


بهزاد مومنی
مرکز قلب و عروق شهید رجایی 

Momeni.Behzad@gmail.com

mailto:Momeni.Behzad@gmail.com


مدیریتورهبريتیمعبارتازمنظوراعتباربخشینظامچهارمنسلدر•
رهبريهايتیم.استمدیریتاجراییوحاکمیتیاجزايازايمجموعه

متفاوتاختیاراتتقسیمومتنوعهايترکیببابیمارستانانواعدرمدیریتو
.نمایندمیفعالیت

هبريروظایفانجامدرتیممجموععملکردصرفانوین،بخشیاعتباردرلذا•
وحاکمیتیتیمماننداییبستهساختارهیچگونهوشدهارزیابیمدیریتو

ربواختیاردرکامالمدیریتورهبريتیماعضايلذا.نیستمدنظراجرایی
.استبیمارستانتشخیصوتشکیالتساسا





 ارشد  اصلی توسط مسئوالنسیاست هاي تعیین و مکتوب نمودن
بیمارستان با در نظر گرفتن موارد زیر صورت پذیرد

دستیسیاستها و اهداف کالن سازمانهاي باال . 1•
)ابالغیشده توسط بیمارستان یا تعیین (ماموریت بیمارستان . 2•
داخل سازمانیتوانمندي هاي و ضعف ها . 3•
نوضعیت سالمت جامعه و سایر عوامل بیرونی تاثیرگذار بر بیمارستا. 4•
انتظارات ذینفعان کلیدي. 5•



سیاست هاي اصلی در بیمارستان

تاولویوکاريهايروال،هاگیريجهتکهاستعباراتیاصلی،هايسیاست•
ینتعیهاياستراتژي/ماموریت/وظایفمنسجماجرايبرايرابیمارستانهاي
.دهدمینشانشده

.ودشمیابالغوتصویبتهیه،مدیریتورهبريتیمتوسطهاسیاستاین•
،ازمانسهايتوانمنديوهاضعفکهاستنیازاصلیسیاستهايتعیینبراي•

کلیديذینفعانانتظاراتوسازمانیبرونعوامل،جامعهسالمتوضعیت
.شوداستفادهروزبهمطالعات/آمار/اطالعاتازوشدهشناسایی

سنددراستشدهمطرحکهشرایطیباهاتوانمنديوضعفهاشناسایی•
.شودمیرسانیروزبهوانجامبیمارستاناستراتژیک



روش تعیین سیاست ها 

بهداشتیخدماتدهندهارائهواحدعنوانبهسالمتنظاممجموعهدربیمارستان•
.نمایدمیفعالیتسالمتازمراقبتدومسطحدربیشترتمرکزبادرمانی

ویینتبلذا.استکشوردرسالمتنظامکالنهايگذاريسیاستتابعبیمارستان•
تسالمنظامدرمجريواحدیکعنوانبهبیمارستاندراصلیهايسیاستتدوین

ه،بخشنامشکلبهبیمارستانهايسیاستغالبچراکه.نداردايپیچیدهابعاد
اما.شودمیتعیینبهداشتوزارتسويازقانونیهاينامهآیینولعملادستور

تیمبایستیبیمارستانانواعهايتفاوتوسازمانیهايوابستگیتنوعبهتوجهبا
برنامهومدیریتبومیواصلیهايچارچوبواصلیهايروالمدیریتورهبري
.نمایدابالغذینفعانبهوتدوینتبیین،راریزي



چند نکته در مورد سیاست ها 

بهسازمانیايهاستراتژيبایستیوگرفتهشکلیکدیگرمسیردراستراتژيوسیاست•
سایروتبهداشوزارتدانشگاه،بیمارستان،اصلیهايسیاستکهشوندینیتبنحوي

.نکنندنقضراباالدستیهايسازمان
در،ايکلیشههايعبارتبجاينداریدنظردربیمارستانبرايسیاستیگرا•

رامارستانوبینفرماییدابالغوتدوینراسیاستی،بیمارستانمدیریتیاسناد
.اییدنمباالدستیسازمانهايوسالمتنظامهايسیاسترعایتدرمحضتابع



مراقبتماموریت اصلی و فلسفه وجودي بیمارستان ارائه
با سه ویژگی مهم استیدرمان

ایمن-1•
موقعبه-2•
اثربخش-3•





ذینفعان

کههستندافراديیابیمارستانداخلهايگروه،داخلیذینفعانِ.1•
.کنندمیکاربیمارستاندروندرمستقیماً

سایروپیمانکاران،سهامداران،کارکنانمانند
هکهستندبیمارستانازخارجافراديیاگروهها،خارجیذینفعانِ.2•

صمیمتتاثیرتحتولیکنندنمیکاربیمارستاندرونمستقیماً
.دگذارنمیاثربیمارستانهايتصمیمبریاگرفتهقرارآنهاي
رهمکاسازمانهايباالدست،هايسازمانبیماران،/مشتریانمانند
سایروقانونیپزشکیشهرداریها،مانند



کلیديذینفعانِ 
ازگروهیبیمارستان،اصلیسیاستهايازیکهرمخاطبِکلیديِذینفعانِ•

هايتفعالیدرسیاستآناعمالِزاحاصلنهاییپیامددرکههستندذینفعان
یماران،ببیمارستانکلیديذینفعانِجملهاز.هستندتاثیرگذاربیمارستان
ومالیکنندگانتامینسهامداران،باالدست،وسیاستگذارسازمانهايکارکنان،

