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  با سپاس از ؛

كاراني هك  ما را رد اجراي اين ربانهم همراهي مي نمايند                       .كليه هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "برنامه ریزی استراتژیک تنها داشتن برنامه استراتژیک نیست.

 است. "رویا پردازی  " همانندبرنامه استراتژیک بدون عمل 

 است. "وقت تلف کردن  "عمل کردن بدون برنامه استراتژیک 

 است. "تحول  "عمل کردن در راستای استراتژی 
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 پیشگفتار 

 
 

ها به استقرار این نظام در با توجه به اجرایی شدن استانداردهای اعتبار بخشی و الزام بیمارستان 

تدوین برنامه استراتژیک را در دستور کار  ،  بقیه اله االعظم)عج( دیلمبیمارستان  به تبع آن کشور

تدوین و به پرسنل ابالغ شد .هم اینک با توجه به گذشت 19خود داشته و نخستین برنامه در سال 

این برنامه صورت گرفته و در اختیار تمام  همکاران بیمارستان اعم دوم سال بازنگری پنج  حدود

سنل بالینی، پاراکلینیک ،پشتیبانی ،اداری و مالی قرار گرفته شده تا با استناد به این برنامه از پر

کالن راهبردی ،  برنامه های عملیاتی بخش ها/ واحدهای خود را تدوین و بر اساس آن عمل 

 نمایند .

ان است ( یا دور نمای بیمارستVISIONسر لوحه تدوین برنامه استراتژیک ،بیانیه چشم انداز )

که باور و آرزوی آینده سازمان  توسط آن مکتوب و اعالم می شود .پس از آن بیانیه رسالت 

(MISSION یا ماموریت سازمان تدوین شده تا فلسفه وجودی و نقشی که در جامعه به عهده )

( ، ارزش Goalsبیمارستان است بیان شود. در این راستا اعالم اهداف کالن بیمارستان)

( برای روشن شدن SWOT( و بررسی نقاط قوت و ضعف فرصت ها و تهدید ها )VALUESها)

بهتر مسیر راه انجام و خواستار انجام عملیات و وظایف روزانه پرسنل با توجه به برنامه 

استراتژیک و رعایت اصول ایمنی بیماران ،همراهان و کارکنان در جهت بهبود مستمر کیفیت 

می باشم .توفیق روز افزون شما را از شاخصهای اعتباربخشی  بر اساسخدمات بهداشتی درمانی 

 خداوند منان خواهانم .
 

 

 

 
 

  امضاء ریاست                                                                                                                
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 مقدمه :
 از هنگامی که بشر توانست نسبت به فردای خود اندیشه کند و اهدافی را برای آینده تدوین نماید 

 فرآیند برنامه ریزی آغاز گردید .  مدنظر قرار دهد دف های خود را و برای زمان معینی در آینده ه

برنامه ریزی جریان مستمر از تصمیم های سیستماتیک می باشد که با در دست داشتن بهترین اطالعات نسبت 

 راکر(د پیتر به آینده به مرحله اجرا در می آید )

ار مسایل و مشکالت زندگی محاصره می باشد روزانه ، هر انسانی به عنوان موجودی که در حصدر زندگی 

، فقط با برنامه ریزی و تعیین اهداف مورد نظر و روش دستیابی به آنها در زمان مشخصی اعم از کوتاه مدت 

 می تواند در جهتی صحیح حرکت نموده و از موانع عبور نماید . 

ینده ، پیشرفت های تکنولوژیک ، بازار طی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل اینکه جوامع با تورم فزا

مدیران بیشتر ، لذا بر اساس جدول زمانی و جهت گیری و شیوه کار  متحول و مسایل جمعیت روبرو شدند ،

نتیجه آنکه بسیاری از مدیران سازمانهای موفق امروزی اعم از تجاری یا  به برنامه استراتژیک روی آوردند .

و فراست به تنهایی برای رهبری سازمانهای بزرگ بویژه در محیطی که به خدماتی معتقد شده اند که عقل 

سرعت در حال تغییر است کافی نبوده و ناچارند که برای توسعه و پیشرفت سازمان خود به برنامه ریزی 

 عنوان اولویت اول بپردازند .   استراتژیک به 

متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه و  برنامه ریزی استراتژیک اصوالً یک نگرش و راه زندگی است که

تفکر آینده نگر ،تصمیم قاطع در اجرای امور منظم و مداوم ، و بخش انفکاک ناپذیر حرکت انسان در طول 

 م حرکتی می باشد . دانامه ریزی رکن اساسی هر گونه اقسال محسوب می گردد و در سازمانها هم بر

 مه استراتژیک نیست . برنامه ریزی استراتژیک تنها داشتن برنا

 ) رویا پردازی( است .  آن برنامه استراتژیک بدون عمل به

قت تلف کردن( است عمل کردن در راستای استراتژی  )تحول ( است ستراتژیک )وعمل کردن بدون برنامه ا

 . 
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 : تاریخچه  مرکز از بدو تاسیس تاکنون
 

 معرفي بیمارستان

 
 کهتخت مصوب مي باشد  64در شهرستان با  جنرالج( تنها بيمارستان بيمارستان بقيه اله االعظم )ع

فاز اول آن مشتمل بر  0834آغاز و در سال  0831هكتار در سال  1احداث آن در زميني به مساحت 

و  CCU،  0831اورژانس ، راديولوژي ، زايشگاه و آزمايشگاه راه اندازي شد . بخش بستري در سال 

