
 

 

 خدابنده )ع(امیرالمومنیه بیمارستان

 دفتر بهبود کیفیت

 سیاست های کالن  

 

 

 ML-LQM-MP-10:سند کد

 82/5/69:تدوینتاریخ 

 82/8/0022:تاریخ آخرین بازنگری

 82/8/0020تاریخ بازنگری بعدی:

 20شماره ویرایش:

 ذینفعان  سیاست  ردیف

 (طرف قرارداد و ... یها مهی/ همراهان، کارکنان، بمارانیبی)دیکل نفعانیو مشارکت ذ تیجلب رضا یکالن برا یراهکارها 0

 یساز نهیو به سازی گسترش، استاندارداز طریق موجود  ها و بخش هایتعداد تخت  شیافزا الف

 مارستانیب یکیزیف یفضا

 بیماران ،همراهان، کارکنان

،سرپایی و درمانگاه از طریق  اورژانس،بستری روند ارائه خدمات  کیفییت ی و ارتقایساز نهیبه ب

 و استقرار کامل استاندارد های اعتباربخشی اجرای بسته های طرح تحول نظام سالمت

 بیماران ،همراهان،کارکنان

افزایش رضایت ذینفعان با استفاده از افزایش امکانات رفاهی و استقرار نظام رسیدگی به  ج

 شکایات،انتقادات و پیشنهادات 

 ،همراهان،کارکنان مارانیب

تعامل سازنده با سازمان های بیمه گر به منظور تحقق کامل درامد مرکز و جلوگیری از افزایش  چ

 کسورات بیمه ای از طریق ارسال کامل و به موقع اسناد

 بیمه های طرف قرارداد

 مدیران،مسئوالن شهرستان  در حوزه های فضای فیزیکی،نیروی انسانی،تجهیزاتی و دارویی  01مدیریت موثر بیماری کووید  د

 همراهان -بیماران-کارکنان –مدیران  افزایش بهره وری و کاهش در هزینه های بیمارستان  ه

 تیفیخطا و خطر و بهبود مستمر ک تیریمد مار،یب یمنیا یارتقا یکالن برا یراهکارها ینیبرشیپ 2

وانجام منظم راند های ایمنی  خطا یفرهنگ گزارش ده جیتروارتقای فرهنگ ایمنی بیماراز طریق  الف

 بیمار

  بیماران و همراهان

 کارکنان از طریق نهادینه نمودن برنامه های پیشگیرانه  مدیریت خطر در حوزه مختلف ب

 کارکنان بیمارستانیعفونت  کاهشکنترل و  ج

 مدیران ارشد و کارکنان بهبود مستمر کیفیت از طریق ایجاد فرهنگ برنامه محوری و بهبود فرایند های بیمارستان  چ

 یانسان یروین یو توانمند ساز یریجذب و بکارگ یکالن برا یراهکارها 3

 کارکنان  ارتقای توانمندی کارکنان از طریق برگزاری کالس های اموزشی و اموزش مستمر کارکنان  الف

 مدیران ارشد و دانشگاه علوم پزشکی با کیفیت و ایمنبه منظور ارائه خدمات  یتوانمند و کاف یانسان یروین نیتام ب

نشاط کارکنان جهت بهبود روحیه استفاده از تمامی راهکارهای ممکن به منظور افزایش انگیزه و  ج

 همکاری و وجدان کاری و وظیفه شناسی و تعلق سازمانی

 مدیران ارشد و کارکنان

 مرتبط و ... یسازمانها ،یکنندگان مال نیتام ن،یریمردم نهاد و خ یجلب مشارکت سازمانها یکالن برا یراهکارها 4

تسهیل فرایند امکان حضور انها در عرصه حمایت کامل از سازمان های مردم نهاد و خیرین و  الف

 خدمت رسانی به بیمار

 شهرستان نیریمردم نهاد و خ یسازمان ها

 سازمان های مردم نهاد و خیرین شهرستان نسازما ها به سمت  کمک نیا تیو هدا یمردم یبر جذب کمک هاونظارت  تیوهدا یزیبرنامه ر ب