آنهاباپویاطارتباافزایشبهتمایلبیمارستانمعموالکههستندذینفعانیسایر
زینیجایگامکان.کنندمیایفابیمارستانبراياستراتژیکنقشوداشته

.نداردوجودراحتیبهکلیديذینفعانِ
اطالعروش.شوندمیتعیینسیاست،کنندگانتدوینتوسطکلیديذینفعانِ•

رفاصآن،ارزیابیِمالكوبودهبیمارستانارشدمسئوالنتشخیصبارسانی
.استآنهابامرتبطهايسیاستازذینفعانآگاهی





یواقعوضعیتباتطبیقشرطدووکندنمیکفایتسازمانینموداروجودصرفا•
اینتحققالزمهسازمانیارتباطاتواختیاراتبنديسطحرعایتوبیمارستان
.استاستاندارد

یاواصلیسیاستیانمودارسازمانیابالغدربیمارستانعملکردازاعتباربخشینتظارا•
هربهدسترسیونیستنگارينامه،هاروشوهامشیخطاستراتژیک،سندحتی
مالكودشمدیریتیاسناداساسبرلکردعموکارکنانآگاهیبهمنجرکهمقتضینحو

.استارزیابی
ردموهايشیوهباکههمین.شودپرهیزغیرضرورسازيمستندازگرددمیتاکید•

هایییوهش.نمایدمیکفایتشودانجامموثررسانیاطالعبیمارستان،نظرمدوتایید
...ردیگمناسبرسانیاطالعمطمئنهرشیوهوپیامکسایت،اعالنات،تابلومانند





دورهپنج رده مدیریتی مورد نظر براي گذراندن 
شاملمدیران آموزش هاي 

مدیرعامل/ رئیس. 1•
پشتیبانیمدیر خدمات / داخلی/ مدیر اجرایی. 2•
مدیر مالی. 3•
مدیر پرستاري. 4•
مسئول بهبود کیفیت/ مدیر. 5•



مدیریتی و رهبريآموزش هاي 

ارقراختصاصیوعمومیدستهدودررهبريومدیریتیآموزشهاي•
میشاملراهاآموزشازدستهآن،عمومیهايآموزش.گیرندمی

ی،مدیریتهاينقشیاهاپستدرشاغلافرادتمامبرايکهشود
یازن،نظرشانتحتواحد/بخشگرفتننظردرسرپرستان،بدون

آموزشمنظور،ورهبريمدیریتاختصاصیهايآموزشواست
.استنیازمورد،فردمسئولیتبهتوجهباکهاستهاي





ر  تعهد و پاسخگو بودن تیم رهبري و مدیریت د
برابر نتایج سازمانی و ذینفعان کلیدي

انهنشازیکیسازمانهردرارشدمدیرانپاسخگوییوپذیريمسئولیت•
خشاثربرهبريوالگوسازيآننتیجهحداقلکهاستسازمانیتوسعههاي
.استمحولههايماموریتانجامدرآنها

ربرابدربایستیبیمارستانمدیریتیهايردههمهدرمسئوالنومدیران•
ئولیتمسشخصانقصانهرگونهصورتدروداشتهتعصبخودازنتایجتحقق

.جوینددوريسازمانیهايفرافکنیازوگرفتهعهدهبهآنرا



آثار تعهد و مسئولیت پذیري تیم رهبري و  
مدیریت

.استبیمارستاندرسازمانیجوبررسینیازمنداستاندارداینارزیابی•
تعهدمیزانخدمت،ارائهمسیرهايهمهاوخروجتاخدمتگیرندهیکورودلحظهاز•

درکهجاآنتا.گذارندمینمایشبهراسازمانپذیريمسئولیتوپاسخگوییپذیري،
وانکارکنسازمانیرفتارهايونیستهمارشدمدیرانمالقاتبهنیازيحتیمواردي

مدیریتورهبريتیمپذیريمسئولیتوپاسخگوییوتعهدکنندهبیانمسئوالن
.است

ورهبريتیمبرايبایستیبیمارستاندرهاارزشاساسبرفعالیتونامیخوش•
.باشدمهممدیریت

قیتموفبهنسبتمسئوالنمدیراندرتفاوتیبی/تفاوتیکمهرگونهوجودقطعا•
.استسازمانیتوسعهوبهبودگونههربرايمهلکسمیسازمان





برنامه ریزي استراتژیک 

الگويیکازاستفادهباوخودباالدستیاسنادوهاسیاستبررسیبابیمارستانهر•
.نمایدمیاستراتژیکریزيبرنامهبهاقدام،علمیشدهشناخته

رتیصودرتاگیردقراربازنگريموردسالیانهبطورحداقلمجموعه،ایناستضروري•
استسیدرتغییريیاوبیمارستانخارجییاداخلیمحیطدرجدیديتغییراتکه
ابالغمجدداًوانجامالزماصالحاتافتاد،اتفاقباالدستسازمانهاياستراتژيهاو

.گردد
مجموعهبرايبیمارستانمدیریتورهبريتیمکهمعناستاینبهاستراتژيبودندارا•

.یدنماتبعیتايشدهتعیینپیشازمشخصتدابیروالگوازخود،هايتصمیم
رداستراتژیکبرنامهبیمارستان،اهدافواستراتژیهاازواحدها/بخشهااطالعبراي•