و با راه اندازي واحد اعزام و بخش  دازي شد راه ان 0831ياليز در سال و د 0833اطفال در سال 

تاالسمي فاز اول آن به طور کامل مورد بهره برداري قرار گرفت . فاز دوم اين مرکز مشتمل بر اتاق 

ساله تا پايان  6آغاز و طي يك برنامه  0810عمل ، بخش زنان و زايمان ، جراحي و تاالسمي در سال 

 . گرفتبه صورت مرحله به مرحله راه اندازي و مورد بهره برداري قرار اول لياتي برنامه عم
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بعنوان تخت ستاره دار  61و فعال تخت  64در حال حاضر بيمارستان بقيه اله االعظم )عج( با داشتن 

و تنها بيمارستان جنرال شهرستان مشغول ارائه از لحاظ اعتباربخشي ملي  2يك بيمارستان درجه 

 ت درماني مي باشد . خدما

تخت ستاره دار  1تخت بستري و  6تخت در اورژانس مشتمل بر  00در حال حاضر بيمارستان داراي 

مي باشد که به صورت شبانه روزي و در ايام تعطيل آماده ارائه خدمت به مراجعين مي باشد . بخش 

تخت اطفال  4توپدي ، تخت ار 9تخت جراحي ،  6تخت داخلي ،  1تخت مشتمل بر  61بستري شامل 

تخت  9تخت مراقبتهاي ويژه شامل  3تخت ايزوله و همچنين  2تخت زنان ،  8تخت نوزادان ،  8، 

CCU  تخت  8و همراه با تست ورزش و اکوکارديوگرافيICU  مي باشد . اتاق عمل مرکز مشتمل بر

جراحي اورژانس و  به صورت شبانه روزي آماده انجام اعمال ريكاوريتخت  8تخت اتاق عمل و  2

تخت  2تخت زايمان و  2ت ليبر ، تخ 2الكتيو مي باشد . همچنين عالوه بر بخش زايشگاه مشتمل بر 

 تخت آماده ارائه خدمات به مراجعين محترم مي باشد .  0تخت ، دياليز با  4ارتوم ، تاالسمي با پست پ

يوشيميايي و .... و بخش راديولوژي همچنين آزمايشگاه مرکز با انجام آزمايشات تخصصي هورموني ، ب

ورت شبانه روزي آماده ارائه خدمت به با داشتن دستگاه راديولوژي ديجيتال و سونوگرافي داپلر به ص

 مردم شريف منطقه مي باشد . 
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 19مترمربع در سال  2111در زميني به مساحت تقريبي الزم به ذکر است که درمانگاه تخصصي مرکز 

رم بهداشت و درمان جناب آقاي دکتر هاشمي مورد بهره برداري قرار گرفته که در با حضور وزير محت

ايمان ، راديولوژيست ، بيهوشي ، اطفال و ين داخلي ، جراح عمومي ، زنان و زحال حاضر متخصص

چشم ارتوپدي به صورت همه روزه و متخصص گوش و حلق و بيني ،  و  نوزادان ، قلب و عروق 

دو بار در هفته جهت ويزيت بيماران در -وان ، ارولوژي و .... به صورت يكپزشكي ، اعصاب و ر

 درمانگاه تخصصي حضور دارند . 

و ... در مرکز ، در صورت نياز به  اسكن CTي ، رروسرجنالزم به ذکر است با توجه به عدم استقرار 

مي باشد  به ساير  0يپ درمان فوري ، بيماران توسط واحد اعزام که مجهز به دو کد فعال آمبوالنس ت

 مراکز استان اعزام مي گردند . 
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 (Terminology)واژه نامه 
 

: مشخص کننده فلسفه وجــودی سازمان بوده و شـامل اهـداف، ويـایف    (Mission)رسالت 

 اصلی، ویژگی ها و ارزش های حاکم بر آن سازمان می باشد.

ت سازمانی را بـه نمـایش گشاشـته و باعـ      : شرایط وقوع و تحقق رسال(Vision)چشم اندازه 

 ایجاد انگیزش در مجموعه و دریافت کنندگان خدمات می گردد.

مجموعه قوانین ثابت و غیرمتغیری است که کل استراتژیها بـر مبنـای آنهـا    : (Value)ارزشها 

 د.شونها استراتژیها به اجرا گشاشته میآنبر در طول زمان اجرا، با تكیه و نگاه و شكل گرفته

: مجموعه منابع و توانمندی هایی داخل سازمانی است که سـازمان  (S) (Strengths)نقاط قوت 

 را در جهت نیل به اهداف خود یاری می نماید.

: مجموعه ای از عوامل داخل سازمانی می باشد کـه مـانع از   (Weaknesses) (W)نقاط ضعف 

 تحقق اهداف سازمان میگردند.

: مجموعه ای از امكانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت (Opportunities) (O)فرصت ها 

 بهره گیری از آنها توانمندی های سازمان افزایش خواهد یافت.

: مجموعه ای از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان کـه مـانع از   (Threats) (T)تهدیدها 

 اجرای برنامه ها و تحقق اهداف سازمان می گردند.

 : مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی گویند.(SW)لی عوامل داخ

 گویند.دیدهای سازمان را عوامل خارجی می: مجموعه فرصت ها و ته (OT)عوامل خارجی

: مجموعه ای از راهها که باع  رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین (Strategy)استراتژی 

 شوند شده خود می
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 : مدل برنامه استراتژیک 
مدلی را برای انتخاب استراتژی ارائه  داد  اسهد در ا هس اسهتراتژی مینتزبهرگ       0991زبرگ در سال تمین

کنهد و ا هس    بحث ارز ابی نقاط قوت و ضعف داخلی و ارز ابی فرصد ها و تهد دات محیطی را مطهر  مهی  

اسهتراتژی مناسه     اجتمهایی قهرار فرفته  اسهد و     ههای  و ارزش ، باورها تحد تاثیر باورهای مد رارز ابی 

 انتخاب شد  و در فام های بعدی ارز ابی استراتژی و اجرای آن را مورد تاکید قرار میدهد.

با توج  ب  ارز ابی و تحلیل یوامل درونی و بیرونی موقعید سازمان در مراحل رشهد  ها بقها  ها مخها ر  و      

 سال  تدو س می فردد. 7 ا  5 ا  3تدافعی تشخیص و برنام  یملیاتی هر واحد در رسیدن ب  اهداف 

 

 
 



 

11 

 

 چشم انداز بیمارستان :

 

 (  Misionبیانیه مأموریت ) 

مأموريت مرکز درماني بيمارستان بقيه اله االعظم )عج( وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  ارائه 

 آموزشي در سطح کشور با هدف افزايش رضايتمندي و اعتمادسازي از ومطلوب ترين خدمات درماني 

 طريق ارتقاء و بهبود مستمر کيفيت مي باشد . در اين مسير به اصول و ارزشهاي ذيل معتقديم : 

 احترام به حقوق بيماران و ساير ذينفعان 

 پاسخگويي 

 نوآموزي و بازآموزي 

 نوآوري و ابتكار 

 نظم و انضباط 

 همدلي و صداقت 

  شور و نشاط 

 حفظ محيط زيست 

 

 (  Visionچشم انداز ) 

 تا : ما برآنيم 

به عنوان برترين بيمارستان جنرال ) عمومي (  منطقه با ارائه مراقبتهاي درماني با کيفيت برتر و  -

 مناسب ترين هزينه ها شناخته شويم . 

به عنوان بهترين بيمارستان ارائه دهنده مراقبتهاي درماني با باالترين استانداردها توسط بيماران )  -

 شكان و کارکنان انتخاب شويم . ايراني و غير ايراني ( ، پز

 پيشتاز استفاده از فناوريهاي نوين در خدمات درماني و آموزشي باشيم .  -

ما برآنيم که با توسعه متوازن از اعزام بيماران به صورت سرپايي و بستري به شهرستانهاي مجاور  -

 کاسته و شرايط پذيرش بيماران از شهرستانهاي مجاور را فراهم نماييم . 
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 بیانیه رسالت
 رسالت بيمارستان بقيه اهلل االعظم )عج ( شهرستان ديلم ، تامين سالمت جامعه است از طريق : 

ارائه خدمات درماني ، مراقبتي ، تشخيصي و پاراکيلينيكي باکيفيت و کميت مطلوب و در سطح  -

 استانداردهاي ملي و بين المللي

 سنل در رشته هاي مختلف کمك به آموزش و بروز رساني اطالعات و علم پر -

ايجاد بستر مناسب جهت اجراء و بكارگيري پژوهش هاي کاربردي و اساسي براي تامين نيازهاي  -

 خدمات درماني 

 افزايش سطح عمومي سالمت جامعه و شهرستان از طريق آموزش و اطالع رساني عمومي -

( و  HISفن آوري هاي اطالعات) تجهيزات و همچنين  ترين تسهيالت ، اين مرکز با بهره گيري از مناسب

نيروي انساني متخصص و شايسته ، پذيراي بيماران مي باشد . و خود را در قبال خدمت رساني به بهترين 

گونه و در باالترين سطح ممكن به تمامي طبقات جامعه و تامين نيازها و انتظارات بيماران ، همراهان ، 

داند و با ر عايت اصول بيمار محوري )  مت جامعه مسوول ميء سالاکارکنان و فراگيران و در نهايت ارتق

 مشتري مداري ( به ارزشهاي ملي ، ديني ، اخالقي و حرفه اي ارج مي نهد . 

اورژانس ، راديولوژي ، آزمايشگاه و ... در کليه ساعات شبانه روز آماده سرويس دهي در اين مرکز واحدهاي 

 منطقه مي باشد .  به بيماران و مصدومين حوادث ترافيكي

با ارائه خدمات مطلوب و با مديريت صحيح منابع و هزينه ها در راستاي افزايش بهره وري گام برمي  همچنين

دارد به گونه اي که منافع مشتريان ، کارکنان و جامعه تامين و موفقيت مرکز تضمين شود و به عنوان مرکز 

 ، انتخاب هر ايراني باشد .  پيشرو در ارائه خدمات بهداشتي درماني در منطقه

ن و ايجاد تامين نيازها و انتظارات ) در چارچوب مقررات ( ، رعايت حقوق و ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنا

 ن و احترام متقابل از ديدگاههاي اين بيمارستان مي باشد . محيط پر از انگيزه ، شأ

د در بين جامعه و مردم مي باشد . و به همين دليل اين مرکز هميشه به دنبال ايجاد تصور ذهني مثبت از خو

نسبت به مسائل اجتماعي ، جامعه و محيط زيست حساس بوده و سعي ميكند رفتار کارکنان خود را در جهت 

افزايش رضايتمندي جامعه سوق داده و در تمايل مثبت و منفي با سازمانهاي تاثيرگذار چون محيط زيست ، 

