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برنامه استراتژیک مرکز مرادی
 3131تا 3131

برنامه ریزی استراتژیک در بردارنده تصمیم گیری هایی راجع به اهداف و
استراتژی های بلند مدت سازمان می باشند.

مدیران ارشد
بیمارستان
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قرآن مجيد -سوره رعد -آيه :11
خداوند متعال وضعيت هيچ امتي را متحول نخواهد كرد اال به اينكه آن قوم خود مايل به دگرگوني
باشد.
" پيروزی حاصل دور انديشي و اقدام قوی است"
اميرالمومنين علي (ع)

ما مي خواهيم اگر كسي در يک خانواده مريض شد .بيش از رنج مريض داری ،رنج
ديگری نداشته باشد.
(مقام معظم
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مقدمه:
برنامه ريزی جريان مستمر از تصميم های سيستماتيک مي باشدد كده بدا در دسدت داشدتن برتدرين
اطالعات نسبت به آينده به مرحله اجراء در مي آيد ( .پتر دراكه )
در زندگي روزانه ،هر انساني به عنوان موجودی كه در حصار مسائل و مشكالت زندگي محاصدره مدي
باشد فقط با برنامه ريزی و تعيين اهداف مورد نظر و روش دست يابي به آنرا درزمان مشخصي ،اعم از
كوتاه مدت و بلند مدت مي تواند در جرتي صحيح حركت نموده و از موانع عبور نمايد .برنامده ريدزی
استراتژيک (راهبردی) اصوالً يک نگرش و راه زندگي است كه متضمن تعرد به عمل برمبنای انديشه و
تفكر آينده نگر ،تصميم قاطع در اجرای امور منظم و مداوم ،و بخشي الينفک حركت انسان در طدول
سال محسوب مي گردد ودر سازمان ها هم برنامه ريزی ركن اساسي هرگونه اقدام و حركتي مي باشد.
بدون شک برره گيری از نظرات و افكار ديگران موجب غنای بيشتر سيستم ها و پديده های اجتماعي
است  .اين امر يعني مشاركت  ٬برره مندی از نظرات ومشاوره با ديگران  ٬در سدوو مختلدع علمدي
ويادگيری نقش اساسي در بربود رويه ها  ٬نوآوری وخالقيت و زمينه ساز بربود در بسياری از مسدايل
پيش روی سازمانرا وجوامع است  .با اين حال در سازمانرا و باروش های موجود در دستگاهرا يا به اين
مقوله توجه نمي شود ويا سازوكار مناسبي برای آن وجود ندارد .برنامه ريزی راهبدردی مدي تواندد در
ارائه اولويت بندی ودر نتيجه تصميم گيری برای هر حركتي و قابليت اجرايدي بدودن و يدا نبدودن آن
پاسخ مشخصي را اعالم نموده و امتياز بندی كند و يا تغييرات سازمان را به ازای اجرای هر تصدميمي
بيان داشته ويا عمليات الزم برای تغييرات در ساير موارد و بربدود برايندد را بيدان نمايدد .در هرحدال
بربود اثر بخشي نظرات و عملياتي نمودن آنرا از ديگر موارد مد نظر مي باشد.

در عصر اطالعات و ارتباطات الكترونيكي ،هر سازماني با هر اندازه ،با تغييرات و تحدوالت سدريعي
روبروست و بايد فعاليترای خود را طوری برنامه ريزی و مديريت كند كه در محيط متالطم خود و
بازار به شدت رقابتي موفقيت كسب كرده و تداوم حيات داشته باشدد و چنانچده عليدرغم مسدلله
رقابت ،سازمان با تكيه بر ارزشرای بنيادی و درون ذاتدي ،همچدون تاكيدد بدر اخالقيدات ،عددالت
اجتماعي ،تكريم ارباب رجوع و  ،...مسلوليت تأمين ،حفظ و ارتقاء سوح سالمتي جامعه را بعرده
داشته باشد اهميت اين امر صد چندان خواهد شد .بدون شک نيل به چنين هددفي بددون بردره
گيری مديران سازمان از رويكرد برنامه ريزی استراتژيک ميسر نخواهد شد .مدديريت اسدتراتژيک
سازمان در برنامه ريزی استراتژيک با بررسي محيط داخل و خارج سدازمان ،قدوت و ضدعع هدای
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داخلي و فرصت ها و ترديدهای خارجي را شناسايي مي كند و با در نظر داشتن ماموريت سازمان،
اهداف بلند مدت برای سازمان تنظيم مي كند و برای دستيابي به اين اهداف ،از بين گزينه هدای
استراتژيک اقدام به انتخاب استراتژيرايي مي كند كه با تكيه بر قوترا و با برره گيدری از فرصدترا،
ضعع ها را از بين برده و از ترديدها پرهيز نمايد تا در صورت اجرای صحيح باعث موفقيت سازمان
در ميدان رقابت مي شود.