سندکلهکنیستنیازيوگیردقرارکپییاچاپامکانبدونوالکترونیکیدسترس
.شودرسانیاطالع)آنهايِپیوستتمامومربوطمطالعاتیعنی(استراتژیک





وجهتبدونریزيبرنامهوگیريتصمیممستقلجریاندووجود•
دراستراتژیکسندبرمبتنیهايوبرنامهاستراتژیکسندبه

.ستامهماستاندارداینکاملاستقرارعدمدهندهنشانبیمارستان
هااولویتلحاظباکیفیتمدیریتمنظوربهاستراتژیکریزيبرنامه

ابعادههمدربایستیلذا.شودمیتدوینبیمارستانبومیشرایطو
.باشداستنادموردمدیریتی





:مورد نیاز شاملگزارش هاي تحلیلی حداقل 

ک  سه ماه یهر (واحدها و فرایندها / عملکردي بخشهااندازه گیري شاخص هاي نتایج تحلیلی گزارش . 1•
)بار

)بارسه ماه یک هر (خانواده بیماران / رضایت سنجی از بیمارانتحلیلی گزارش . 2•
)بارهر شش ماه یک حداقل (رضایت سنجی از کارکنان تحلیلی گزارش . 3•
)بارسه ماه یکهر (اهداف تعیین شده تحقق بهبود بیمارستان و /عملیاتیبرنامه هاي گزارش اجراي . 4•
)بارسه ماه یک هر (بیمارستانی کمیته  هاي گزارش ارزیابی فعالیت . 5•
هر (ی قلبی و مغزي و ترویج زایمان طبیعسکته هاي عملکردي مربوط به شاخص هاي گزارش ارزیابی . 6•

)بارشش ماه یک 

باالدستی ابالغ شدهبرنامه هاي از اجراي تحلیلی گزارشهاي توصیفی و . 7•



منابعازآمدهبدستهايگزارشاساسبرواحدهاعملکردبرنظارت
ازایجنتباآنمقایسه،)سایرودهیگزارشسیستم،میدانی(مختلف

وینتعیباالدست،هايسازمانتوسطشدهابالغ/شدهتعیینپیش
منظوربهايتوسعهیابهبودهايسیاست/هابرنامه/اقداماتاجراي
.پذیردمیصورتمتوازننتایجتحقق





انواع فرایندها 
.گیرندیمقرارمدیریتیوپشتیبان،اصلیفرایندهايگروهسهدرسازمانیفرآیندهاي•
لیاصمشتريباداده،نشانراواحدیاسازمانیکوجوديفلسفهاصلیفرایندهاي•

.کندمیافزودهارزشایجادوبودهدرارتباط
شده،شناساییفرایندهايکهاستالزمفرایندهادادنقرارکنترلتحتبراي•

.گرددابالغبیمارستانسطحدر،بیمارستانرئیستصویبازپسوشدهکدگذاري
نقشه(آنهانبیارتباطینقشهبتوانکهشوندتعریفشکلیبهبایداصلیفرایندهاي•

.نمودمشخصفرایندهابیندررانظرموردمشتريحرکتمسیروترسیمرا)فرایندي
کارکنانوداشتهخوانیهممرتبطواحدهايدرکاريروندبابایدشدهابالغفرایندهاي•

.باشندداشتهکاملآگاهیآناز
.شوندمیویرایشنیازصورتدروبازنگريموردیکبارسالیحداقلفرایندهااین•



شاخص هاي فرایندي 

وکافیبهفرایندها،گیرياندازههايشاخصتعیینهنگامدراستضروري•
دفراینهايگلوگاهازیکهربرايکهطوريبهشوددقتآنبودنمتناسب

.شودگرفتهدرنظرگیرياندازه،اصلی
هبتوانمیجملهازدهند،پوششرامختلفیهايجنبهتوانندمیهاشاخص•

انجامسرعتهزینه،خدمات،دریافتبرايانتظارزمانیاوخدماتارائهزمان
.نموداشارهمشتریانرضایتکار،انجامدقت/کار،صحت

چهدرکسی،چهکهگرددمشخصبایدفراینديهايشاخصشناسنامهدر•
ارهاشاخصگیرياندازه،اطالعاتیچهاساسباروفرمولیباچهزمانی،بازه

.دهدمیانجام





:عملکرديمثال هاي از گزارش هاي 
)ماهانه(هر بیماري / هر پزشک/ متوسط اقامت بیمار در هر بخش بستري. 1•

)ماهانه(هر بیماري / هر پزشک/ضریب اشغال تخت در هر بخش بستري. 2•

)سه ماهه(نرخ عفونت بیمارستانی به تفکیک بخش . 3•

)سه ماهه(هر بیماري / نرخ بستري مجدد در هر بخش بستري هر پزشک. 4•

)سه ماهه(کلبستري / درآمد هر روز تخت بستري اشغال شده/هزینه. 5•

)سه ماهه(هر واحد کمک درمانی / هر واحد تشخیصی/ درآمد هر ماه فعالیت هر بخش بستري/هزینه. 6•

