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اعضاي تيم بازنگري برنامه استراتژيك بيمارستان خاتم االنبياءخفر

سمت

نام

رئيس بيمارستان

دكتر احمد آراد

مدير داخلي بيمارستان

صغري محتشمي

مدير پرستاري

فروه حقيقت جو

مسئول دفتر بهبود كيفيت

رحيمه موسوي

سوپروايزور آموزشي

سميرا باقري

كارشناس هماهنگ كننده ايمني و مديريت خطر

حميده نصيري

كارشناس فناوري اطالعات

احمد رضا ورزنده

مسئول امور اداري

علي اصغر فرد

مسئول امور مالي

محمد صادقي

سوپروايزور كنترل عفونت

مهسا مهربان
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معرفی و تاريخچه بيمارستان
بیمارستان خاتم االنبیاء خفر  70کیلومتري جهرم و  90کیلومتري شیراز واقع شده است و جمعیت تحیت پوشش حدود
 48000نفر می باشد.
بیمارستان خاتم االنبیاء خفر در زمینی با متراژ  4.1هکتار و با زیر بناي  3833متر مربع احداث گردیده است .
از ابتداي مهر ماه  92بیمارستان با بخش اورژانس و زایشگاه شروع به فعالیت نموده است و در تاریخ بهمن ماه  92بخش
بستري بیمارستان شامل سرویسهاي داخلی ،اطفال ،زنان و جراحی افتتاح گردید .واحد اتاق عمل بیمارستان دي ماه  89با دو
سرویس جراحی عمومی و زنان افتتاح گردید .بخش همودیالیز نیز فروردین  89با  9تخت فعال شروع به کار کرد و هم
اکنون با  9تخت فعال در تمام روزهاي هفته صبح و عصر فعال است.
تعداد تخت فعال  49تخت و تخت مصوب  94تخت می باشد .بیمارستان تحت پوشش طرح تحول نظام سالمت بوده و
پزشکان متخصص و عمومی بیمارستان تمام وقت و ماندگار هستند.
بخشهاي پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه تشخیص طبی  ،رادیولوژي و سونوگرافی می باشد .درمانگاه تخصصی بیمارستان نیز
از ابتداي شروع به کار بیمارستان ،تمام طول هفته در دو شیفت صبح و عصر فعال گردیده است.
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واژه نامه
رسالت ) :(missionمشخص کننده فلسفه وجودي سازمان بوده و شامل اهداف ،وظایف اصلی ،ویژگی ها و ارزش هاي
حاکم بر آن سازمان می باشد.
چشم انداز ( :)visionشرایط وقوع و تحقق رسالت سازمان را به نمایش گذاشته و باعث ایجاد انگیزش در مجموعه و
دریافت کنندگان خدمات می گردد.
ارزش ها ( :(valueمجموعه قوانین ثابت و غیرمتغیري است که کل استراتژي ها بر مبناي آن ها شکل گرفته ودر تمام
طول زمان اجرا با تکیه و نگاه به آنها ،استراتژي ها به اجرا گذاشته می شود.
نقاط قوت ( :(s) )strengthsمجموعه منابع و توانمندي هاي داخل سازمانی است که سازمان را در جهت نیل به اهداف
خود یاري می کند.
نقاط ضعف ( :)W( )weaknessesمجموعه اي از عوامل داخل سازمان است که مانع تحقق اهداف سازمان می گردد.
فرصت ها ( :)O( )opportunitiesمجموعه اي از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گیري از آن ها
توانمندیهاي سازمان افزایش خواهند یافت.
تهديدها ) :)T( (threatsمجموعه اي از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجراي برنامه ها و تحقق
اهداف سازمان می گردند.
عوامل داخلی ( :(SWمجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی گویند.