* معدرفي بيمارستان *
بيمارستان مرادی در سال 1331توسط مرحوم حاج حسن مرادی وقع شد و از سال  1331به عندوان
مركز چشم پزشكي به فعاليت خود ادامه داد .اين بيمارستان ،مركزی آموزشي درمداني بدوده و تحدت
نظارت وزارت برداشت درمان و آموزش پزشكي ميباشد .انجام خدمات تخصصي و فوق تخصصي چشم
پزشكي ،ارولوژی ،گوش-حلق و بيني ،الپاروسكوپي ،سنگ شكن و اعصاب وروان دراين بيمارستان ارائه
ميشود.

مرمترين ارزشرای مركز:
 .1قانون مداری

 .4مشتری مداری

 .2حفظ كرامت انساني

 .5بربود مداوم

 .3خالقيت ونوآوری

 .3سرعت ودقت در ارائه خدمات

پرسنل بيمارستان مرادی ضمن پايبندی به نظدام مقددج جمردوری اسدالمي ورعايدت اصدل عددالت
محوری-قانون مداری در چرارچوب مقررات جاری كشور تالش ميكنند با برقدراری ارتبدام منوقدي و
مناسب وحفظ اسرار بيماران در جرت ايجاد رضايتمندی وتكريم ارباب رجوع تالش نمايند و بدا حفدظ
حرمت و شخصيت بيماران نرايت سعي خود را در زمينه ارائه مراقبترای پرستاری به نحو مولوب انجام
دهند.
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خط مشی و سیاست های كالن مركز:
اين مركز متعرد به موارد مشروحه ذيل مي باشد:
 ارتقاء سوح هتلينگ بيمارستان و ايمني بيمار
 پذيرش كليه مراجعين به بيمارستان (خارجي يا ايراني)
 پذيرش بيماران اورژانسي بدون در نظر گرفتن نوع جراحت و بضاعت بيمار
 رعايت منشور حقوق بيماران
 آموزش دانشجويان وفراگيران وبيماران
 رعايت قوانين و مقررات درمان وبرداشت
 رعايت قوانين زيست محيوي
 بربود مستمر فرايندهای ارائه خدمات درماني و غيردرماني
 جلب رضايت مشتريان
 حفظ كرامت ارباب رجوع
 رعايت اصول حرفه ای كار و اخالق اداری

مزايای شغلي پرسنل مركز:
 در اختيار قرار دادن هزينه مرد كودك برای فرزندان
 به روز بودن پرداخت ها
 دريافت پركيس
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پاداش:
 پرسنل از طريق نظام پيشنرادات در تصميم گيريرا مشاركت كرده و در صورت تاييد كميته
پيشنرادات ،در ارزشيابي ساالنه فرد لحاظ مي گردد.
 تشويقات كتبي پرسنل با درج در پرونده
 برگزاری مسابقات مختلع و اعوای جايزه
 از محل  2درصد در اختيار رياست مركز از ميان كاركنان زبده جوايزی برای باال بردن انگيزه
كاری اعواء مي گردد.

امكانات آموزشي فرهنگي رفاهي:
 برگزاری دوره های آموزش  ICDLبرای پرسنل از طريق اينترنت
 تريه وچاپ پمفلت های آموزشي
 دوره های اموزشي برای پرسنل متناسب با نياز سازمان
 برگزاری زيارت عاشورا در دهه اول ماه محرم
 برگزاری نماز جماعت و برپايي مسابقات فرهنگي

امكانات رفاهي:
 وجود امكانات اقامتي در يكي از هتل آپارتمان های مشرد  ،وجود آپارتمان در ترران
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امكانات اطالعاتي وارتباطي:
 وجود اتوماسيون مكاتبات اداری ؛ استفاده از اينترنت
 استفاده از سيستم گزارش دهي خواهای درماني
 استفاده از سيستم HIS

