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 سیاستهای اصلی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

 
 

 گردندمی ذینفعان کلیدی بیمارستان محسوبشوند مند میدرمانی بهره -آموزشی تمامی افرادی که از سیستم 

 باشند.که در بیمارستان شهید مطهری شامل کارکنان، مراجعین و دانشجویان می

که برای این  استذینفعان کلیدی امری ضروری انتظارات های اصلی بیمارستان شناسایی قبل از تعیین سیاست

  استخراج گردیده است.این انتظارات شناسایی و  ،از طریق انجام نظرسنجی و تحلیل نتایج به دست آمدهمنظور 

 

 کاریسیاست  نخستینارزشهای دینی، ملی، قوانین اداری توأم با رعایت نظم و انضباط اداری رعایت  -1

مد نظر واقع عالیتهای جاری و برنامه های آتی لذا مقتضی است که این مهم در ف ،باشدبیمارستان می

 .گردد

 

 کارکنان و مراجعین :ذینفعان شامل

 سیاست:این روشهای اجرایی نمودن  

 حوزه مدیریت ، تکریم ارباب رجوعو  اخالق پزشکی هایاستخراج ارزشهای راهنما توسط منابع انسانی و مالی، کمیته

 بیمارستان رهبری و مدیریتتیم جلسات و نهایی نمودن آن در 

  در فضای مجازی )ام آی اس و اچ آی اس( ارزشهای راهنماتدوین و انتشار  

  به منظور برآورد رعایت آنها واریهای ادنظرسنجیها و ارزیابیدر  این سیاست موارد کلیدی نکات/لحاظ نمودن 

  بیمارستان رهبری و مدیریتتیم جلسات استخراج و تجزیه و تحلیل نتایج در  

 های توجیهی بدو خدمتدورههای ضمن خدمت و گنجانیدن نکات کلیدی مرتبط با موضوع در آموزش 

 بیمارستان در برنامه ها عملیاتی و بهبود کیفی در این خصوص طراحی اقدامات اصالحی الزم  
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  صیانت از کرامت انسانی بیمار و خانواده او و رضایتمندی گیرندگان خدمت و احترام به حقوق آنها جلب -2

به   این مهم بر این اساس در نظام بهداشتی درمانی کشور تعیین گردیده است. ایسیاست پایه یکبه عنوان 

 های بیمارستانهمه برنامه در راهنما االجرا ویک سیاست الزم همراه حاکم نمودن فرهنگ بیمار محوری

  گردد.تعیین می

 

 1تأمین کنندگانو  خانواده آنها ،مراجعین به بیمارستانکارکنان و ذینفعان: 

 سیاست: این روشهای اجرایی نمودن

  مراجعین و کارکنان در معرض دید و نصب آن تدوین و انتشار منشور حقوق بیمار 

 های های ضمن خدمت و دورههای انسانی در آموزشگنجانیدن موارد مربوط به حقوق بیمار در بیمارستان و ارزش

 توجیهی بدو خدمت

 ن به صیانت از حقوق انسانی بیمار در طول اقامت وی در بیمارستان از طریق االقاء حس متعهد بودن بیمارست

 تابلوهای روان بر روی بروشورها وهای روشن پیامو از طریق انتشار ارتباطات چهره به چهره 

 رضایتمندی بیمار و همراهان او  های ادواری مرتبط با سنجشگنجانیدن نکات کلیدی و مهم این سیاست در ارزیابی

 آن تجزیه و تحلیل نتایج و

 های عملیاتی و بهبود کیفیت و در قالب برنامه ی ارتقاء شاخص رضایتمندی مراجعیندر راستامداخالت الزم  اعمال

 اجرای آنها

 

 

 

                                                           
 ... و پزشکی تجهیزات کنندگان تامین نگهداری، و تعمیر مختلف خدمات دهندگان ارائه پزشکی، مصرفی لوازم و دارو کنندگان تامین پیمانکاران،.  1
 

1.Leadership & Management – Main Policies 
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رضایتمندی و توانمند  جلب بر این اساس باشندترین دارایی بیمارستان میترین و ارزشمندکارکنان مهم -3

 .بیمارستان خواهد بود های کاریاصل خدشه ناپذیر در همه برنامه سیاست اصولی و یک نها یکسازی آ

 