عوامل خارجی ) : (OTمجموعه فرصت ها و تهدیدهاي سازمان را عوامل خارجی گویند.
استراتژي :مجموعه اي از راه ها که باعث رساندن به اهداف از پیش تعیین شده خود می شوند.
استراتژي هاي محافظه کارانه) : (WOدر این استراتژي هدف این است که از مزیت هاي موجود در فرصت ها براي جبران
نقاط ضعف استفاده شود.
استراتژي هاي تدافعی) : (WTهدف از این استراتژي ،کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط
خارجی است .معموال در چنین شرایطی سازمان در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارد می توانیم از روش انحالل ،واگذاري
کاهش عملیات ،پیوستن به شرکت هاي دیگر از این بحران عبور کند.
استراتژي هاي تهاجمی) : (SOدر این استراتژي ،سازمان با تکیه بر قوت هاي داخلی بیشترین بهره را از فرصت هاي خارجی
می برد .به همین دلیل بیشتر سازمان ها تمایل دارند در این موقعیت قرار بگیرند
استراتژي هاي رقابتی ( :)STدر این موقعیت هدف سازمان این است که روش هایی استفاده شود تا با استفاده از نقاط قوت
داخلی از تاثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیري شود و حتی سعی شود تهدیدات را از بین بروند.
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ويژگی هاي برنامه استراتژيك
فرایند برنامه ریزي استراتژیک فرایندي هماهنگ کننده بین منابع داخلی سازمان و فرصت هاي خارجی آن می باشد.
هدف این فرایند نگریستن از درون (پنجره استراتژیک) و تعیین فرصت هایی است که سازمان از آن ها سود می برد یا به آنها
پاسخ می دهد.
بنابراین فرایند برنامه ریزي استراتژیک ،یک فرایند مدیریتی شامل هماهنگی قابلیت هاي سازمان با فرصت هاي موجود
است .این فرصت ها در طول زمان تعیین شده و براي سرمایه گذاري یا عدم سرمایه گذاري منابع سازمان روي آنها مورد
بررسی قرار می گیرند.
حوزه اي که در آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می گردند شامل:
( )1محیط عملیاتی سازمان
( )4ماموریت سازمان
( )3اهداف جامع سازمان می باشد.
برنامه ریزي استراتژیک فرایندي است که این عناصر را با یکدیگر در نظر گرفته و گزینش گزینه هاي استراتژیک سازگار
به این سه عنصر را آسان می سازد و سپس این گزینه ها را به کار گرفته و ارزیابی می کند.
باید توجه داشت که هر فرایند برنامه ریزي استراتژیک زمانی با ارزش است که به تصمیم گیرندگان اصلی کمک کند که
بصورت استراتژیک فکر کرده و عمل کنند.
برنامه ریزي ا ستراتژیک به خودي خود هدف نیست بلکه تنها مجموعه اي از مفاهیم است که براي کمک به مدیران در
تصمیم گیري استفاده می شود.
می توان گفت که اگر استراتژیک فکر کردن و عمل کردن در فرایند برنامه ریزي استراتژیک بصورت عادت در آید ،آنگاه
فرایند می تواند کنار گذاشته شود.
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مدل برنامه استراتژیک وزارت بهداشت و درمان ایران
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 رسالت ):(mission
ارائه حداکثر خدمات درمانی مطلوب در حداقل زمان ممکن در رشته هاي داخلی ،اطفال ،زنان،
جراحی ،درمانگاه تخصصی و ارائه خدمات اورژانسی و پاراکلینیک ،جهت ارتقاء و بهبود سطح
سالمت در شهرستان جهرم .