اقدامات زيست محيوي:
 دفع زباله های بيمارستاني به شكل استريل از طريق امحاء زباله
 برقراری نظام كنترل عفونت
 كاهش مواد شوينده در واحدهای مختلع

اهداف كالن مركز :
 ارتقای مستمر كیفیت ارائه خدمات ارتقای رضایت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت و سازمانهای بیمه گر ارتقای ایمنی بیمار و بهبود كیفیت مدیریت بودجه و هزینه ها تربیت و اموزش كارورزان و كاراموزان پزشكی و پیراپزشكی ارزیابی عملكرد و برقراری سیستم پیشنهادات مدیریت خطر مدیریت پسماند -رعایت حقوق ذینفعان
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* شناسنامه مركز اموزشي درماني مرادی رفسنجان *

نوع بیمارستان

آموزشي درماني

سال راه اندازی

0331

تعداد تخت ثابت

011

تعداد تخت فعال

33

تعداد بخشرای درماني

5

تعداد واحدهای پاراكلينيک

3

تعداد پزشک متخصص

01

تعداد پزشكان اورژانس

7

تعداد پرسنل پرستاری

41

تعداد كل پرسنل بيمارستان

515

درجه ارزشيابي

یک
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واحدهای پاراكلينيک مركز:
 - 1آزمايشگاه
 - 2راديولوژی( سونوگرافي ،ماموگرافي )
 - 3شنوايي سنجي
 - 4درمانگاه تخصصي
 – 5درمانگاه ترك اعتياد
 – 3واحد سنگ شكن

بخش های باليني مركز:
 .1اورژانس

 .2اعصاب و روان
 .3اتاق عمل
 .4جراحي
 .5واحد سي اج آر
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معرفي بخش های بيمارستان
 بخش اورژانس
اين بخش در محوطه ورودی بيمارستان قرار گرفته ودارای  8تخت بسدتری و  3تخدت اتداق عمدل
ميباشد .خدمات بخش اورژانس به جز پذيرش تمامي موارد اورژانس شامل خدمات تخصصدي چشدم
پزشكي ،گوش  -حلق وبيني ،ارولوژی ،اعصاب وروان ،اعمال جراحي سرپايي ،خدمات ترياژ ،تزريقات
و پانسمان مي باشد.
 بخش اعصاب وروان
اين واحد از دو بخش مجزای زنان و مردان بدا تعدداد  25تخدت بسدتری تشدكيل و تعدداد  4نفدر
متخصص اعصاب و روان ،دو نفر روانشناج و يک نفر دكترای روانشناسدي بداليني در بخدش مشدغول
انجام خدمات درماني مي باشند كه كارهای مشاوره ،كار درماني ،شوك درماني ،رفتدار درمداني و دارو
درماني در بخش انجام مي گردد.
 بخش اتاق عمل
اتاق عمل اين مركز در طبقه همكع بنا شده ودارای  4اتاق عمل فعال با تعدداد  5تخدت جراحدي
ميباشد .اعمال جراحي چشم ،گوش  -حلق و بيني ،ارولوژی ،جراحي عمومي و ترميمي در اين مركدز
صورت ميگيرد  .بسته به صالحديد جراحان بعضي اعمال همانند كيسه صفرا ،هرني ،كيست تخمددان
و .....به طريق الپاروسكوپي انجام ميشود.ريكاوری دارای  4تخت با امكانات ساكشن واكسيژن و پدالس
اكسي متری مي باشد.
 بخش جراحي
بخش جراحي مركز شامل  37تخت بستری در رده های چشم ،گوش  -حلق وبيني ،ارولوژی ،
جراحي عمومي و ترميمي سرويس دهي انجام مي شود.
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 بخش سنگ شكن
اين واحد در انترای بخش جراحي با  3تخت بستری و دو نفر متخصص ارولوژی ويک كاردان يا
كارشناج راديولوژی آموزش ديده ارائه خدمت مي نمايد.

