپرستی

 پشتیبانی

پزشک  پاراکلنیک خدماتی

 عمومی

پزشک 

 متخصص

 پرستار ماما

 58 27 18 2 27 38 32 4 تعداد

 

 عال بیمارستانفتعداد تختهای  -2جدول 

زنان و  اطفال جراحی داخلی بخش

 زایشگاه

اتاق  اتفاقات ICU CCU دیالیز کووید

 عمل

 ارتوپدی نوزادان

 6 4 *4 12 4 4 *13 12 12 12 8 15 تعداد

 

 عملکرد بیمارستان:

 مراجعین و بیماران 3جدول

بیماران  سال

 بستری

مراجعین 

 اورژانس

مراجعین 

 آزمایشگاه

مراجعین تصویر 

 برداری

مراجعین 

 درمانگاه

تعداد بیماران 

 اعزامی

98 5895 57233 81359 20091 25513 420 

99 4802 24060 43884 16551 12956 386 
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 یمارستانشاخص های کارایی ب -4جدول 

تخت روز  تخت فعال سال

 اشغالی

درصد اشغال 

 تخت

 متوسط اقامت بیمار

98 77 10568 38 2/2 

99 89 7764 22 8/1 

 

 خشی بیمارستانبشاخص های اثر  -5جدول 

 1399 1398 سال               شاخص

 6/34 9/18 بیمارستانیمیزان مرگ و میر 

  2 میزان عفونتهای بیمارستانی

 8/89 8/93 در صد رضایتمندی بیماران بستری 

 5/58 5/57 در صد رضایتمندی کارکنان

 

 تحلیل ذینفعان :

 ليست ذينفعان داخلي و خارجي : 

 ذينفعان خارجي ذينفعان داخلي

 )گیرنده خدمت( مردم 1 ) ارائه دهنده خدمت (  پزشکان 1

 )گیرنده خدمت( بیماران 2 ) ارائه دهنده خدمت ( پرستاران 2

 ) سازمان پشتیبان (استانداری و فرمانداری  3 ) ارائه دهنده خدمت (ان  نکارمندان و کارک 3

 ) سازمان پشتیبان (سازمانهای بیمه گر  4 ) ارائه دهنده خدمت (مدیران اجرایی بیمارستان 4

5 
 بهداشت، توسعه مدیریت و منابع، آموزشی،معاونتهای درمان، 

 ()سازمان همکار وزارتخانه و دانشگاه  پژوهشی و غذا و دارو
5 

 و پیمانکاران) سازمان پشتیبان (شرکت های طرف قرارداد 

 ) سازمان پشتیبان (شهرداری 6 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ) سازمان پشتیبان( 6

 ) سازمان پشتیبان (اداره کل ثبت احوال  7 مراکز دولتی  ) سازمان های همکار (سایر بیمارستانها و  7

 ) سازمان پشتیبان (شرکت برق  8  

 ) سازمان پشتیبان (سازمان آب و فاضالب  9  9

 ) سازمان پشتیبان(امداد کمیته 10  10
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11 
 

11 
 ) سازمان پشتیبان(شرکت گاز

 پشتیبان() سازمان شرکت مخابرات  12  12

 ) پشتیبان ما لی(خیرین 13  13

 ) سازمان پشتیبان(بانکها 14  14

 ) سازمان پشتیبان(بهزیستی 15  15

 ) سازمان پشتیبان(نیروی انتظامی 16  16

 ) سازمان پشتیبان(پزشکی تجهیزات های شرکت 7  17

) سازمان پشتیبان( بیماران خاص و کلیوی( 18  18  )NGO انجمن  
) سازمان پشتیبان(آزمایشگاه پاتوبیولوزی  19  19  

) سازمان پشتیبان(داروخانه ها 20  20  
) سازمان پشتیبان(نظام پزشکی 21  21  
) سازمان پشتیبان( شورای شهر و نمایندگان مردم 22  22  

) سازمان پشتیبان(پزشکی قانونی 23  23  
24  24  
25  25  
26  26  

 انتظارات ذينفعان:

 بيماران: 

 برخورد شايسته و محترمانه  -1

 وجود امكانات رفاهي -2

 اجرای اصول تكريم ارباب رجوع  -3

 اطالع رساني صحيح در مورد کليه خدمات مربوط به بيمار  -4

 کارکنان : 

 احترام و حفظ ارزشهای انساني -1

 در يافت بموقع مطالبات -2

 شرايط مناسب و ايمن محيط کار  -3

 امنيت شغلي -4

 گسترش امكانات رفاهي -5

 رفع نيازهای آموزشي  -6

 اختيارات متناسب با مسئوليت ها -7

 دانشگاه علوم پزشكي:
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 اجرای قوانين ، بخشنامه ها و پاسخگويي بموقع -1