)ه ماههس...) (، مطب خصوصی، اورژانس، ودرمانگاه(نسبت تخت روز بستري پذیرش بیماران بر حسب منبع پذیرش بیمار . 7•

)سه ماهه(کمک درمانی / نسبت تعداد نفر سرویس ارائه شده به ازاي تعداد نفر ساعت کار واحد تشخیصی. 8•

)ماهانه(نسبت ساعت کار اتاق عمل به کل ساعت کار قابل استفاده اتاق عمل . 9•

پزشکهر / هر سرویس تخصصی) تختجراحی انجام شده بر روي هر تعداد (گردش تخت اتاق عمل . 10•

)ماهانه(پزشکانمتوسط ویزیت روزانه بیمار در درمانگاه به ازاي هر گروه تخصصی . 11•

مسئولیت شخصیمیزان ترخیص با . 12•

میزان اعمال جراحی کنسل شده. 13•



هستند؟ارزیابی مالك ها این شاخص ایا 

.نیستندارزیابیمالكهاشاخصاین•
هايوگاهگلشناساییبابومیکامالًصورتبهبایستیهابیمارستانازهریک•

شاخصتعریفبهنسبت،باالدستیسازمانهايبرايالزمهايگزارشومهم
.نمایداقدامخودسازماننتایجبرموثربالینیغیروبالینیهاي

ريبازنگدرهاپایشاینتاثیرمیزانبهتوجهموکدتوصیهراستاهمیندر•
پایشايبرهزینهووقتاتالفواستسازماننتایجبهبودومدیریتیسیستم

.شودنمیتوصیهثمرکم/بدونومتعددهاي



بدونونامتوازنهاينظارتمدیریتمراقبتهاينظامعارضهبزرگترین•
تانبیمارسیکدرمثالعنوانبه.استمنطقیهايرویهبدونوکتابوحساب
مواردبجزاما.شودمیگیرياندازهوپایششاخصیکصدازبیشکوچک

اصرف.شودنمیفراهمسازمانبرايبازنگريوتحلیلفرصتاساسامعدودي
!کنیممیدوربیماربالینازراپرستاران



عملیاتی طراحی، پایش و برنامه هاي 4-4-1-الف
.می شوندمدیریت 

سالیانهطورباستراتژیک،سنددرشدهتعریفعینی/عملیاتی/اختصاصیاهدافازیکهربرايعملیاتیبرنامهتدوین•
مرتبطواحدهايمشارکتباو

•هویتیباانبیمارستبنديبودجهوعملیاتیبرنامهدرکیفیتمستمربهبودرویکردوبیمارایمنیموازینلحاظ
)برنامهپیوستقالبدریا(مستقلومشخص

•عینی/عملیاتی/اختصاصیاهدافازیکهربهدستیابیبرايالزمهايفعالیتتعیین

•یاواطالعاتیانسانی،مالی،منابعشامل(منابعتعیینفعالیت،هراجرايزمانیدورهواجرامسئولنمودنمشخص
فعالیتهربراينیازمورد)فیزیکی

•ملیاتیعبرنامههربرايمسئولتعیینوآنهاشدناجراییپایشوفعالیتهراجرايپایشنحوهنمودنمشخص

•بازهدرهاآنگیرياندازهوبرنامههربرايفیزیکیپیشرفتشاخصوهدفبهدستیابیشاخصیکحداقلتدوین
مشخصزمانیهاي

•خودواحدبامرتبطعملیاتیهايبرنامهازکارکناناطالع

•مدیریتورهبريتیمبهارائهومشخصزمانیهايبازهدرهدفبهدستیابیواجراپایش،هايگزارشتهیه

•مربوطهشاخصهايگیرياندازهوپایشنتایجاساسبرعملیاتیهايبرنامهرسانیروزبه



چالشها و فرصتهاي بهبود شناسایی و  5-4-1-الف
برنامه بهبود مؤثر طراحی و بر / اقدامات اصالحی

.می شوداساس آن عمل 
•صتشخیبهمعینزمانیهايدورهدرهايچالشنمودنمکتوبوشناسایی

بیمارستانمسئوالن/مدیران
•تانبیمارسهايتوانمنديوامکاناتبهتوجهبابهبودهايفرصتتعیین

شدهشناساییهايچالشتاثیراتکاهشبراي
•تخابانوشدهبینیپیشبهبودفرصتهايبرايمناسبهايایدهآوريجمع

اجرابرايکاربرديهايایده
•وپیشنهاداتارائهنیازصورتدروآنهابودنموثرارزیابیوهاایدهاجراي

بهبودهايبرنامهیااصالحیاقدامات



تحت  سوابق و مستندات مدیریت، 6-4-1-الف
.کنترل بوده و قابل بازیابی است

•خابانتطریقازبیمارستانعملکردبرموثرسازمانیدرونمستنداتشناسایی
آنهاکدگذاريوعنوان/نام

•درونمستنداتتغییروتوزیعبازنگري،تصویب،کدگذاري،نحوهنمودنمکتوب
بیمارستانعملکردبرموثرسازمانی

•سازمانیدرونمستنداتبراياصلیفهرستتهیه
•سازمانیدرونمستنداتکنترلبرايمسئولفردنمودنمشخص
•بهوبرمعتنسخازکارکنانصحیحاستفادهوبودنکنترلتحتازاطمینانکسب