 آزمايشگاه :
آزمايشگاه اين مركز خدمات ذيل را ارائه مي نمايد:











خون شناسي :آزمايشاتي از قبيل شمارش كامل گلبول ها ،رتيكولوسيت ها ،اسمير خون
محيوي ،آناليز مايعات بدن
انعقاد :آزمايشاتي از قبيل تعيين وضعيت انعقادی ()CT,BT,PT, PTT
بيوشيمي :آزمايشاتي از قبيل تعيين وضعيت متابوليک ،كاركرد كليه ،كاركرد كبد ،آنزيم های
قلبي  ،الكتروليت ها
ميكروب شناسي :آزمايشات مستقيم و كشت ها ،تعيين ميزان حساسيت به آنتي بيوتيک ها،
تست های خاص انگلي ،باكتری ها
ايمونولوژی :تست های سرولوژيک
اندازه گيری سوح داروها در خون :ليتيوم
ْ
B-HCG
اندوكرين :اندازه گيری سوح هورمون ها از قبيل تست های تيروئيدی و

 بخش راديولوژی:
كليه اعمال تصويربرداری با استفاده از دستگاه های مدرن و ديجيتدال ،راديدوگرافي هدای سداده و
تخصصي ارولوژی دسدتگاه ادراری تناسدلي جردت بيمداران بسدتری و مدراجعين سدرپائي ،بدا نظدارت
متخصصين و كارشناسان مجرب در اين مركز انجام مي پذيرد.
بخش سونوگرافي اين مركز با برره گيدری از متخصصدين سدونوگرافي بده ارائده خددمات از جملده
سونوگرافي های عمومي و داپلر رنگي از عروق اندام های تحتاني مي پردازد.
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 درمانگاه
كلينيک اين مركز در ضلع جنوبي بيمارستان در ساختمان مجزا ودارای كلينيک چشم ،گوش -
حلق وبيني ،ارولوژی و اعصاب وروان در شيفت صبح بصورت آموزشي و با حضور متخصصين در
شيفت عصر ودرمانگاه سرپائي ترك اعتياد ارائه خدمات مي نمايد.
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واژه نامه )(Terminology
رسالت (:)mission
ارائه خدمات درماني و تشخيصي مولوب و كارآمد به كليه مراجعين
بيانيه ماموريت:
اين مركز به عنوان تنرا مركز ارائه دهنده خدمات درماني در زمينه ،گوش  ،حلق ،بيني  ،چشم ،اورولوژی  ،اعصداب و
سنگ شكن و تشخيص در زمينه مداموگرافي شررسدتان در راسدتای تدامين  ،حفدظ و ارتقداء سدوح سدالمت مدردم
شررستان و ساير مراجعين و آموزش فعاليت مي كند  .در اين مركز كادری مجرب در زمينده درمداني – تشخيصدي ،
آموزش و خدمات پشتيباني با تكيه بر ارزشرای اسالمي  ،برای ارائه برترين خدمات به مدراجعين تدالش مدي كنندد و
مرمترين هدف اين مركز فراهم سازی حداكثر رفاه جسمي  ،روحي و رواني ممكن برای بيماران است .

ارزشرا (:( values
بربود مداوم – سرعت و دقت در ارائه خدمت – آموزش و توسعه نيروی انساني
قانون مداری – مشتری مداری – مسلوليت پذيری– خالقيت و نو آوری

بیانیه چشم انداز(:)vision
با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تكيه برهمكاران شايسته و توانمند اين مركز بر آنست تا  5سال آيندده همگدام
با برنامه های توسعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات برداشتي درماني رفسنجان در زمينه ارائه خدمات خود در زمينده
تخصص های مربوطه به مردم شررستان و ساير مراجعين از تمامي مراكز مشابه در سوح استان پيشي جويد .
ذینفعان داخلی و خارجی
ذینفعان داخلی شامل  :كليه پرسنل درماني بيمارستان ( پزشكان وپرستاران ،بريداران ،كمدک بريداران ،بيمداربران
،پرسنل اتاق عمل ،آزمايشگاه وراديولوژی) پرسنل اداری وخدمات  ،مديران اجرائي بيمارستان ،كدارورزان وكدارآموزان
رشته های پزشكي وپيراپزشكي
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انتظارات ذینفعان داخلی :دريافت به موقع حقوق ومزايدا ،داشدتن امنيدت شدغلي وآرامدش در محديط كدار ،وجدود
امكانات رفاهي به خصوص پاركينگ  ،وجود امكانات كافي بدرای كدارورزان وكدارآموزان ،عددالت در سيسدتم تشدويق
وتنبيه .
ذینفعان خارجی  :مردم و بيماران  ،مسلولين دانشگاه  ،سازمانرای بيمه گر  ،ساير بيمارسدتان هدا ومراكدز درمداني
،شركت های برق  ،گاز  ،آب وفاضالب ومخابرات  ،شركت های فروش تجريزات ولوازم پزشكي  ،شركت های پخدش
دارو ولوازم مصرفي
انتظارات ذینفعان خارجی  :دريافدت خددمات درمداني وتشخيصدي مناسدب وبده موقدع  ،افدزايش رضدايت منددی
مددجويان  ،صحت هزينه های پرد اختي ودرست بودن پرونده بيماران  ،پرداخت به موقع هزينه های مربدوم بده آب ،
برق  ،تلفن  ،گاز ،پرداخت به موقع هزينه های مربوم به خريد يا تعمير تجريزات پزشكي  ،پرداخت بده موقدع هزينده
های مربوم به دارو ولوازم مصرفي
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عوامل داخلی
رديع