 افزايش سطح رضايتمندی در بيمارستان -2

 باال بردن سطح اثر بخشي و کارايي خدمات  -3

 حرکت در مسير برنامه ها و اهداف کالن دانشگاه  -4

 ارتقای کيفيت خدمات  -5

 گشترش اجرای برنامه های پژوهشي در حوزه های پزشكي و پيرا پزشكي -6

 رعايت استاندارد های اعتبار بخشي و کسب امتيازات الزم در ارزشيابي ساليانه -7

 

 وزارت بهداشت و درمان:

 رعايت حقوق گيرندگان خدمت  -1

 ارائه آمار و اطالعات و گزارشها مورد نياز در قالب سامانه های مرتبط -2

 يق و اولي طرح تحولاجرای دق -3

 همسويي برنامه ها با استراتزی های بهداشت و درمان -4

 :شرکتهای تجاری و پيمانكاران 

 اجرای به موقع تعهدات از سوی بيمارستان  -1

 اطالع رساني و برگزاری مناقصات و مزايدات به شكل قانوني -2

 سازمان نظام پزشكي :

 رعايت مقررات و دستورالعملهای ارائه خدمات تشخيصي درماني  -1

 رعايت حقوق بيماران -2

 رعايت تعرفه های مصوب -3

 پزشكي قانوني:

 رعايت حقوق بيماران-1

 رعايت قوانين پزشكي قانوني -2

 پاسخگويي بموقع و ارائه مستندات-3

 سازمانهای بيمه گر : 

 ارسال بموقع اسناد ارائه خدمات  -1

 د و شرط بيمه شدگان پذيرش بي قي -2

 رعايت تعرفه های مصوب  -3

 رعايت بخشنامه ها و مقررات سازمانهای بيمه گر  -4

 ارائه خدمات مطلوب و مناسب تشخيصي و درماني -5

 مردم : 
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 کمک به ارتقاء سطح سالمت جامعه  -1

 ارائه خدمات مطلوب  -2

 آموزشهای عمومي در حوزه سالمت  -3

 رعايت حقوق افراد -4

 ساير ادارات و سازمانها

 ايجاد يک تعامل خوب و کارآمد  -1

 ارائه اطالعات سالمت در محدوده وظايف هر نهاد  -2

 پاسخگويي به مكاتبات  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)  Mission (سالت و ما موريتر .3

 در  ما برآن هستيم تا با ارائه مطلوب ترين خدمات تشخيصي و درماني و با استفاده از امكانات

بيماران و مددجويان نيازمند  پرستاری جهت -پزشكي  اختيار ، توسط کادر مجرب و دلسوز

 درمان در خطه جنوب کشور ، سهمي در ارتقاءسطح سالمت جامعه داشته باشيم .
 

 :Vision)  (چشم انداز .4
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  ز همگام با برنامه های توسعه کشور ، با ايجاد يک  مرک 1404تالش ما بر اين است که تا سال

تجهيزات مناسب و به روز ، از ساير بيمارستان های هم  با امكانات و، درماني تخصصي عمومي

 تراز پيشي گرفته و به عنوان يک الگو در ارائه خدمات تشخيصي درماني استاندارد با اولويت

 ايمني بيمار مطرح گرديم .

 Values) ها ) ارزش

 ايمني بيمار به عنوان مهمترين اصل 

 منشور حقوق بيمار 

 سازماني فرهنگ در نوآوری و خالقيت 

 پذيری مسئوليت و جوئي مشارکت 

 کاری وجدان و تعهد داشتن 

 مداری قانون و نظم رعايت 

 کارکنان و بيماران رضايتمندی 

 ارتقاء مستمر کيفيت 
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 آناليز محيط داخلي و خارجي:

   :عوامل دروني  

  نقاط قوت(STRENGHTs) 

 رتبه نقاط قوت رديف

100-1 
 اهميت ضريب

4-1 
 نهايينمره 

 20 4 5 وجود  پرسنل دلسوز ، متعهد و مجرب 1

 20 4 5 اعتقاد مديران بيمارستان به ارتقاء کيفيت و تكريم ارباب رجوع 2

 12 3 4     اجرای دستورالعمل ها ی کشوری                                 3

 6 2 3 بيماراندرصدی  91 رضايت  4

و ديابت ودرمانگاه  و اکووجود کلينيک قلب با تست ورزش  7

 تخصصي

 