سازمانیبرونوسازمانیدرونمستنداتروز
•وزمانمدتنمودنمشخصونگهداريبرايواحدهادرنیازموردسوابقتعیین

سوابقازیکهرنگهدارينحوه



نظامدقیقاجرايراستايدرکنندهتعیینومهمامريمستنداتمدیریت•
مستنداتهمهشاملهابیمارستانازبسیاريدرمهماین.استمراقبتوپایش
گردابیصورتبههاپایشوهافرمها،لیستچکانواعمتاسفانهونیستجاري
.دهدمیهدربهرابالینیکارکنانمفیدزمان

ددمجابالغوبازنگريبهنیازهرگزارشدمسئوالنتغییرهرگونهدرصورت•
یدجدمدیرانتصديزماندرکهمستنداتیتنها.نیستمدیریتیمستندات

.داردجدیدروسايتوشیحومجددابالغبهنیازشوندمیبازنگري



تحقق نظرات و پیشنهادات ذینفعان براي 7-4-1-الف
نتایج مطلوب و متوازن، با روشی مدون اخذ شده و در 

.می گیرندمورد استفاده قرار برنامه ریزي ها 

• ر  زمانی براي دریافت نظرات و پیشنهادات هبازه هاي و نحوه مشخص نمودن
یک از گروههاي ذینفع

•ت آمدهارائه بازخورد، به واحدهاي مختلف بیمارستان از نتایج نظرسنجی بدس
• تحقق برايبرنامه ها استفاده از پیشنهادات دریافت شده از سوي ذینفعان در

نتایج مطلوب و متوازن



:برخی از گروههاي ذینفع

بیمارستاناصلیمشتریانعنوانبهبیماران•
پزشکانوکارکنان•
دیگريگروهعنوانبه)آموزشیبیمارستانهايبراي(تخصصیدستیارانودانشجویان•

بیمارستاناصلیمشتریاناز
سهامداران•
رائهاپزشکی،مصرفیلوازموداروکنندگانتامین،پیمانکاران(کنندگانتامین•

)....وپزشکیتجهیزاتکنندگانتامیننگهداري،وتعمیرمختلفخدماتدهندگان
برايمسلحنیروي/اجتماعیتامینسازمانبهداشت،وزارتمانند(متبوعسازمان•

)...ومتبوعپزشکیعلومدانشگاهخودشان،تابعهبیمارستانها
.)...وشهرداريقانونی،پزشکیمانند(همکارسازمانهاي•



بیمارستانی بر اساس ضوابط  کمیته هاي 5-1-الف
مربوط و متناسب با شرایط بیمارستان به صورت 

.می نماینداثربخش فعالیت 
•،ستانیبیمارهايکمیتهازیکهربرايداخلینامهآیینابالغوتصویبتنظیم
•ورالعملدستبرابرحداقلومصوبنامهآیینمطابقهاکمیتهجلساتبرگزاري

میتهکهربرايبیمارستانعملکرديابعاداساسبرومتناسبحداکثروابالغیهاي
•نیاز،وردمتخصصهايووظایفبامتناسب،هاکمیتهاصلیاعضايودبیرتعیین

مدیریتورهبريتیمتوسط
•باوکمیتههرماموریتواهدافراستايدرهاکمیتهجلساتکاردستورتعیین

بیمارستانجاريوواقعیمشکالتبهتوجه

•کمیتههراهدافوداخلینامهآیینرعایتباهاکمیتهجلساتبرگزاري



مستقل مورد انتظار در / حداقل جلسات مشترك
ذیل استکمیته هاي این استاندارد شامل 

)مستقل(کمیته پایش و سنجش کیفیت . •
)مستقل(کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوري اطالعات . 2•
)مستقل(کمیته اخالق بالینی . 3•
)مستقل/ صورت مشتركه (محیط کمیته پیشگیري و کنترل عفونت و بهداشت . 4•
)مستقل/ به صورت مشترك( کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار . 5•
)لمستق/ صورت مشتركبه (کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن و ترویج تغذیه با شیر مادر . 6•
)مستقل/ صورت مشتركبه (کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد درمان . 7•
)مستقل/ مشترك(مربوط کمیته هاي کمیته مر و میر و عوارض و زیر . 8•
)مستقل(کمیته طب انتقال خون . 9•
)مستقل(اورژانسکمیته ارتقاي راهبردي خدمات بخش . 10•
)مستقل(فن آوري و مدیریت اطالعات سالمت . 11•



واضح،هايحلراهشاملبیمارستانیهايکمیتهمصوبات2-5-1-الف•
.استمطلوبنتایجتحققومشکالتحلبراياجراقابلومشخص

ورتصدروارزیابیبیمارستانی،هايکمیتهمصوباتاثربخشی3-5-1-الف•
.آیدمیعملبهمؤثراصالحیاقداماتلزوم

یایمنوخدماتکیفیتارتقارونددربیمارستانیهايکمیته4-5-1-الف•
.نمایندمیایفامؤثرنقشبیماران



یت نقش رهبري و مدیریت در ارتقاء مستمر کیف
خدمات و ایمنی بیمار

ماربیایمنیوخدماتکیفیتمستمرارتقاءعبارتدودراعتباربخشی•
.شودمیخالصه

ترینمهمازیکیعنوانبهآنهايسنجههمهواستاندارداینارزیابینتایج•
.بودخواهدگذارتاثیرنیزمحورهاسایرنتایجبراستانداردها،