 چشم انداز ):(vision
اخذ باالترین استانداردهاي ملی و رسیدن به مرتبه بیمارستان ممتاز به عنوان یک مرکز تروما ،در
جاده ترانزیت جنوب کشور.

 ارزش ها ):(value
پایبندي به اصول اخالقی ،وجدان کاري ،رازداري ،تکریم ارباب رجوع  ،کیفیت مطلوب
خدمات ارائه شده و تالش در جهت کسب رضایت گیرنده خدمت.
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تعریف ذینفع:
ذینفع افراد یا سازمان هایی هستند که به نوعی از فعالیت هاي سازمان متاثر می شوند و می توانند تقویت کننده
یا مانع موفقیت سازمان شوند.
ذینفع افراد و گره هایی هستند که براي رسیدن به بخشی از اهداف یا نیازهاي خود به سازمان وابسته اند و
سازمان نیز به نوبه خود به آن ها وابسته است و از آن ها متاثر می شود.

تحلیل ذینفع:
تحلیل ذینفع شامل شناسایی ذینفع کلیدي ،ارزیابی سالیق آن ها و تشخیص راه هاي اثرپذیري و اثرگذاري
از /بر این سالیق و عالیق است.
علت تحلیل ذینفع این است که به شما کمک کند تا:
 پی ببرید کدام افراد یا سازمان ها رادر فعالیت خود به نوعی دخیل بدانید.
 به نقش و جایگاه ذینفع در قبال خود پی ببرید.
 استراتژي کلی انگیزشی -رفتاري را براي آن ها طراحی کنید.
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لیست صاحبان منافع (ذینفعان)
سمت

ميزان اهميت مشارکت آنها

صاحبان منافع
بیماران

گیرنده خدمت

ضروري

مراجعین

گیرنده خدمت

ضروري

مردم شهرستان

گیرنده خدمت

ضروري

سازمان بهزیستی

گیرنده خدمت

ضروري

پزشکان و اعضاء هیئت علمی

ارائه دهنده خدمت

ضروري

کارکنان حوزه درمان

ارائه دهنده خدمت

ضروري

موسسات تشخیصی و درمانی

ارائه دهنده خدمت

ضروري

انتقال خون

ارائه دهنده خدمت

ضروري

اداره برق شهرستان

ارائه دهنده خدمت

ضروري

مرکز بهداشت

ارائه دهنده خدمت

ضروري

مقامامات سیاسی امنیتی

تامین کننده

ضروري

شهرداري

تامین کننده

ضروري

امام جمعه

تامین کننده

ضروري

شرکت مخابرات

تامین کننده

ضروري

شرکت گاز

تامین کننده

ضروري

بانک ها

تامین کننده

ضروري

نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمی

تامین کننده

ضروري

نظام پرستاري

تامین کننده

ضروري

شوراي شهر

تامین کننده

ضروري

دانشگاه علوم پزشکی

تامین کننده

ضروري

فرمانداري

تامین کننده

ضروري

سازمان هاي بیمه گر

سازمان همکار

ضروري

شرکت هاي تجهیزات پزشکی و دارویی

سازمان همکار

ضروري

وزارت بهداشت

سازمان همکار

ضروري

پزشکی قانونی

سازمان همکار

ضروري
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روش تحلیل وضعیت موجود
تحلیل سوات یا ماتریس SWOT
تحلیل  SWOTابزاري کارآمد براي شناسایی شرایط محیطی و تواناییهاي درونی سازمان است .چهار رکن اصلی
ماتریس  SWOTاعم از  Strengthنقاط قوت سازمان  Weakness ،نقاط ضعف سازمان( عوامل داخلی) ،
 Opportunityفرصتهاي سازمان و  Threatتهدیدهاي سازمان ( عوامل خارجی) می باشد.
گام اول :شناسایی عوامل داخلی و خارجی بیمارستان و تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی است.
گام دوم :تعیین وزن عوامل داخلی و خارجی براساس اهمیت هرکدام از آنها است.
گام سوم :ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی است .نقاط قوت و ضعف را فهرست کرده و به آنها ضریب
وزنی داده و به هر عامل نمره  1تا  9به ترتیب  1ضعف اساسی 4 ،ضعف قابل توجه 3 ،قوت قابل توجه و  9قوت اساسی داده
شود.ضریب وزنی در امتیاز اهمیت ضرب شده و نمره امتیاز موزون به دست می آید .در صورتیکه جمع این امتیاز موزون
بیش از  4/9باشد ،بیمارستان داراي قوت می باشد .در خصوص عوامل خارجی نیز به همین ترتیب مراحل طی شده و
درصورتی که نمره بیمارستان بیشتر از  4/9بود بیمارستان داراي فرصت است.
گام چهارم؛ طراحی مدل تحلیلی  SWOTاست .براي تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و
خارجی استفاده می گردد .این ماتریس براي تعیین موقعیت بیمارستان به کار می رود و براي تشکیل آن باید نمرات حاصل
الز ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی را در ابعاد عمودي و افقی آن قرار داد تا جایگاه بیمارستان
مشخص شده و بر اساس آن استراتژیهاي مناسب را براي آن مشخص کرد .این ماتریس منطبق بر ماتریس  SWOTاست و
استراتژیهاي مناسب براي بیمارستان را مشخص می کند.
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تحليل وضعيت موجود بيمارستان
شناسايی نقاط قوت و ضعف( عوامل داخلی)