 ذینفعان: کارکنان و خانواده آنها

 این سیاست:روشهای اجرایی نمودن 

  های آموزش ضمن خدمت مؤثر برای کارکنانتدوین و اجرای برنامه 

 علمی و تجزیه و تحلیل نتایج ،های آماریسنجش رضایتمندی ادواری کارکنان با روش 

 انجام مداخالت الزم بر مبنای نتایج حاصله 

 اجرای برنامه های فرهنگی، تفریحی و رفاهی برای کارکنان و خانواده آنها 

 سازی های بهبود ونظام تصمیمو مشارکت دادن آنها در یافتن فرصت برقرای نظام پیشنهادات و انتقادات کارکنان

 بیمارستان

 

با حفظ ایمنی و سالمت شغلی کارکنان از ضروریات  به بیماران توأم اطمینان از ارائه خدمات ایمنحصول  -4

، حفظ و ارتقاء ایمنی ارائه دهنده و گیرنده گردد بر این اساسفرهنگ کاری ما در بیمارستان محسوب می

بیمارستان نمودی  و برنامه های آتی در تمامی فعالیتهای جاری خدمت به عنوان یک سیاست کلی باید

 . برجسته داشته باشد واضح و

 

 و سازمان های باالدستی تأمین کنندگانو  کارکنان ،ذینفعان: بیمار و خانواده وی

 این سیاست:روشهای اجرایی نمودن 

  گزارش واحدها ازدیدهای ایمنی/بدر  چهارچوب و مراجعین بررسی و ارزیابی موارد تهدید کننده سالمتی همکاران 

 طراحی و اجرای یک نظام کارآمد به منظور شناسایی خطا و نحوه مواجهه با رخدادهای این چنینی 

 تجزیه و تحلیل موارد در کمیته ایمنی و استخراج موارد تهدید کننده سالمتی کارکنان و احیاناً خانواده آنها 

 های بیمارستان واحدها/ کارهای الزم جهت رفع موارد تهدید و ابالغ به همه بخشاتخاذ راه 

 نظارت بر اجرای راهکارها در چهارچوب بازدیدهای ایمنی 

 ارائه گزارش مستمر عملکرد مرکز در قالب شاخص های ملی به دانشگاه علوم پزشکی 
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های مستمر از روند نتایج حاصل از پایش مبنای بر و صرفاً عادالنه در این مرکز نظام تشویق و تنبیه -5

 لذا انتظار دارد که تمامی مسئولین و همکاران های عملیاتی بیمارستان است. برنامهفعالیتهای جاری و 

 برنامه های تشویقی و احیاناً تنبیهی حوزه کاری خود را با  این سیاست کاری منطبق نمایند.

 مسئولین بیمارستان کارکنان و ذینفعان: 

 این سیاست:روشهای اجرایی نمودن 

 همه امور جاری  بیمارستان از طریق برگزاری جلسات آموزشی الزم دریندی آسیستمیک و فر ترویج نگاه 

 یندها در چهار آتالش در راستای تعیین فرو یمارستان بر مبنای نگاه سیستمیک کاری و عملیاتی بهای تدوین برنامه

 های تعیین شدهها بر مبنای سنجشرزیابی فعالیتنهایتاً اهای واقعی و چوب سنجش

  تشویق و تنبیهنظام  با عملکرد کارکنانبین ارتباط مستقیم  

 

 های مطمئنو استفاده از داده کار تیمی ،ا تکیه بر بهره گیری از خرد جمعیب گیری مشارکتینظام تصمیم -6

-. بر این اساس ترویج کار تیمی و تصمیمگرددهای فکری و نظری اعتبار بخشی ملی محسوب میبنیان از

و در تمامی برنامه ها و تصمیم گیری ها لحاظ  پذیریمسیاست کاری می گیری مشارکتی را به عنوان یک

   .خواهیم نمود

 

 کارکنان بیمارستان و مراجعینمسئولین و  تمامیذینفعان: 

 این سیاست:روشهای اجرایی نمودن 

 هاآننظر به عضویت های بیمارستانی از طریق انتصاب حداکثر افراد ذیصالح و صاحبتقویت کمیته 

 همه مشارکت  بامرسوم  استفاده از ابزارهای مدیریتی کارتیمی و راهبردهایگیری بر مبنای کمیته به تصمیم تشویق