رده  دبیمارمستمر کیفیت خدمات و ایمنی ارتقاء 
سنجه ذیل خالصه می شوند 

بیمارایمنیوخدماتکیفیتارتقايبهبخشیاولویت*1-6-1-الف•
بیمارایمنیمدونبازدیدهايانجام*2-6-1-الف•
بیمارایمنیکنندههماهنگوایمنیمسئولفعالیت*3-6-1-الف•
درمانناخواستهوقایعگزارش*4-6-1-الف•
درمانناخواستهوقایعمدیریتوپیشگیريشناسایی،*5-6-1-الف•
بیمارایمنیارتقاءهايبرنامهبهبودواثربخشیارزیابی*6-6-1-الف•
ماربیایمنیوکیفیتارتقايدرمدیریتورهبريموثرنقش*7-6-1-الف•
درمانناخواستهوقایعدرپیشگیرانهمدیریت*8-6-1-الف•
بیمارایمنیفرهنگاستقرار*9-6-1-الف•
يعملکردسطوحدرخدماتکیفیتارتقاءبهبخشیاولویت*10-6-1-الف•



غازآمدیریتورهبريتیمبخشیاولویتازخدماتسازيایمنوسازيکیفیروند•
فرهنگاستقراروعملکرديسطوحدرکیفیتسازينهادینهبهبایستیاما.شودمی

.شودمنجربیمارستاندرایمنی
مانندیت،مدیرارشدتیموستادسطحدربخشیاولویتکنندهبیانمستنداتایجاد•

.استیماربایمنیوکیفیتبهبخشیاولویتاولپله،هاياستراتژيوجلساتصورت
تمامدرلبدیبیسازمانیارزشیکبهبیمارایمنیوکیفیتارتقايشدنتبدیل•

دیریتمورهبريتیمواقعیبنديپايکنندهبیانسازماناعضايوعملکرديسطوح
.استمهمدواینبه

درکنترلونظارتنهایتدرورهبريریزي،برنامهسازماندهی،منابع،بکارگیري•
ویفیتکمحركموتورهمسوویکپارچهصورتبهبایستیمدیریتیهايسیستم
.باشندبیمارستانسطحدرایمنی



تمدیریورهبريتعهداتاساسبرموجودمنابعنزمتواتوزیعمنابعمحدودیتشرایطدر•
وجبمواستضرورتیکشغلیوصنفی،گروهیگرایشوسازمانیتبعیضهرگونهبدون

.شودمیبیمارستاندردوشهموسوهمخدماتارائهبرايگروهینهادهايتقویت
هرگزهامحدودیتایناما.استمدیرانرويپیشهمیشگیمشکالتازیکیمنابعمحدودیت•

.نیستکارکنانومدیرانرابطهشدندارخدشهاصلیعامل
همبستگیواسترهبريهايویژگیازخدمتگیرندهودهندهارائهازمتوازنحمایت•

.دهدمیرواجمدیرانوکارکنانبیندرراسازمانی

بارادامیونشاطسازمانیرهبريالگوهايازاستفادهباپاسخگوومتعهدمسئوالنومدیران•
هايچارچوبدرراسازمانونمودهترویجانسانیهايارزشوسازمانیهايواقعیتبرتکیه

.نمایندنمیمتوقفمحضتنبیهیوتشویقهاينظامومدیریتیخشک



ق  تیم رهبري و مدیریت براي توسعه اخال7-1-الف
برنامه و ترویج فرهنگ بیمار محوري حرفه اي 

.می نمایدو اقدام ریزي 
ریتیمدیسطوحتمامیدراجراییوگیريتصمیمبسترهايدربیمارانجایگاه•

.استمحوريبیمارفرهنگاستقراردهندهنشانبیمارستانعملکرديو
وبیماربهآموزشبیمار،بهخدماتاستمرارخدمات،بهبیماردسترسی•

.استسنجشقابلبیمارسنجیرضایتشاخصوسیلهبههمراهان
/مدیراناشتیاقوتمایلبیمارستاندرمحوريبیمارهاينشانهازیکی•

یکوانعنبهبیمارانبهکمکوپاسخگویی،راهنماییبرايکارکنان/مسئوالن
.استپایدارسازمانیفرهنگ



نظارت مستمر و مؤثر بر رعایت حقوق 3-7-1-الف
گیرندگان خدمت و رعایت اصول اخالق حرفه اي 

.می شودو انجام برنامه ریزي 
• نظارت و منابع شیوه ها انواع
بازدیدهاي سرزدهاي در تمام ساعات (مدیریتنظارت میدانی تیم رهبري و . •

)کارکنانشبانه روز براي ارزیابی عملکرد 
از صندوقهاي ارتباط مردمیمحیطی اخذ گزارشهاي . •
گیرنده مالقات حضوري تیم رهبري و مدیریت و اخذ گزارش از برنامه هاي . •

خدمتگان 
اخالق  پیشنهادات و شکایات واصله مرتبط با حقوق گیرندگان خدمت و رعایت. •

حرفه اي



مدیریت منابع انسانی 



کارکنان بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و احراز توانمندیهاي الزم براي هر1-3-الف
.شوندیک از مشاغل بکارگیري می

