بسمه تعالی

سیاست های کالن مزکش آموسضی و درمانی الشهزا(س)

حیطه  :زاهکازهای کالن تسای جلة زضایت ي مشازکت ذیىفعان کلیدی (تیمازان /همساهان ،کازکىان ،تیمه های طسف
قسازداد ي )...
عىًان سیاست اصلی

ذیىفعان کلیدی

بُبًد مستمر امکاوات رفاَی مرکس با ايلًیت دستًرالعملُای ارتقاء َتلیىگ بروامٍ ی تحًل وظام
سالمت بمىظًر تامیه حذاکثر رفاٌ برای مراجعیه

بیماران ي َمراَان ي
مراجعیه

رسیذگی بمًقع ي ضفاف بٍ ضکایات،اوتقادات بیماران ي مراجعیه با استفادٌ از ريضُای مختلف
بمىظًر برقراری ارتباط مستمر با مراجعیه ي استفادٌ از بازخًردَای آوُا در ارتقاء خذمات

بیماران ي َمراَان ي مراجعیه

حیطه  :زاهکازهای کالن تسای ازتقای ایمىی تیماز ،مدیسیت خطا ي خطس ي تهثًد مستمس کیفیت
عىًان سیاست اصلی

ذیىفعان کلیدی

تريیج زایمان طبیعی در جُت ارتقا ایمىی بیمار ي کاَص عًارض واضی از عمل در راستای استقرار
طرح تحًل سالمت

بیماران (مادران باردار )

تريیج فرَىگ ایمىی بیمار بىحًیکٍ کلیٍ ی کارکىان ایمىی را يظیفٍ ی اصلی خًد بذاوىذ
وُادیىٍ ومًدن بروامٍ ریسی پیطگیراوٍ بمىظًر مذیریت خطر در حًزٌ َای مختلف

کارکىان ي بیماران
کارکىان  ،بیماران  ،داوطگاٌ

حیطه  :زاهکازهای کالن تسای جرب ي تکازگیسی ي تًاومىد ساشی ویسيی اوساوی
ذیىفعان کلیدی

عىًان سیاست اصلی
آمًزش مستمر کارکىان بمىظًر کسب تًاومىذیُای الزم برای اوجام امًر محًلٍ

کارکىان  ،داوطگاٌ

حیطه  :زاهکازهای کالن تسای جلة مشازکت ساشماوهای مسدم وهاد ي خیسیه ،تامیه کىىدگان مالی ،ساشماوهای مستثط ي
...
عىًان سیاست اصلی
ضفاف سازی ي اعتماد سازی جُت جلب حمایت خیریه

ذیىفعان کلیدی
بیمارستان ،داوطگاٌ

اهذاف کالن مزکش آموسضی درمانی الشهزا (س)

 .1حفظ و ارتقای فضای فیشیکی و تجهیشات بیمارستان

 .2استفاده اس ظزفیت های موجود بزای ارتقای استانذاردهای خذمات بز اساس بهبود
مستمز کیفیت و ایمنی بیمار

 .3افشایص ارتباطات و تعامل بیمارستان با جامعه و بیماران

 .4بزقزاری مکانیسم های جذب توریسم درمانی

 .5استفاده اس فزصت های موجود بزای ارتقای همه جانبه ( آموسضی  ،پژوهطی  ،مذیزیتی ) بیمارستان

 .6توسعه آموسش پاسخگو با محوریت پیاده ساسی استانذاردهای پشضکی