نقام قوت

ضريب اهميت

رتبه

نمره
نرايي

1

: S1ارائه خدمات تخصصي در زمينه  ،ENTچشم وارولوژی واعصاب وخدمات اورژانسي
در تمامي بيماران اورژانس

./17

4

./28

2

 : S2تنرا مركزارائه خدمت در زمينه سنگ شكن وماموگرافي

./17

4

./28

3

: S3ارائه خدمت دولتي در زمينه آزمايشگاه ،راديولوژی وشنوائي سنجي

./17

3

./21

4

:S4وجود متخصصين مجرب به تعداد كافي

./17

4

./28

5

:S5وجود پرسنل توانمند ومتعرد

./17

4

./28

3

:S6وجود دستگاه الپاراسكوپي در اتاق عمل مركز

./13

3

./18

7

 :S7وجود فضای باز ومناسب در محوطه بيمارستان

./15

3

./15

8

:S8وجود دستگاه امحاء زباله

./14

3

./12

9

:S9وجود بخش اعصاب به علت بودجه ای كه به اين بخش اختصاص داده مي شود.

./15

3

./15

11

:S10وجود انبار داروئي بزرگ وامكان تحويل گرفتن دارو از ماشين پخش دارو جلوی
درب انبار

./12

3

./13

نقام ضعع
11

 :W1كمبود درآمد وپايين بودن ضريب اشغال تخترا

./17

1

./17

12

 :W2كمبود فضای فيزيكي بخشرا واستاندارد نبودن فضای اورژانس

./17

1

./17

13

 :W3عدم پرداخت معوقات پرسنل ونداشتن امكانات رفاهي از قبيل پاركينگ منا سب

./13

1

./13

14

 : W4نبود اينترن ارولوژی در مركز

./12

2

./14

15

 : W5نداشتن سرد خانه

./13

2

./13

13

 : W6كمبود تجريزات ولوازم مصرفي وداروئي در شرايط بحران وعدم وجود انبار
بحران در مركز

./12

2

./14

17

 : W7عدم امكان خريد لوازم مورد نياز بخش ها به علت بودجه كم

./14

1

./14

18

 : W8نداشتن بخش خصوصي()V I P

./14

1

./14

19

:W9نبود سيتم HIS

./13

2

./12

 :W10نبود سيتم بايگاني ريلي وعدم فضای مناسب جرت پذيرش

1/12

1/14

1

2/57
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عوامل خارجی
ضريب
اهميت

رتبه

نمره
نرايي

1

./13
./12

رديع

ترديدها

1

 : T1تاخير اجرای تعردات سازمان های بيمه گر

./13

2

 : T2عدم كيفيت در بعضي كاالهای داخلي و عدم خريد كاالهای خارجي

./13

2

3

: T3اتحريم های اقتصادی

./13

2

./12

4

 :T4همجوار بودن با دو شرر بزرگ

./13

2

./13

5

:T5عدم خريد تجريزات پزشكي مورد نياز مركز از طرف دانشگاه

./15

1

./15

3

:T6وجود درمانگاه های خصوصي در اطراف اين مركز

./15

2

./1

7

 :T7نبود شركت های معتمد جرت سرويس دهي به موقع تجريزات پزشكي

./15

2

./1

8

:T8پايين بودن تعرفه های بخش دولتي

./13

1

./13

9

:T9رشد روز افزون فن اوری های اطالعاتي و ارتباطي

./14

2

./18

فرصترا
11

 :O1دسترسي اسان مردم به مركز (مركز شرر بودن )