  .د شهرداري و ... قدم بردار



 

13 

 

 ارزش ها 
 بيمار محوري : توجه ويژه به بيماران به عنوان اولين شرکاي مراکز درماني و حفظ حريم خصوصي آنها  -0

 محترم خدمات : تالش جهت برآوردن نيازهاي بيماران و همكاران  -2

 ارتباط انساني و صحيح : ارتباط بر اساس واالترين ارزشهاي اسالمي و اخالقي  -8

 مامي افراد که به آنها خدمت مي کنيم و افرادي که با آنها کار مي کنيم احترام : احترام به ت -6

 فناوري : پذيرفتن تغيير و تالش جهت بهبود ارائه خدمات  -9

کار گروهي : با توجه به اهميت کار گروهي و تالش براي ايجاد هماهنگي در بين افراد بر پايه احترام و  -4

 ارتباط انساني 

 ني باالترين استانداردها تعالي : ارائه خدمات بر مب -1
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 لیست ذینفعان

 

 لیست انتظارات  ذینفعان

 

 

 عنوان ذینفع
 داخلی ذینفعان پرسنل بالینی و غیر بالینی ، فنی و غیر فنی، اداری و مالی و پشتیبانی 

 سازمان

  مراجعیس در افد خدمات درمانی)سرپا ی و بستری( و درمانگاهی و

 پاراکلینیکی

 سازمانهای بیم  فر پا   و بیم  های تکمیلی 

 زمانهای تامیس کنند  آب و فاز  و برق و تلفسسا 

 شرکتهای تجهیزات پزشکی و شرکتهای دارو ی 

 شرکتهای نو س فس آوری و ا الیات 

 

 خارجی ذینفعان

 سازمان

 در دسترس بودن ابزار مناس  دستیابی ب  اهداف و وظا ف 

 طلوبوجود محیط شاداب و مناس  و رفا  م 

 پرداخد مناس  بر مبنای یملکرد 

 وجود تجهیزات و وسا ل مصرفی و اموالی مناس  و استاندارد 

 ذینفعان

 داخلی

 
 در افد خدمات مطلوب در حداقل زمان انتظار 

  هز ن  های خدمات ارائ  شد  ب  سازمانهای بیم  فرارائ  لیسد 

 ارائ  خدمات ب  بیم  شدفان تحد پوشش سازمانهای بیم  کنند  

  بموقع آنها پرداخددر افد بموقع رسید هز ن  های انشعابات و 

  خر د دارو تجهیزات از شرکتهای دارو ی معتبر و ایالم بموقع نیاز ها و

 پرداخد بموقع آنها

   در افد خدمات درمانی و تشخیصی پاراکلینیکی تخصصی و یدم ارجاع ب

 شهرستان های مجاور

 بروزرسانی تعرف  های  در افد خدمات پشتیبانی از شرکد جهد

 بیمارستانی 

  آمارفیری و تجز   و تحلیل داد  ها 

 ذینفعان

 خارجی
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 رصت و تهدید () ف ماتریس ارزیابي عوامل خارجي
 

 تهدید / فرصت کد
ضریب 

 اهمیت
 امتیاز 0-0

O1 42 3 8 وجود پوشش بیم  ای پا   فسترد  درشهرستان و پوشش بیم  مکمل فعال 

O2 47 3 9 صادی شهرستانوجود شرکهای صنعتی وتوسع  اقت 

O3 04 4 6 امکان دسترسی ب  ا نترند واستفاد  از آن 

O4 48 2 7 وجود و امکان وافذاری خدمات ب  بخش خصوصی وتمرکز زدائی خدمات 

O5 05 3 5 وجود سیستم واستفاد  از امکانات نرم افرازی وسخد افزاری 

O6 
توج  و ژ  مسئولیس دانشگا  برآموزش مداوم پرستاران شاغل و پرسنل درمانی 

 وتشخیصی
7 3 40 

O7 6 4 3 توج  وتصمیم وزارت دانشگا  برجا گز نی حسابداری تعهدی 

O8  6 4 3 ماه  دوم در شهرستان ب  صورت فسترد  6حضور فردشگران داخلی در 

O9 05 3 5 در شهرستان وجود منابع و شرکتهای نفتی و پتروشیمی 

O10 8 2 4 ارز ابی بیمارستان بر اساس استانداردهای ایتباربخشی برای ارتقاء کیفید و ا منی بیمار 

O11 8 2 4 ارز ابی و بازد دهای ا منی دوستدار بیمار 

O12 42 3 8 حما د و توج  مسئولیس و خیّر س شهرستان 

 تهدید 

T1 36 2 9 تاخیر پرداخد مطالبات بیم  ای 

T2 42 3 8 متوسط ب  پائیس بودن درآمد مردم شهرستان 

T3   08 3 6 نگرش منفی آنها نسبد ب  خدمات بیمارستانپا یس بودن ا الیات درمانی و 

T4 02 4 7 یدم وجود سیاسد متقس دردانشگا  برای برخورد با لغزش وخطاهای پزشکی 

T5 04 4 6 ودانشگاهی شفاف نبودن برخی قوانیس ودستورالعملها وزارتی 

T6 05 3 5 تاثیر منفی بحرانهای منطقهای و جهانی برافزا ش قیمد تجهیزات وکاالها 

T7 02 4 7 ناآشنائی مردم وبرخی مسئولیس باشر  وظائف  ک مرکز درمانی 

T8 8 4 2 الکتر کی نبودن اسناد پزشکی ویدم امکان استفاد  از آن 

T9 9 3 3 ی درشهرستانیدم وجود شرکتهای تجهیزات پزشک 

T10 08 3 6 نبود بیمارستان  ا درمانگا  تخصصی د گر در شهرستان 

T11 08 3 6 یدم تما ل متخصصیس ب  اقامد  والنی مدت در شهرستان ب  دلیل کمبود امکانات رفاهی 