 های بیمارستان گیریافراد در تصمیم

 تدوین ساز و کاری برای برقراری نظام پیشنهادات و انتقادات و استفاده از نتایج آن در مدیریت بیمارستان 
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اعم از آموزشی و پژوهشی بر بالین بیمار،  دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی به آموزش ارائه -7

و نیازهای  دنیا استانداردهای روز گیری از بهره با مقتضی است که و بوده متضمن رعایت حقوق بیمار

 .صورت پذیرد  بیماران و الزامات سیستم بهداشتی درمانی

 

 و بیماران بیمارستان کارکنان ذینفعان: اساتید، دانشجویان،

 این سیاست:روشهای اجرایی نمودن 

  انعکاس آن به معاون آموزشی و  بیمار وبرقراری سیستم پایش برای ارزیابی عملکرد دانشجویان پزشکی بر بالین

 مدیر گروهای پزشکی بیمارستان

  بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها رهبری و مدیریتتیم جلسات طرح نتایج در 

  مداخالت الزم در هماهنگی با افراد ذینقش در نظام آموزش دانشگاهاتخاذ 

 

 های بدون عیب و نقص بهارسال پرونده ،این ارتباط نحوی کهبه  گرسازمانهای بیمهمؤثر با  یارتباط وجود -8

های مربوط به ارائه خدمات جدید، تمامی زمینه لذا جا دارد که در تضمین نماید را سازمانهای بیمه گر

 .برقرار گردد با این مراکز خدماتی که در بر دارنده اعمال کسورات می باشند، تعامل الزم

 

 گربیمارستان و سازمانهای بیمهواحد مالی و بخشهای ارائه دهنده خدمات ذینفعان : 

 این سیاست:روشهای اجرایی نمودن 

 های ارسالی از بیمارستان صورتحساب یتو کیف یتگر در خصوص کمّهای بیمهبرگزاری جلسات مشترک با سازمان

 و استفاده از نتایج آن

 ارزیابی عملکرد فرایندهای ترخیص و ارسال اسناد هزینه به سازمانهای طرف قرار داد و استفاده از نتایج آنها 

 ها با توجه به کسورات اعمال شده در درآمدهای بیمارستاناستخراج گزارش مالی از ارتباط بیمارستان با بیمه 
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ها و های باال دستی در زمینه اقتصاد مقاومتی به همراه جلوگیری از  افزایش هزینهسیاست در نظر داشتن  -9

تعیین و الزم است که در تمامی زمینه مد نظر  های بیمارستانوری از دیگر سیاستتالش جهت افزایش بهره

 .واقع گردد

 

 و سیستم های باالدستی ذینفعان : کارکنان و  مسئولین واحدها

 این سیاست:روشهای اجرایی نمودن 

 فایده -آنها جهت ترسیم وضعیت موجود در یک رابطه هزینه آوری و تحلیلجمع، عملکردیهای تدوین شاخص 

 فعالیتها در بیمارستان یها و مشخص نمودن نسبت داده به ستاندهاستخراج شاخص 

  وری بیمارستان اجرایی و اتخاذ راه کارهای الزم در راستای ارتقاء بهرهتجزیه و تحلیل موارد در تیم مدیریت 

 های باالدستیو سیستم انعکاس موارد جهت اطالع کارکنان 

 پرهیز از فعالیتهای هزینه بر در بیمارستان 

 

ارتقاء نقش بیمارستان در چهارچوب بیمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت از یک سو و الزامات  ضرورت .11

اعتبار بخشی از سوی دیگر به همراه رفتارهای ناصحیح بهداشتی درمانی و فرهنگ سالمتی جامعه 

د که مرکزآموزشی درمانی شهید مطهری در پروسه ارائه خدمات و  برنامه نایجاب می نمای ،هدف

معطوف  و ارتقاء فرهنگ سالمتی جامعه ای را به آموزش بیماران و مراجعیناجرایی، توجه ویژه های

 نماید.