./18

4

./32

11

 :O2تنرا مركز تخصصي در زمينه ، ENTچشم وارولوژی واعصاب ودر شرر

./17

4

./28

12

 :O3نبودن بيمارستان خصوصي در شرر

./15

3

./15

13

 : O4وجود خيرين بيشتر در اين شرر نسبت به شرر های ديگر

./13

3

./18

14

 : O5افزايش ورود پزشكان متخصص و فوق تخصص به بازار كار

./14

3

./12

15

 : O6وجود امار باالی بيماران سنگ كليوی در شرر و اطراف ان

./17

4

./28

13

 : O7ديدگاه مثبت مردم نسبت به ارائه خدمات در اين مركز

./17

4

./28

17

 : O8امكان سنجش شنوايي نوزادان و كاركنان شركت ها

./15

3

./15

18

 :O8نماينده شرر كه از قشر دانشگاه ميباشند

./15

4

./21

1
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: S1ارائه خدمات تخصصي در زمينه  ،ENTچشم وارولوژی واعصاب
وخدمات اورژانسي در تمامي بيماران اورژانس
 : S2تنرا مركزارائه خدمت در زمينه سنگ شكن وماموگرافي
:S3وجود متخصصين مجرب به تعداد كافي
:S4ارائه خدمت دولتي در زمينه آزمايشگاه ،راديولوژی وشنوائي سنجي
:S5وجود پرسنل توانمند ومتعرد
:S6وجود دستگاه الپاراسكوپي در اتاق عمل مركز
 :S7وجود فضای باز ومناسب در محوطه بيمارستان
:S8وجود دستگاه امحاء زباله
:S9وجود بخش اعصاب به علت بودجه ای كه به اين بخش اختصاص داده
مي شود.
:S10وجود انبار داروئي بزرگ وامكان تحويل گرفتن دارو از ماشين پخش
دارو جلوی درب انبار

استراتژی های SO

 :O1دسترسي اسان مردم به مركز (مركز شرر بودن )
-1افزايش امكانات هتلينگ بيمارستان بر اساج طر تحول نظام سالمت
 :O2تنرا مركز تخصصي در زمينه ، ENTچشم وارولوژی
همچنين با توجه به فضاها و امكانات بيمارستان و تک تخصصي بودن ان
واعصاب ودر شرر
بايستي بيمارستان را به سمت پنج ستاره شدن پيش برد.
 :O3نبودن بيمارستان خصوصي در شرر
-2متمركز ساختن فضاهای پاراكلينيک با توجه به پراكندگي آنرا با استفاده
:O4وجود خيرين بيشتر در اين شرر نسبت به شرر های
از فضاهای باز محوطه
ديگر
-3متمركز نمودن خدمات تشخيصي،درماني مركز با توجه به پراكندگي
:O5افزايش ورود پزشكان متخصص و فوق تخصص به
اعمال الپاراسكوپي
بازار كار
-4فراهم نمودن زمينه حضور پزشكان مجرب جرت اعمال جراحي
:O6وجود امار باالی بيماران سنگ كليوی در شرر و
الپاراسكوپي
اطراف ان
:O7ديدگاه مثبت مردم نسبت به ارائه خدمات در اين
مركز
:O8امكان سنجش شنوايي نوزادان و كاركنان شركت ها
:O9نماينده شرر كه از قشر دانشگاه ميباشند
:O10حضور متوليان هالل احمر در مركز
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 :W1کمبود درآمد وپایین بودن ضریب اشغال تختها
 :W2کمبود فضای فیزیکی بخشها واستاندارد نبودن فضای
اورژانس
 :W3عدم پرداخت معوقات پرسنل ونداشتن امکانات رفاهی
از قبیل پارکینگ منا سب
 : W4نبود اینترن ارولوژی در مرکز
 : W5نداشتن سرد خانه
 : W6کمبود تجهیزات ولوازم مصرفی وداروئی در شرایط
بحران وعدم وجود انبار بحران در مرکز
 : W7عدم امکان خرید لوازم مورد نیاز بخش ها به علت
بودجه کم
 :W8نبود فضای مناسب جهت همراهان و مالقات کنندگان
: W9عدم وجود پارکینگ عمومی
 : W10عدم وجوی سیستم  HISوفضای مناسب برای پذیرش و
بایگانی ریلی