 196  111  جمع
 

 



 

16 

 

 ارزیابی عوامل داخلی )قوت/ ضعف (ماتریس  

 

 

 تقوّ کد
ضریب 

 اهمیت
 امتیاز 0-0

S1 34 2 8 ان،کارآمد و بادانش ومتعهدجذب و وجود نیروهای درمانی وتشخیصی جو 

S2 06 3 5 برقراری تعامل و ارتباط با مسئولیس سازمانهای دانشگاهی وغیردانشگاهی 

S3 42 3 8 هماهنگی بیس واحدهای مختلف درمانی وتشخیصی 

S4 42 2 6 امکان توسع  بخشها و فضاهای درمانی 

S5  8 4 2 خدمات وا الیاتوضعید کتابخان  و ا نترند جهد استفاد  اثربخشی 

S6 8 4 2 امکان شرکد در هما شها و نما شگاههای کشوری واستانی 

S7 47 3 9 نوساز بودن فضاهای درمانی وتشخیصی 

S8  04 4 6 ارتباط شفاف امورمالی مرکز و واحد حسابداری دانشگا 

S9 40 3 7 آموزش درون بخشی نیروهای جد د الورود 

    ضعف 

W1 08 3 6 اختیارات وشر  وظائف پرسنل مختلف یدم شفافید 

W2 08 3 6 نبودن برنام  مناس  جهد کنترل وارز ابی کیفید خدمات 

W3 05 3 5 یدم ثبد دقیق ا الیات ومستندات درپروند  پزشکی 

W4 8 4 2 بالتکلیف بودن پروند  های قد می با گانی ویدم آموزش وتدابیردرا س خصوص 

W5 04 4 6 ز   وتحلیل ا الیات مشتری در مرکزیدم وجود سیستم تج 

W6 2 0 2 یدم وجود ارتباط مناس  وکارآمد با رسان  های استان وکشور 

W7 
یدم وجود  ر  جامع فضاهای درمانی و تشخیصی بیمارستان با توج  ب  توسع  فاز ب  

 فاز و مرحل  ای مرکز
6 3 08 

W10 04 3 2 رد خدمات و امکانات مرکزیدم توج  کافی ب  ا الع رسانی یمومی در مو 

W11 
و  ر  تحول  یدم تخصیص نیروی انسانی مناس  با توج  ب  توسع  های اخیر بیمارستان

 سالمد
6 3 08 

W12 
یدم تکمیل ز رساختهای اساسی بیمارستان )سیستم تصفی  فاضالب،سیستم توز ع برق 

 (  با توج  ب  توسع  های اخیر بیمارستان
6 3 08 

 303  001  جمع
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 ماتریس ارزیابي عوامل داخلي
 

oفرصت 

 
 

 

 

 

                                                                        

  

 ضعف                                                         s                                                                                                                                                                            wقوت

                                                                            
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                  

                                                                                     

                                                               

                                                                                                                                 T   تهدید 

 

 

 :       نتیجه گیري
مطابق با آنالیز صورت فرفت  روتیس نقاط قوت وضعف وفرصد وتهد د بیمارستان وتحلیل و یوامل خارجی 

 تهاجمی درمنطق  SWOTوداخلی تاثیرفذاربرفعالیتها، موقعید استراتژ ک بیمارستان مطابق جدول 

(so می باشد ). 

منطق  استراتژ ک بیمارستان تدو س خواهد  برنام  استراتژ ک بیمارستان برحس  آنالیز صورت فرفت  و

تقو د نقاط قوت و کاهش نقاط  راستای استفاد  از فرصتها و اهداف یملیاتی در فرد د و استراتژ ها و

 .     خواهد فرد د تدو س دورکردن تهد دات پیش روی مرکز فردآوری و ضعف و
  

 استراتژی چند گانه استراتژی رشد

 استراتژی دفاعی
استراتژی تغییر 

 جهت

1               2          3                4 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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 هدف کلي :

 دیلم االعظم)عج( بقیه اهللارتقاء و بهبود کمي و کیفي خدمات درماني دربیمارستان 

 

(G اهداف )کالن بیمارستان (GOAl) 

 

G1-  نظام مالي تعهدي و جذب اعتبارات و منابع مالياستقرار 

 G2-  یتو برنامه بهبود کیف استقرار استاندارد هاي اعتباربخشي 

  G3 –  استقرار استانداردهاي ایمني بیمار و حقوق گیرندگان خدمت  

G4 -  ارائه خدمات درمانيکیفي کمي و ارتقاء 

G5 - نیروي انساني و تجهیزات(مدیریت و برنامه ریزي منابع( 

G6 –  ( بستريو  پاراکلینیکي ،کلینیکي ) توسعه بخشهاي درماني 

G7 - ش مشارکت هاي بین بخشي با سازمانهاي موثر در جذب مشارکت هاي مردمي و افزای 

 سالمت مردم منطقه
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 اهداف کالن مرکز همراه با اهداف اختصاصي و استراتژیها