3 2 6 

 6 2 3 وجود تجهيزات پيشرفته راديولوژی 8

 2 1 2 وجود فيزيوتراپي در بيمارستان 9

 6 2 3 تعيين مسكن پزشكان در بيمارستان 10

 6 2 3 راه اندازی تصفيه خانه بيمارستان 11

 6 2 3 راه اندازی بخش ارتوپدی 12

 LDR  2 1 2زايشگاه به صورت  وجود 13

، احضار پرستارو سيستم نوبت دهي غير حضوری درمانگاهوجود  14

 خط يكطرفه آزمايشگاه

 

4 3 12 

 20 4 5 راه اندازی بخش کوويد  15

حمايت خيرين در زمينه تسهيالت مورد لزوم کنترل بيماری   16

 کوويد
3 2 6 

 3 دارا بودن فضای فيزيكي جهت توسعه بيمارستان 17

 

2 6 
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 :عوامل دروني  

 نقاط ضعف (WEAKNESSes) 

 رتبه نقاط ضعف رديف

100-1 
 ضريب

 اهميت

4-1 

 نمره نهايي

 12 2 4 کمبود نيروی انساني  1

 2 1 2 برخي از بخش های  بيمارستان بودن سيستم فاضالب ناکارآمد 2

 6 1 3 ضعف در نظام کشف و گزارش دهي موارد عفونتهای بيمارستاني 3

 ICU   3 1 6نامناسب بودن فضای فيزيكي بخش  4

 20 2 5 دائمي نبودن پزشكان متخصص 5

 20 2 5 ناکارآمدی  سيستم های اکسيژن و ساکشن مرکزی 6
 20 2 5 درآمد پايين بيمارستان 7

 6 1 3 عدم انجام برخي از آزمايشات اورژانسي طبق زمان تعيين شده 8

 6 1 3 بيماران در بخش ها نبود اتاق و و سايل آموزشي جهت 9

 2 1 2 با توجه به نياز بيماران NICUنبود  10

 2 1 2 نبود بازديد های منظم در بيمارستان 11

پايين بودن سطح آگاهي پرسنل در خصوص بهبود فرآيند های  12

 بيمارستان
3 1 6 

 2 1 2 نارضايتي پرسنل از دريافتي ها  و ايجاد بي انگيزگي  13

 2 1 2 تجهيزات پزشكيعدم وجود برخي از داروها و  14

 2 1 2  برخي تخصص هانبود  15

 6 1 3 درصد 50وجود پرسنل طرحي و کم سابقه بيش از  16

 256  100 جمع کل

 2.56 میانگین
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 عوامل بيروني :

  فرصتها(OPPORTUNITIes) 

 رتبه فرصت ها رديف

100-1 
 اهمیت ضریب

4-1 
نمره 

 نهایی

 10 2 5 حمایت و همکاری خیرین شهر 1

 21 3 7 نهادهای باال دستيحمايت  2

 10 2 5 مراجعات برخي از بيماران از شهرستانهای مجاور 3

در حل  ستانحمايت مادی و معنوی و مسئولين شهر 4

 مشكالت بيمارستان
5 2 10 

 8 2 4 درشهر در بيمارستان 115وجود مرکز  5

 8 2 4 نيروی انتظامي با بيمارستانحمايت و همكاری  6

موقعيت  مناسب ودسترسي به مرکز استان و ساير  8

 بيمارستانها
7 3 21 

 36 4 9 تنها بيمارستان شهرستان 9
 

 تهديدها(THREATs) 

 رتبه تهديدها رديف

100-1 
 ضریب

 اهمیت

4-1 

نمره 

 نهایی

 دور بودن از شهر و نبود وسيله نقليه عمومي 1

 
5 2 10 

 وجود مطب های خصوصي در دسترس 2

 
5 2 10 

 24 3 8 طوالني بودن روند اعزام 3

 24 3 8 عدم وصول مطالبات بيمه ای 4

 10 2 5 ناکافي بودن مهارت های علمي فارغ التحصيالن جديد پزشكي و پيراپزشكي 6
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 8 2 4 عدم دسترسي به خدمات فني مناسب مهندسي تجهيزات پزشكي در استان 7

 10 2 5 انتظارات باالی مراجعين با توجه به امكانات محدود بيمارستان 8

 زلزله خيز و سيالبي بودن شهرستان  9

 
4 2 8 

 10 2 5 وجود آزمايشگاه درون شهری 10

 10 2 5 کمبود منابع تامين اعتبار 11

   100 جمع کل 

 2.4 ميانگين 

 

 