استراتژي هاي WO

 :O1دسترسی اسان مردم به مرکز (مرکز شهر بودن )
 -1جذب متخصصین مجرب در زمینه های الپاراسکوپی و
وارولوژی
 :O2تنها مرکز تخصصی در زمینه ، ENTچشم
تخصصهای موجود در بیمارستان و باال بردن ضریب اشغال
واعصاب ودر شهر
تخت با توجه به شرایط وجود
شهر
در
خصوصی
بیمارستان
 :O3نبودن
-2پیگیری دریافت درآمد موقوفه با توجه به وقف نامه جهت
 :O4وجود خیرین بیشتر در این شهر نسبت به شهر های دیگر افزایش فضای فیزیکی و سایر هزینه های بیمارستان .
:O5افزایش ورود پزشکان متخصص و فوق تخصص به بازار -3افزایش ضریب ایمنی بیمار با تخصیص بودجه ای در تمامی
کار
زمینه ها با توجه به اینکه این بیمارستان جزو مراکز دوستدر
اطراف
و
شهر
در
کلیوی
سنگ
بیماران
باالی
امار
وجود
:O6
ایمنی بیمار معرفی شده است.
ان
:O7دیدگاه مثبت مردم نسبت به ارائه خدمات در این مرکز
:O8امکان سنجش شنوایی نوزادان و کارکنان شرکت ها
:O9نماینده شهر که از قشر دانشگاه میباشند
:O10حضور متولیان هالل احمر در مرکز
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 :W1كمبود درآمد وپايين بودن ضريب اشغال تخترا
 :W2كمبود فضای فيزيكي بخشرا واستاندارد نبودن فضای
اورژانس
 :W3عدم پرداخت معوقات پرسنل ونداشتن امكانات رفاهي از
قبيل پاركينگ منا سب
 : W4نبود اينترن ارولوژی در مركز
 : W5نداشتن سرد خانه
 : W6كمبود تجريزات ولوازم مصرفي وداروئي در شرايط بحران
وعدم وجود انبار بحران در مركز
 : W7عدم امكان خريد لوازم مورد نياز بخش ها به علت بودجه
كم
 :W8نبود فضای مناسب جرت همراهان و مالقات كنندگان
 :W9عدم وجود پاركينگ عمومي
: W10نبود سيستم  HISوفضای مناسب برای پذيرش و بايگاني ريلي

استراتژی های WT

: T1تاخير اجرای تعردات سازمان های بيمه گر
 : T2عدم كيفيت در بعضي كاالهای داخلي و عدم خريد كاالهای
خارجي
: T3تحريم های اقتصادی
 :T4همجوار بودن با دو شرر بزرگ
:T5عدم خريد تجريزات پزشكي مورد نياز مركز از طرف دانشگاه
:T6وجود درمانگاه های خصوصي در اطراف اين مركز
 :T7نبود شركت های معتمد جرت سرويس دهي به موقع
تجريزات پزشكي
:T8پايين بودن تعرفه های بخش دولتي
:T9رشد روز افزون فن اوری های اطالعاتي و ارتباطي
:T10وجود ترافيک جلوی درب ورودی بيمارستان به علت روبرو
بودن درب ورودی بيمارستان و دبيرستان شريعتي،همچنين به
علت اينكه ورود و خروج پرسنلل،آمبوالنس و همراهان از همين
درب ميباشد.

-1تالش در جرت كاهش كسورات از طرف سازمان های بيمه گر و
پيگيری دريافت به موقع هزينه ها با راه اندازی سيتم HIS
 -2تالش درجرت افزايش رضايت مندی پرسنل با ايجاد تسريالت
مناسب وبه دنبال آن افزايش رضايت مندی بيماران و در نتيجه
جلب بيماران بيشتر وافزايش درآمد
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: S1ارائه خدمات تخصصي در زمينه  ،ENTچشم وارولوژی
واعصاب وخدمات اورژانسي در تمامي بيماران اورژانس
 : S2تنرا مركزارائه خدمت در زمينه سنگ شكن وماموگرافي
:S3وجود متخصصين مجرب به تعداد كافي
:S4ارائه خدمت دولتي در زمينه آزمايشگاه ،راديولوژی وشنوائي
سنجي
:S5وجود پرسنل توانمند ومتعرد
:S6وجود دستگاه الپاراسكوپي در اتاق عمل مركز
 :S7وجود فضای باز ومناسب در محوطه بيمارستان
:S8وجود دستگاه امحاء زباله
:S9وجود بخش اعصاب به علت بودجه ای كه به اين بخش
اختصاص داده مي شود.
:S10وجود انبار داروئي بزرگ وامكان تحويل گرفتن دارو از ماشين
پخش دارو جلوی درب انبار