 

G1- استقرار نظام مالي تعهدي و جذب اعتبارات و منابع مالي 

 

O1 :Objective  ( ارتقاء سطح پاسخگویي و شفاف سازي  ) 

S1-1 :ت جامع ، کامل و دقیق از وضعید سازماندستیابی سر ع ب  ا الیا 

S2-1  :مشخص شدن قیمد تمام شد  هر پروژ  و  ر  با توج  ب  وضعید سیستم 

 

  

O2  :Objective (  مطالبات و بدهي ها ارتقاء مدیریت منطقي)  

S1-2  :مشخص شدن درآمدهای وصول نشد  هر دور  مالی و امکان برنام  ر زی جهد وصول مطالبات 

S2-2 : دسترسی ب  ا الیات دقیق و کاملتر از درآمدها و هز ن  های هر دور  جهد برنام  ر زی و تصمیم فیری 

S3-2 تجز   و تحلیل ارسال اسناد بیم  ای و برنام  ر زی جهد کاهش کسورات : 
  

 

O3 : Objective ( ارزیابي سازمان بر اساس شاخص ها بهبود ) 

S1-3 :  مسئولیس و مد ران سازمان و ارز ابی یملکرد ا شانامکان سنجش مسئولید پذ ری 

 S2-3 :امکان تشخیص دقیقتر تناس  واحدهای پشتیبانی با واحدهای یملیاتی و تعییس تناس  بیس آنها 

S3-3  :و   ی هامقا س  وضع موجود با وضع مطلوب و تناس  آن با مامور تهای سازمان از نظر منابع ، دارا

 ارائ  شد  خدمات

 
 

O4 : Objective (پیش بیني توسعه هاي آتي و بدهي  سبر اسا جذب اعتبارات شهرستاني ، استاني و وزارتخانه اي

 ( سنوات قبل 

s1-4  :  قبل از فرماندار  بو ژ    ارائ  لیسد توسع  فضای فیز کی و تجهیزات مورد نیاز ب  مسئولیس مربو

 کمیت  برنام  ر زی سالیان 

 S2-4 :د  محترم شهرستان در مجلس شورای اسالمی جهد جذب ایتبارات وزارتخان  درخواسد از نما ن

 مربو   و  کمک ب  بیمارستانهای منا ق محروم

S3-4  : برنام  ر زی جهد جذب ایتبارات دانشگاهی بو ژ  در بحث رد ف ها و تجهیزات بر اساس ایالم نیازهای

 سالیان  و بدهی های قبلی 
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O5 : Objective ( رآمد اختصاصي بیمارستان و تالش در جهت مثبت شدن تراز ماليافزایش د   ) 
 

S1-5  : را  اندازی تخدVIP  در بخش ها 

S2-5  توسع  و تجهیز اتاق یمل جهد انجام ایمال جراحی با هدف افزا ش درآمد اتاق یمل ) ایمال جراحی :

 چشم پزشکی ، کلی  و مجاری ادراری (

 
 

 

G2-  و  برنامه بهبود کیفیت  اعتباربخشي استقرار استاندارد هاي 

 
 

O1 : Objective( ي بر شواهدناستقرار نظام طبابت مبت ) 

 

 s1-1 :تهی  خط مشی و روشهای اجرا ی و فرآ ند جهد کارها و فرآ ندهای جاری و مهم 

s2-1  :استانداردها و فا دال س ها برنام  ر زی جهد اجرای 

 

 

2O  :Objective    میزي بالینياستقرار نظام م 

 

S1-2 انجام ممیزی بالینی بر اساس استانداردها و فا دال س ها : 

S2-2  انجمادسازی و پا ش انجام صحیح فرآ ندها : 
 

  

 

O3 : Objective (پیاده سازي استانداردهاي اعتباربخشي طبق کتاب استانداردهاي اعتباربخشي ) 

 

S1-3  :ر  ای در رابط  با اجراء ایتباربخشیبرفزاری کارفاههای آموزشی و کمیت  های دو 

s2-3  تدو س برنام  مناس  با شرا ط موجود ب  جهد دستیابی ب  رتب  های باالتر ب  صورت سالیان : 

S3-3 بررسی و پا ش شاخص های درمانی مطابق با استانداردهای ایتباربخشی : 

S4-3 خشی: انجام خودارز ابی ساالن  در راستای استانداردهای ایتبارب 
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G3-  استقرار استانداردهاي ایمني بیمار و حقوق گیرندگان خدمت 
 

O1 : Objective  (مدیریت خطر و حفظ و ارتقاي ایمني بیمار) 
 

S1-1  مد ر د خطر های : حما د و رهبری کارکنان در مسیر اجرای دستورالعمل 

S2-1 ای خطاهاب  صورت برخورد ر ش : ترو ج فزارش دهی خطاها و تغییر رو کرد   

S3-1 ارتقای سطح ا منی تجهیزات و تاسیسات ز ربنا ی ساختمان : 

S4-1 مطابق چک لیسد ارسالی از وزارتخان  : پیاد  سازی استانداردهای الزامی ا منی بیمار در بیمارستان 

S5-1  را  اندازی و بروزرسانی سیستم هشدار و ا فای حر ق : 
 

 

O2 : Objective (ایمان طبیعي در بیمارستانارتقاي فرآیند ز) 
 

s1-2  افزا ش درصد زا مان  بیعی از  ر ق آموزش با برفزاری کالسهای زا مان و زا مان بی درد : 
 