نقاط قوت()Strengths
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

نقاط ضعف ( )Weaknesses

وجود تعامل مطلوب بین مدیریت و واحدها

W1
W2

رعایت طرح تکریم ارباب رجوع

W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9

وجود نیروهاي جوان و باانگیزه

استفاده از تجارب دانشگاه و بیمارستانهاي دیگر
وجود داروخانه خصوصی شبانه روزي در بیمارستان
عدم وجود بروکراسیهاي اداري
وجود تجهیزات به روز
عدم دریافت وجوه غیرقانونی و خارج از صندوق
تازه تاسیس و کوچک بودن بیمارستان و امکان اجراي

نداشتن نیروي انسانی خبره
عدم پوشش کامل متخصصان
تعداد زیاد مرخصی زایمان و استعالجی کارکنان
نداشتن پشتیبان براي دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی
درآمد پائین بیمارستان
کمبود امکانات رفاهی جهت کارکنان و مراجعین
نداشتن فضاي فیزیکی مناسب بخشها و ناکارآمدي
فضاهاي ساخته شده

W10

داشتن فضاي مناسب جهت توسعه و بهسازي فضاي
فیزیکی بخشها و احداث بخشهاي جدید

S11

بومی نبودن و طرحی بودن اکثر نیروها و درخواست
جابجایی هاي بسیار

ساده تر فرایندها.

S10

کمبود نیروي انسانی

W11

واگذاري بخشهاي پاراکلینیکی و درمانی به بخش
خصوصی

W12
W13
W14
W15
W16
W17

11

تأخیر در پرداختی به کارکنان
محدودیت خرید وسایل و تجهیزات
مشکالت زیرساخت HIS
نداشتن کارشناس بیمه در بیمارستان
عدم تمایل نیروها به قبول مسئولیتهاي مختلف

شناسايی فرصتها و تهديدها( عوامل خارجی)
فرصتها ()Opportunities
O1
O2
O3
O4

تهديدها ( )Threats
T1
T2
T3
T4

روند رو به توسعه فناوري اطالعات در کشور
دیدگاه بیمار محوري در کشور
قرارگیري در محل استراتژیک و سوق الجیشی
نزدیک بودن موقعیت جغرافیایی به مرکز استان از نظر
اعزام بیمار و جذب متخصص

ناکافی بودن منابع مالی تخصیصی از وزارت مطبوع
عدم مجوز جهت بکارگیري نیروي انسانی
احتمال وقوع حوادث و بالیاي طبیعی
نزدیک بودن موقعیت جغرافیایی به مرکز استان،
افزایش رضایت شخصی و مراجعه مستقیم به مرکز
استان

O5
O6
O7
O8
O9

برخورداري از سطح مناسب فرهنگی در جامعه

T5
T6

حمایت دانشگاه از اعتباربخشی

T7
T8
T9

وجود هماهنگی بین دانشگاه و بیمارستان

عدم پوشش کامل امنیتی
عدم وجود شرکتهاي خدماتی – تغذیه اي و ..در منطقه
و نبودن متقاضی واگذاري

اجراي طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان
تعداد زیاد مراجعین به اورژانس و واحدهاي

تاخیر بیمه ها در پرداخت به بیمارستانها
عدم جلب مشارکتهاي مردمی
فعال نبودن درمانگاه معین در منطقه

پاراکلینیکی

O10
O11
O12

T10
T11
T12
T13

نداشتن مرکز رقیب در منطقه
وسعت زیاد منطقه و زیاد بودن جمعیت تحت پوشش
شرایط مناسب آب و هوایی شهرستان

12

نبودن شبکههاي مختلف برقرسانی
نداشتن زیرساخت مخابراتی اطراف بیمارستان
بعد مسافت بیمارستان از مرکز شهرستان
نداشتن متقاضی طرح نیروي انسانی