وقوانینباقمطابخدماتومالیواداريپشتیبانی،پاراکلینیک،نیروهايپرستاران،پزشکان،بکارگیري•
مشاغلبنديطبقهکتابوبهداشتوزارتمقررات

•مربوطسازمانباالدستیقوانینبراساسبیمارستاندرشاغلنیروهايبکارگیري
•دانشگاهیغیربیمارستانهايدرجغرافیاییوقتتمامعلمیهیاتاعضايبکارگیريممنوعیت
•ساعاتدردانشگاهیغیربخشدرجغرافیاییوقتتمامغیرعلمیهیاتاعضاياشتغالممنوعیت

اداري
•تانهايبیمارسدرمتعهدمتخصصنیروهايوانسانینیرويطرحمشمولنیروهايبکارگیريممنوعیت

موظفیغیربیمارستانهايیادانشگاهیغیر
•غیرانهايبیمارستدروابستهحرفوپرستاريوپزشکیدانشجویاندستیاران،بکارگیريممنوعیت

دانشگاهی
•چارچوبدرعملکردوشغلاحرازشرایطبامطابقدرمانیهايبخشدرمرتبطنیروهايبکارگیري

انسانینیرويکیفیوکمیبرآوردبراساسووظایفشرح
•خشبهردرانسانینیرويبرآورددرآنهاتعدادوافرادسابقهوشغلیهايردهترکیبدرتوازنرعایت/

واحد



ده توانمندیهاي عمومی و اختصاصی براي هریک از مشاغل تعیین ش2-1-3-الف
.پذیردمیاست و بکارگیري کارکنان بر اساس آن صورت 

انی با واحد توسط مدیر منابع انس/تعیین فرآیندهاي فنی و تخصصی هر بخش•
واحدها/ همکاري مسئوالن بخشها

ه ریزي  برناممدیریت و تحت فرایندهاي مدیریت منابع انسانی براي پرستاران •
ر استدر این استاندارد کارکنان غیر پرستاري مد نظ. مدیریت پرستاري است

• در فنی و تخصصی براي اشتغالصالحیت هاي شناسایی و تدوین حداقل
مین واحدهاي بیمارستان و ارزیابی صالحیت کارکنان جدید الورود بر ه/ بخشها
اساس

•بوطواحد مر/ ارزیابی و احراز صالحیت نهایی کارکنان توسط مسئول بخشها



ريضرومشاغلهمهبرايوظایف،انجامبرايالزمتوانمندیهايفهرستتدوین•
موجوديتصدشرایطبرعالوهکهمشاغلیدرخصوصصرفابیمارستانونیست

مانندخاصیتوانمندیهايواحرازشرایطومشاغلبنديطبقهکتابدر
است،مدنظرآنهابراياجراییسوابقداشتنیاآموزشیهايدورهگذراندن

.نمایدمیتدوین
زرها،  مانند پرستار تریاژ، مسئول اتاق عمل، سوپروایمشاغل حساس درخصاوص •

از به سرپرستاران، مسئول بانک خون و سایر مواردي که از نظر بیمارستان نی
ا توانمندي هدارند، بایستی فهرست توانمندیهاي خاص براي انجاام وظایف 

.تعیین و قبل از بکارگیري احراز شود



مهارت هاي ارتباطی براي کارکنان مرتبط با حداقل 3-1-3-الف
.شودها احراز میمراجعین و بیماران، ارزیابی و پیش از بکارگیري آن

اجعین و ارتباطی براي کارکنان مرتبط با مرمهارت هاي تعیین مصادیق ارزیابی •
بیماران

•  ارزیابی و در صورت لزوم اجراي برنامه آموزشی در زمینه مهارت ارتباطی
مورد نیاز براي کارکنان مرتبط با مراجعین و بیماران

• کارکنان مرتبط با مراجعین و بیمارانحرفه اي رفتار و برخورد مناسب و
مبتنی بر اصول مهارتهاي ارتباطی اثربخش



دي ریزي آموزشی سالیانه بر اساس برنامه توسعه فربرنامه1-2-3-الف
.شودریزي و اجرا میو نیازسنجی آموزشی برنامه

•تدوین برنامه آموزشی سالیانه کارکنان
• برنامه توسعه فردي کارکنان در برنامه آموزشی سالیانه کارکنانلحاظ
• واحدها کارکنان در برنامه آموزشی/ پیشنهادي مسئوالن بخشها لحاظ دوره هاي
• بخش/ نتایج ارزشیابی کارکنان و برنامهریزي آموزشی توسط مسئوالن واحدهالحاظ
• مدیریت پرستاري در نیازسنجی آموزشی پرستارانمحوریت
• مدیرعامل بیمارستان در نیازسنجی آموزشی پزشکان/ رئیسمحوریت
• زشک و مسئول واحد منابع انسانی در نیازسنجی آموزشی کارکنان غیر پ/ مدیریت بیمارستانمحوریت

غیر پرستار
•برآورد بودجه آموزشی مورد نیاز برنامه آموزشی سالیانه کارکنان
•تامین بودجه و تصویب و ابالغ برنامه اموزشی سالیانه کارکنان توسط تیم رهبري و مدیریت
•حضوري/ اجراي برنامه آموزشی به صورت الکترونیک
• آموزشی و نتایج آزمونهادوره هاي تدوین برنامه اصالحی متعاقب ارزشیابی