 رشد و توسعه   

 فظ و نگهداری و ثباتح                                                                                                                             

 انحاللکاهش،برداشت واگذاری و                                                      تعیین موقعیت استراتژیک بیمارستان :

 

 

 

 عوامل داخلی     4                           3                            2                        1                  

           4 

               

           3 

            

   

2 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

   موقعیت بیمارستان          
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  استفاده از  با است در منطقه حفظ و نگهداری و ضعیت موجود قرار گرفته که الزم بیمارستان

 (SOاستراتژی )از فرصتها حداکثر استفاده انجام گیرد  نقاط قوت 

 

  

                                       
 

 

 

 

                                           

 
 
 

 

 
جدول تحلیل عوامل 

 محیطی

 درونی و بیرونی
SWOT 

 
 

 

 (wنقاط ضعف ) ( sنقاط قوت )

 وجود پرسنل دلسوز و متعهد

 اعتقاد مدیران به ارتقاء کیفیت 

 اجرای دستورالعمل ها ی کشوری  

         درصدی بیماران                         91رضایت    

 وجود درمانگاه تخصصی فعال 

 و دیابتوجود کلینیک قلب 

 وجود تجهیزات اتاق عمل چشم و ارتوپدی

 وجود تجهیزات پیشرفته رادیولوژی

 ICUراه اندازی 

 وجود فیزیوتراپی در بیمارستان

 تعیین مسکن پزشکان در بیمارستان

 راه اندازی تصفیه خانه بیمارستان

 LDRتغییر وضعیت قدیمی زایشگاه به صورت 

واحدهای غیر حضوری  نوبت دهیراه اندازی سیستم 

 پاراکلینیک

 بخش ارتوپدیاتاق عمل و  راه اندازی 

 

 کمبود نیروی انسانی

برخی از بخش های   ناکارآمد بودن سیستم فاضالب

 بیمارستان

ضعف در نظام کشف و گزارش دهی موارد عفونتهای 

 بیمارستانی

 عدم وجود اطالعات در خصوص خیرین سالمت شهرستان

 نبودن پزشکان متخصصدائمی 

نبود تخصص های ضروری مثل ارتوپدی و چشم به صورت 

 ثابت

 نبود اتاق و و سایل آموزشی جهت بیماران در بخش ها

 چند مسئولیتی بودن برخی از پرسنل

 با توجه به نیاز بیماران NICUنبود 

 نبود بازدید های منظم در بیمارستان

ود پايين بودن سطح آگاهي پرسنل در خصوص بهب

 فرآيند های بيمارستان

 ناکارآمدی  سیستم های اکسیژن و ساکشن مرکزی

 جراح مغز و اعصابنبود 

 کیفیت پایین آمبوالنس ها

 عدم انجام صحیح و کامل برخی فرایند ها

 so wo (oفرصت ها )  

 حمایت و همکاری خیرین شهر

 حمايت نهادهای باال دستي

 مراجعات از شهرستانهای مجاور

مسئولين حمايت مادی و معنوی 

 شهرستان

 وجود آزمايشگاه درون شهری

بهبود کیفیت خدمات و ارتقاء شاخص های 
 درمانی

 
 استانداردهای اعتبار بخشی  و استمرار استقرار

 
 پرسنلارتقاء سطح رضایتمندی بیمار و 

 

 ارتقاء و بهبود استاندارد تجهیزات پزشکی 
 

 فرآیند هاارتقاء 
 ICUارتقاء و توسعه بخش 

 
و راه اندازی بخش های جدید )ارتوپدی و چشم 

NICU) 
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 کلي بيمارستان: هدف

 

 بهبود کیفیت و ارتقاءفرایند ها 

 : ختصاصي اهداف ا

 ارتقاء ایمنی و مدیریت خطر 

 بهبود کیفیت خدمات و ارتقاء شاخص ها 

 توسعه فضای فیزیکی بیمارستان 

 مدیریت اقتصاد درمان 

 وهشآموزش و پژ 

 نزديک به مرکز استان 

 اجرای برنامه تحول نظام سالمت

 شهردر  115وجود مرکز 

 
 
 

 توسعه خدمات و فضای درمانگاه
 

 ارتقاء سطح توانمندی کارکنان
 

توسعه مشارکت و تعامل با سازمان ها و بخش 
های دولتی و غیر دولتی )خیرین ، فرمانداری 

 ، بهزیستی و ...(

 
 شناسایی و کنترل عفونت های بیمارستانی

 
 

 جذب نیروی انسانی و اصالح چارت سازمانی
 جذب کمکهای مالی خیرین جهت رفع کمبودها

 
 