: T1تاخير اجرای تعردات سازمان های بيمه گر
 : T2عدم كيفيت در بعضي كاالهای داخلي و عدم خريد كاالهای
خارجي
: T3اتحريم های اقتصادی
 :T4همجوار بودن با دو شرر بزرگ
:T5عدم خريد تجريزات پزشكي مورد نياز مركز از طرف دانشگاه
:T6وجود درمانگاه های خصوصي در اطراف اين مركز
 :T7نبود شركت های معتمد جرت سرويس دهي به موقع
تجريزات پزشكي
:T8پايين بودن تعرفه های بخش دولتي
:T9رشد روز افزون فن اوری های اطالعاتي و ارتباطي

استراتژی های ST
-1فراهم آوردن زمينه های حفظ پزشكان فوق تخصص و همچنين
بربود سوح رفاهي آنان
-2افزايش اعتماد مردم به اين مركز با ارائه خدمات مولوب و
افزايش امكانات رفاهي بيماران و همراهان جرت جلوگيری از روی
آوردن مردم به شررهای ديگر جرت درمان
-3متناسب ساختن فضای فيزيكي بيمارستان
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اولویت بندی برنامه استراتژیک بیمارستان مرادی:
 -1افددزايش امكانددات هتلينددگ بيمارس دتان بددا افددزايش فضددای فيزيكددي ويددا ايجدداد تسددريالت جديددد
جرددت بخددش هددا بددا توجدده بدده فضدداها و امكانددات بيمارسددتان و تددک تخصصددي بددودن آن بايددد
بيمارستان را به سمت نمونه شدن در استان پيش برد.
 -2با ال بردن سرعت عمل كار در بيمارسدتان وكداهش كسدورات از طدرف سدازمان هدای بيمده گدر بدا
راه اندازی سيستم پكس در بيمارستان .
 -3افددزايش وبدده روز رسدداني اطالعددات علمددي كليدده پرسددنل بيمارسددتان اعددم ازدرمدداني  ،اداری
وخدمات در راستای ارائه خدمت به مراجعين بر اساج آگاهي .
 -4فراهم نمودن زمينده حضدور پزشدكان مجدرب جردت اعمدال جراحدي وحفدظ پزشدكان متخصدص و
به كارگيری فوق تخصص و همچندين بربدود سدوح رفداهي آندان جردت بداال بدردن ضدريب اشدغال
تخت با توجه به شرايط موجود.
 -5افزايش ضريب ايمني بيمدار بدا تخصديص بودجده ای در تمدامي زمينده هدا بدا توجده بده اينكده ايدن
بيمارستان جزو مراكز دوستدار ايمني بيمار معرفي شده است.
 -3برنامدده ريددزی جرددت نگرداشددت و صددحت كددار دسددتگاه امحدداء زبالدده و آمددوزش در راسددتای ارتقدداء
مددديريت پسددماند و برداشددت محدديط ومددديريت خوددر بيمارسددتان بددا تخصدديص بودجدده ( درحددال
حاضر سايت زباله عفوني دانشگاه پاسخگو در سوح شررستان مي باشد )
 - -7فراهم آوردن زمينه های پيگيری دريافدت درآمدد موقوفده بدا توجده بده وقدع نامده جردت افدزايش
فضای فيزيكي (به خصوص اورژانس )و ساير هزينه های بيمارستان .
 -8افزايش اعتماد مردم به ايدن مركدز بدا ارائده خددمات مولدوب و افدزايش امكاندات رفداهي بيمداران و
همراهان جرت جلوگيری از روی آوردن مردم به شررهای ديگر جرت درمان
 -9متناسددب سدداختن فضددای فيزيكددي بخددش هددای بيمارسددتان و متمركددز سدداختن فضدداهای
پاراكلينيددک بددا توجدده بدده پراكندددگي آنرددا بددا اسددتفاده از فضدداهای بدداز محوطدده جرددت اسددتاندارد
سددازی بيمارسددتان ( .سددي اج ار  ,اتدداق عمددل  ,بخددش هددا  ,بايگدداني  ,پددذيرش )....و اورژانددس و
ازمايشگاه دردست اقدام
 -11ايجاد شرايط مناسب جرت آمدوزش وپدژوهش بدرای اسداتيد ودانشدجويان بدا برينده سدازی فضدای
اموزشي و ايجاد بايگاني ريلي و فضای مناسبي جرت واحد پذيرش.
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