 

 و مراقبتی ذینفعان: مراجعین و خانواده آنها، تیم درمانی

 این سیاست:روشهای اجرایی نمودن 

 از طریق تیم پرستاری به بیمار  آموزشهای الزمبه منظور ارائه  سازوکارهای مناسباجرای  تدوین و 

  مدیران محترم گروههای و آموزشی  تمعاون از طریق دفتر پرستاری، ی مورد فوقاجراتمهیدات الزم جهت اتخاذ

 پزشکی 

 های ارائه شده به بیمار آموزشاثربخشی های ارزیابی 
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 گردد که جهت تعمیق این مفاهیم در بین کارکنان بیمارستان:پیشنهاد می

 .( به ذینفعان اطالع رسانی گردد MIS-HISهمه موارد از طریق سیستمهای مدیریت اطالعاتی بیمارستان )  *

 .در این رابطه فراهم گردد ارزیابی مستمر پرسنلساز و کاری را طراحی نماید تا امکان  ،نظام آموزش ضمن خدمت بیمارستان **

 .در نظام تشویق و ارزیابی عملکرد کارکنان بهره برداری نماید هاارزیابیبیمارستان خود را متعهد بداند که از نتایج این  ***

 ی گردد.اصلبه مطابقت داشتن فعالیتها و برنامه ها با سیاستهای  توجه ویژه ،در ارزیابی های ادواری و رضایت سنجی ها ****

 

 شهید مطهریسیاست های اصلی بیمارستان 
 تبعیت و همسویی با

 سیاست های باالدستی 
 ذینفعان کلیدی

ارزشهای دینی، ملی، قوانین اداری توأم با رعایت نظم و رعایت 
 انضباط اداری 

ابالغی مقام معظم رهبری در سیاست های 
، قوانین وزارت بهداشت با حوزه سالمت

 توجه ویژه بر منشور حقوق بیمار
 کارکنان و مراجعین

جلب رضایتمندی گیرندگان خدمت و احترام به حقوق آنها و 
 صیانت از کرامت انسانی بیمار و خانواده 

 ابالغی وزارت بهداشت اعتباربخشی ملی
کارکنان و مراجعین به 

 ، خانواده آنها وبیمارستان
 تأمین کنندگان

 کارکنان و خانواده آنها ابالغی وزارت بهداشت اعتباربخشی ملی کارکنان جلب رضایتمندی و توانمند سازی 

حصول اطمینان از ارائه خدمات ایمن به بیماران توأم  با حفظ 
 ایمنی و سالمت شغلی کارکنان 

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در 
 حوزه سالمت، اعتباربخشی ملی

کارکنان  ،بیمار و خانواده وی
-و تأمین کنندگان و سازمان

 های باالدستی

 ابالغی وزارت بهداشت اعتباربخشی ملی نظام تشویق و تنبیه عادالنه بودن 
کارکنان و مسئولین 

 بیمارستان
ا تکیه بر بهره گیری از خرد نظام تصمیم گیری مشارکتی ب

، کار تیمی و استفاده از داده های مطمئن از بنیانهای جمعی
 فکری و نظری اعتبار بخشی ملی 

 ابالغی وزارت بهداشت اعتباربخشی ملی
تمامی مسئولین و کارکنان 

 و مراجعینبیمارستان 

دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی اعم  به ارائه آموزش
 رعایت حقوق بیمار  بااز آموزشی و پژوهشی بر بالین بیمار، 

قوانین وزارت بهداشت با توجه ویژه بر 
 منشور حقوق بیمار

 کارکنان اساتید، دانشجویان،
 و بیمارانبیمارستان 

 قوانین وزارت بهداشت وجود ارتباط مؤثر با سازمانهای بیمه گر 
واحد مالی و بخشهای ارائه 
دهنده خدمات بیمارستان و 

 گرسازمانهای بیمه
در نظر داشتن سیاستهای باال دستی در زمینه اقتصاد مقاومتی 
به همراه جلوگیری از  افزایش هزینه ها و تالش جهت افزایش 

 بهره وری 

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در 
 حوزه سالمت

کارکنان و  مسئولین واحدها 
 های باالدستیو سیستم

ضرورت ارتقاء نقش بیمارستان در چهارچوب بیمارستانهای 
رفتارهای ناصحیح بهداشتی ارتقاء دهنده  ،ارتقاء دهنده سالمت

 درمانی و فرهنگ سالمتی جامعه هدف
 ابالغی وزارت بهداشت اعتباربخشی ملی

مراجعین و خانواده آنها، تیم 
 درمانی و مراقبتی

 