 

O3  :   Objective ( بیمارستان دوستدار ایمني بیماراستقرار کامل استانداردهاي ملي ) 
 

s1-3 کاهش خطرات و تداخالت دارو ی : 

s2-3 نتا جر وی و بررسی -حیاء قلبیء کیفید ا: ارتقا 

s3-3 بهبود وضعید و ارز ابی کنترل یفوند بیمارستانی : 

s4-3 ارتقاء و بهبود وضعید بهداشد محیط : 

s5-3  ارتقاء و بهین  سازی فرآ ند تفکیک و امحاء زبال  های یفونی از بدو تولید تا بی خطر سازی کامل : 

s6-3   فاضالب بیمارستان: اجرا و بهین  سازی سیستم تصفی 
 

 

 

O4  :    Objective (ارتقاء و بهبود تعامل با بیمار ، همراهان و جامعه  ) 
 

s1-4  آن  پا ش: ارتقاء سیستم رسیدفی ب  شکا ات و پیشنهادات و 

s2-4  سنجی و پیشنهادات از بیمار و همراهان د: ارتقاء سیستم رضا 

s3-4 کاهش درصد میزان ترخیص با رضا د شخصی : 

s4-4  پذ رش و ترخیصآزما شگا  و کلینیک تخصصی : ارتقاء و بهین  سازی سیستم های نوبد دهی ، 

s5-4 کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در قال  اجرای  ر  تحول سالمد : 

s6-4 افزا ش امکانات رفاهی بیماران و همراهان در موراد بستری و سرپا ی : 

S7-4  :ربیس های مداربست تکمیل و ارتقاء کیفی دو 
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O5  :Objective    (ارتقاء و بهبود فرآیند آموزشي و مهارت آموزي) 

s1-5 آموزش ب  کارکنان و توانمندسازی آنان در قال  دور  های حضوری و غیرحضوری : 

s2-5  : آموزش و توانمند سازی کارکنان در حفظ ا منی خود 

s3-5  : آموزش و توانمند سازی بیماران در حفظ ا منی خود 

 

G4 -  کمي و کیفي ارائه خدمات درماني ارتقاء 

 

O1 : Objective  (از ماندگاري پزشکان متخصص در شهرستان حمایت) 
 

S1-1  : جذب متخصصیس پا   ) داخلی،ا فال،جرا  و زنان (حداقل دو نفر در هر رشت 

S2-1 ب  صورت تمام وقد  ا پار  وقد  : جذب متخصصیس غیرپا   ارتوپد ، قل  و یروق ، ایصاب و روان و ....

 بو ژ  جهد ارائ  خدمات و ز د در درمانگا  تخصصی

S3-1  جهد دستیابی ب  استانداردهای وزارت بهداشد و ز د توسط متخصصیسهر : افزا ش مدت زمان 

 
 

O2  :Objective    ( اورژانسمدیریت مراجعان) 

 

S1-2  :اورژانس و استفاد  از نیروهای با تجرب  ارتقاء و بهین  سازی سطح یلمی و یملی پرسنل 

S2-2 را  اندازی سیستم تر اژ در اورژانس : 

S3-2  بو ژ  در موارد اورژانسدر اورژانس  بر بالیس بیمار متخصص  و حضور: کاهش زمان و ز د 

S4-2 تفکیک فضاهای بستری اورژانس از اسکر س : 

S5-2ت: استقرار    اورژانس جهد دستیابی ب  سطح مطلوب تر خدما 

S6-2 را  اندازی سیستم احضار پرستار : 
 

 

O3 : Objective (برنامه ریزي در جهت کاهش اعزام هاي انجام شده و مدیریت صحیح و اصولي آن) 

 

S1-3  . برنام  ر زی در جهد توسع  و را  اندازی خدماتی ک  نبود آنها موج  ایزام بیماران می فردد : 

S2-3  متخصصینی ک  ب  صورت تک نفر  هستندزمان مرخصی  درجا گز نی  برای: برنام  ر زی . 

S3-3 برنام  ر زی در جهد تجهیز و نوسازی ناوفان واحد ایزام : 

S4-3  در نظر فرفتس باند فرود جهد هلی کوپتر اورژانس هوا ی جهد : برنام  ر زی 
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G5 - ) مدیریت و برنامه ریزي منابع ) نیروي انساني و تجهیزات 
 

O1  :     Objective (یجاد تعلق سازماني و افزایش انگیزه و رضایتمندي کارکنانا) 

 

S1-1 از  ر ق پرداخد مبتنی بر یملکرد و توسع  امکانات رفاهی : افزا ش انگیز  کارکنان 

S2-1  دور  ایکارشناسی تعداد نیروهای مورد نیاز ب  صورت : استانداردسازی و برآورد 

S3-1  شر  وظا ف و انتظارات از کلی  کارکنان: بروزرسانی و در دسترس بودن 

S4-1 ا شرکدون های استخدامی  ا قراردادی  نام  ر زی در جهد جبران کمبود نیرو از  ر ق آزم: بر 

S5-1  :سیستم رضا تمندی شفاف و پاسخگو پرداخد کاران  بر اساس 
 

 

 

O2 : Objective (تقویت سازماندهي بیمارستان) 

 

S1-2  و افزا ش رد ف های بیمارستان متناس  با توسع  و نیاز بیمارستان سازمانی:  راحی مجدد ساختار 

S2-2 و برنام  ر زی ب  منظور مد ر د بر اساس نمودار  : تقو د جا گا  مد ر داخلی و مترون بیمارستان