هر کتابچه توجیهی براي معرفی شرایط عمومی و موارد اختصاصی2-2-3-الف•
.واحد و مقررات اداري و مالی در دسترس کارکنان است/ بخش

رنامه بجانشین پروري و انتقال تجربیات و اطالعات بین کارکنان، 3-2-3-الف•
.و بر اساس آن اقدام میشودریزي 

حداقل در مشاغل حساساستادو شاگرد دستورالعمل انتقال دانش و تجربه •
.تدوین و اجرایی شود

آموزشی در حیطه آگاهی و مهارت، ارزیابی وبرنامه هاي اثربخشی 4-2-3-الف•
.و اجرا میشوندبرنامه ریزي بر اساس نتایج آن اقدامات اصالحی مؤثر 



کنگره ها و همایشهاي علمی اطالع رسانی شده و از حضور کارکنان5-2-3-الف
.در دوره هاي بازآموزي و آموزش مداوم پزشکان حمایت میشود

• یو همایشهاي علمکنگره ها اطالع رسانی بیمارستان درخصوص برگزاري
•  حمایت و مساعدت بیمارستان درخصوص شرکت پزشکان در دورههاي

بازآموزي و آموزش مداوم
• دوره هاي حمایت و مساعدت بیمارستان درخصوص شرکت پرستاران در

بازآموزي و آموزش مداوم
•در حمایت و مساعدت بیمارستان درخصوص شرکت کارکنان پاراکلینیک

بازآموزي و آموزش مداومدوره هاي 
•ر حمایت و مساعدت بیمارستان درخصوص شرکت کارکنان غیر بالینی د

بازآموزي و آموزشهاي تخصصیدوره هاي 



کارکنانارزشیابی و نظارت بر عملکرد 3-3-الف

رنامهبارزیابی مستمر کارکنان کنترلهاي انضباطی بر اساس 1-3-3-الف•
.می شوندشده و با رعایت قوانین و مقررات مرتبط اجرا ریزي 

ارتقا  نتایج ارزشیابی سالیانه کارکنان، در طراحی برنامه آموزشی و2-3-3-الف•
.شغلی کارکنان استفاده میشوند



ایج آن شایستگی کارکنان بر اساس معیارهاي معین ارزیابی شده و نت3-3-3-الف
.مالك ارتقاي شغلی کارکنان است

• شغلی مختلف در مقررات  رده هاي در مشخص بودن روند ارتقاي شغلی
داخلی بیمارستان

• از ضوابط و روند ارتقاي شغلی خودآگاهی کارکنان
•وطارتقاي شغلی کارکنان مطابق ضوابط ابالغی و احکام کارگزینی مرب
•اي شایستگی هواحدها متناسب با / انتصابِ مدیران و مسئوالن بخشها

دانشی، مهارتی و تجربه افراد و شواهد عملکردي آنان
• حرفه اییدر زمینه اخالق سابقه سوء داشتن حسن شهرت و نداشتن

مدیریتیانتصاب  هاي شرط الزم براي 



کارکنان نمونه، بر اساس عوامل 4-3-3-الف
کلیدي معین و مؤثر بر کیفیت کار، شناسایی  

.می گیرندشده و مورد تشویق قرار 

دهاواح/ تعیین مالکهاي شناسایی و معرفی کارکنان نمونه در تمامی بخشها•
•رکناناطالع رسانی مالکهاي شناسایی و معرفی کارکنان نمونه به تمامی کا
•صانتخاب کارکنان نمونه براساس مالکهاي شناسایی شده و با روش مشخ
• شرطحرفه ایی داشتن حس شهرت و عدم وجود سو سابقه در زمینه اخالق

الزم براي پرسنل نمونه



اصل محرمانه بودن و امنیت اطالعات کارکنان و سطح  1-4-3-الف
می شودبندي دسترسی به این اطالعات رعایت 

تیباالدسسازمانهايقوانینبامنطبقپرسنلیپروندهمحتوايحداقلتعیین•
•تفادهاسورطوبتدما،مساحت،نظرازاستانداردهابرمنطبقبایگانیفضايوجود

پرسنلیاسنادنگهداريبرايکیفیتباتجهیزاتوملزوماتاز
•نابعمواحدمسئولنظارتباهادسترسیسطحتعیین،محرمانگیاصلرعایت

انسانی
•نابعمواحددرکارکنانتمامیبرايالکترونیک/کاغذيپرسنلیپروندهوجود

پرسنلیهايپروندهاوراقجداسازيونمودنشماربرگهانسانی
•برونواحدهايوبخشهاکارکنانبرايالکترونیک/کاغذيپرسنلیپروندهوجود

شدهسپاري



ارزشدهندهنشانرهبريومدیریتتیمتصمیماتوعملکرد3-4-3-الف•
.استکارکنانازحمایتوتوسعهگذاري،

ماهششفاصلهباوسالدرباردوحداقلکارکنانرضایت4-4-3-الف•
.شودمیاجرامؤثربهبودبرنامه/اصالحیاقداماتآن،نتایجاساسبروارزیابی

تهناخواسوقایعدرکارکناننقش/عملکردقبالدربیمارستان*8-4-3-الف•
.ایدنممیاقدامبیمارایمنیفرهنگبرمبتنیمراقبت/خدماتارائهازناشی
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