 

 ST WT (Tتهدید ها )  

 
دور بودن از شهر و نبود وسيله نقليه 

 عمومي

 نزديک بون به مراکز ديگر

 عدم وصول مطالبات بيمه ای

 پايين بودن تعرفه های بخش دولتي

و عملي ناکافي بودن مهارت های علمي 

 فارغ التحصيالن

 - عدم دسترسي به خدمات فني مناسب

 مهندسي تجهيزات پزشكي 

 انتظارات باالی مراجعين

 عدم شناسايي خيرين شهر

 زلزله خيز و سيالبي بودن شهرستان 

 اعتبارکمبود منابع تامين 

 طوالني بودن روند اعزام

 

 راه اندازی بخش ها و قسمت های جدید
 

 کاهش کسورات بیمه ای
 

 بهبود مدیریت هزینه ها و درآمد
 

 ارتقاء سطح آگاهی گیرندگان خدمت
 

 ارائه خدمات با کیفیت 
 
 
 

 افزایش آگاهی پرسنل
 

 افزایش انگیزه پرسنل
 تسرع روند عزام بیماران 

آمادگی در خصوص پیشگیری و برنامه ریزی و 
 اقدام در زمان بحران و بالیا
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 اهداف استراتژيک :                  

 ارتقاء ايمني و مديريت خطر

 ردستیابی به دو استاندارد الزامی و اساسی ایمنی بیما 

 برنامه ریزی جهت کاهش خطاهای پزشکی 

 با انجام به موقع  شناسایی موانع و رفع آنهاRCA, FMEA 

 ارتقاء سالمت و ایمنی بیمار و همراه 

  پرسنلارتقاء سالمت و ایمنی 

 تحویل و تحول صحیح بیمار 

 برنامه ریزی جهت شناسایی و کاهش عفونت های بیمارستانی 

 

 بهبود کيفيت خدمات و ارتقاء شاخص ها

  درصدی  از گاید الین ها و دستورالعمل ها 100استفاده 

 انجام ممیزی با توجه به نیاز 

 برگزاری کمیته ها 

  درصد( 25) استاندارد کشوریشاخص کاهش شاخص سزارین ها به میزان 

  افزایش درصدCPR  درصد 60موفق در بیمارستان به میزان 

  درصد 90باالیافزایش رضایتمندی بیماران و پرسنل هر کدام تا 

 درصد ( 2)کاهش درصد  ترخیص با رضایت شخصی به شاخص استاندارد کشوری 

  افزایش گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی 

  افزایش گزارش دهی خطا از طرف پرسنل 

 ارتقاء کیفیت تجهیزات و خدمات آمبوالنس ها 

 

 توسعه فضای فيزيكي بيمارستان                    

 از داخلی عمومی ، ارتوپدی و چشم  جراحی های جداسازی بخش 

 جداسازی بخش زنان از کودکان 

  ارتقاء و توسعه بخشICU 

 اعصاب و روان و  راه اندازی بخش های جدیدNICU 

 

 مديريت اقتصاد درمان                   

  برون سپاری واحدهای واجدالشرایط 
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  کاهش کسورات بیمه ای به کمترین میزان 

 وصول مطالبات بیمه ای 

 

 آموزش و پژوهش              

 آموزش کلیه پرسنل به خصوص پرسنل جدیدالورود 

 کنندگان به بیمارستان آموزش به بیمار ، همراهان  و مراجعه 

 برگزاری مانورهای ساالنه در زمینه های آتش نشانی و مدیریت بحران 

 حمایت از  طرح های تحقیقاتی کاربردی و ممیزی در بیمارستان 

 آموزش ضمن خدمت 
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 :سازماني واحدهای با ختصاصيا اهداف ارتباطات ماتريس

 

 

 

 

 ختصاصيا اهداف

 واحدهای سازمانی

 ریاست

 

 مدیریت
 

امور 

 مالی

 

مدیریت  و توسعه ریزی برنامه

 پرستاری

 پنتیبانی و خدمات

 فناوری

 اطالعات

 دفتر

 بهبود

 کیفیت

واحدهای 

 پاراکلینیک

 مهندسی

 پزشکی

 و پذیرش

 مدارک

 پزشکی

ارتقاء ایمنی و مدیریت 

 خطر
 

* * *  * * * *  

و بهبود کیفیت خدمات 

 ارتقاء شاخص ها

 

* * * * * * * * * 

توسعه فضای فیزیکی 

 بیمارستان

* * * * * *    

     * * * * * مدیریت اقتصاد درمان

 * * * * * * * * * آموزش و پژوهش
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