 سازمانی

S3-2 انعقاد قرارداد با پزشکان و پرسنل : 
 

 

 

O3  : Objective        (ستريبروزرساني و تجهیز بخش هاي ب ) 

 

S1-3  کالیبراسیون منظم و دور  ای تجهیزات پزشکی : 

S2-3 در نظر فرفتس دستگا  جا گز س برای تجهیزات پزشکی : 

S3-3  خر د تجهیزات پزشکی مورد نیاز با اولو د بخشهای توسع   افت : 
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G6 - ) توسعه بخش هاي درماني ) کلینیک ، پاراکلینیک ، بستري و اداري 

 

O1  :Objective   (رائه خدمت سرپایي و بستري و پاراکلینیکافزایش فضاي ا) 

 

S1-1  :توسع  فضای اورژانس ب  منظور تفکیک فضای اسکر س و بستری اورژانس 

S2-1  : توسع  فضای بخش مراقبتهای و ژ  ب  منظور را  اندازیNICU   و تفکیکICU  وCCU 

S3-1  تخد د الیز  41ب  حداقل : ساخد بخش د الیز جد د ب  منظور دستیابی 

S4-1  0211تخد تا پا ان سال  71: توسع  تخد های بستری ب  منظور دستیابی ب  حداقل 

S5-1  توسع  فضای راد ولوژی ب  منظور ا جاد فضا جهد را  اندازی :CT SCAN ... ماموفرافی و  ، 

S6-1  96: تکمیل ساختمان در حال احداث آزما شگا  تا پا ان سال 

S7-1 توسع  فضای اتاق یمل ب  منظور را  اندازی اتاق یمل سوم : 
 

 

 

 

O2  :Objective    (افزایش فضاي اداري و پشتیباني ) 

 

S1-2  :تعمیرات فضای بستری قد م ب  منظور جابجا ی و توسع  قسمد اداری 

S2-2 ا جاد فضای مناس  جهد دفتر پرستاری : 

S3-2  ساختمان فعلی د الیز در: ا جاد فضای مناس  جهد سالس کنفرانس 

S4-2  را  اندازی سلف سرو س در داخل بیمارستان : 

S5-2  بیمارستانورودی سردر  ، اتاق نگهبانی ، پارکینگ یمومی ومحو   سازی  ،: توسع  فضای سبز 

S6-2  برق و ژنراتور بیمارستان و شبک  توز ع : توسع  و تعمیرات اساسی در سیستم ورودی 

S7-2 تصفی  فاضالب و ا  اندازی سیستم جمع آوری : اجراء و ر 

S8-2  : واحد مسکونی جهد اسکان نیروهای تخصصی تا پا ان برنام  08ساخد حداقل 

S9-2  : تعمیرات اساسی و تغییر فضای فعلی زا شگا  ب  سبکLDR   

S10-2 ا جاد فضای مناس  جهد اسکان و استراحد همراهان بیمار )همرا  سرا (و مهد کودک : 

S11-2  توسع  فضای با گانی ، پذ رش ، صندوق ، داروخان  و .... در مسیر ورودی غربی بیمارستان ) بیس :

 فضای توسع   افت  راد ولوژی و اورژانس(
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S12-2  ، توسع  فضای اتاقک دستگا  امحاء زبال  جهد دستیابی ب  استانداردهای الزم ) ا جاد اتاق نگهداری :

 حمام و ...(

S13-2  :خد و ا جاد فضای ساCSR لیزاسیون مرکزی ( ) استر 

S14-2 م و پارکینگ آمبوالنسها ا: ساخد و ا جاد فضای مناس  جهد واحد ایز 

S15-2  ساخد و ا جاد فضا جهد انبار دارو ی و انبار اموال : 

S16-2 مناس   : ساخد واحدهای تجاری در محیط بیمارستان ب  منظور درآمدزا ی با توج  ب  موقعید تجاری

 بیمارستان در شهرستان 

 
 

 

G7 -  جذب مشارکت هاي مردمي و افزایش مشارکت هاي بین بخشي با سازمانهاي موثر در

 سالمت مردم منطقه

 

 O1  :    Objective (افزایش تعامالت بین بخشي با سازمانهاي درگیر در سالمت ) 

 

S1-1  مردم منطق  ) شهرداری ، فرمانداری ، : افزا ش تعامالت بیس بخشی با سازمانهای درفیر در سالمد

 بهز ستی ، شورای شهر (

 

O2  :   Objective افزایش جذب مشارکت هاي مردمي و خیرین منطقه) 

 

S1-2 افزا ش مشارکد های مردمی در قال  را  اندازی مجمع خیر س سالمد بیمارستان : 

S2-2 تجهیزات بیمارستانخر د وسع  و : برفزاری هما ش ها و جلسات جهد تشو ق خیر س ب  مشارکد در ت 

S3-2  تعامل و جذب فروههای اجتمایی و سازمانهای مردم نهاد فعال در حوز  سالمد ب  منظور مشارکد در :

 توسع  بیمارستان 
 

O3 : Objective بازاریابي و تبلیغات 

 

S1-3 ی مختلف: معرفی خدمات ارائ  شد  در بیمارستان و خدمات آتی مورد نیاز در مناسبتها 

S2-3   توسع  و بروزرسانی سا د بیمارستان و فعال نمودن کانال های ارتباط جمعی جهد معرفی خدمات ارائ :

 شد  

 