ماتریس عوامل داخلي
ضریب وزنی

امتیاز وزن موجود

امتیاز وزن دار

ردیف

1

وجود تعامل مطلوب بین مدیریت و واحدها

4/49

3

4/14

4

وجود نیروهاي جوان و باانگیزه

4/49

3

4/14

3

رعایت طرح تکریم ارباب رجوع

4/49

3

4/14

9

استفاده از تجارب دانشگاه و بیمارستانهاي دیگر شهرستان

4/49

3

4/14

4/49

3

4/14

6

عدم وجود بروکراسیهاي اداري

4/46

3

4/19

7

عدم دریافت وجوه غیرقانونی و خارج از صندوق

4/46

9

4/49

9

وجود تجهیزات به روز

4/43

3

4/48

8

تازه تاسیس و کوچک بودن بیمارستان و امکان اجراي ساده تر فرایندها.

4/44

3

4/46

14

وجود داروخانه خصوصی شبانه روزي در بیمارستان

4/43

3

4/48

11

واگذاري بخشهاي پاراکلینیکی و درمانی به بخش خصوصی

4/43

3

4/48

9

نقاط قوت

داشتن فضاي مناسب جهت توسعه و بهسازي فضاي فیزیکی بخشها و
احداث بخشهاي جدید

نقاط ضعف ))W

14

کمبود نیروي انسانی

4/49

1

4/49

13

بومی نبودن و طرحی بودن اکثر نیروها و درخواست جابجایی هاي بسیار

4/46

4

4/14

19

نداشتن نیروي انسانی خبره

4/46

1

4/46

19

عدم پوشش کامل متخصصان

4/43.

1

4/43

16

کمبود امکانات رفاهی جهت کارکنان و مراجعین

4/44

4

4/49

17

محدودیت خرید وسایل و تجهیزات

4/49

4

4/49

19

درآمد پائین بیمارستان

4/46

1

4/46

18

تعداد زیاد مرخصی زایمان و استعالجی کارکنان

4/49

4

4/14

44

تأخیر در پرداختی به کارکنان

4/49

4

4/14

41

نداشتن فضاي فیزیکی مناسب بخشها و ناکارآمدي فضاهاي ساخته شده

4/49

1

4/49

44

مشکالت زیرساخت HIS

4/46

1

4/46

43

نداشتن پشتیبان براي دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی

4/43

4

4/46

49

نداشتن فرایندهاي مدون

4/49

1

4/49

13

49

عدم رعایت سلسله مراتب

4/43

1

4/43

46

نداشتن کارشناس بیمه در بیمارستان

4/49.

1

4/49

47

عدم تمایل نیروها به قبول مسئولیتهاي مختلف

4/46

4

4/14

جمع

1

4/93

نتيجه نهايی :با توجه به اینکه نمره نهایی به دست آمده از  4/9کمتر است بنابراین بیمارستان از نظر عوامل داخلی داراي
ضعف است.
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ماتریس عوامل خارجي
فرصتها )(O

ضریب وزنی

امتیاز وزن موجود

امتیاز وزن دار

ردیف

1

روند رو به توسعه فناوري اطالعات در کشور

4/43

3

4/48

4

دیدگاه بیمار محوري در کشور

4/43

3

4/48

3

قرارگیري در محل استراتژیک و سوق الجیشی

4/49

9

4/44

9

نزدیک بودن موقعیت جغرافیایی به مرکز استان

4/43

3

4/48

9

برخورداري از سطح مناسب فرهنگی در جامعه

4/43

3

4/48

1

وجود هماهنگی بین دانشگاه و بیمارستان

4/43

3

4/48

7

حمایت دانشگاه از اعتباربخشی

4/43

3

4/48

9

اجراي طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان

4/49

3

4/14

8

تعداد زیاد مراجعین به اورژانس و واحدهاي پاراکلینیکی

4/49

9

4/44

14

نداشتن مرکز رقیب در منطقه

4/49

3

4/14

11

وسعت زیاد منطقه و زیاد بودن جمعیت تحت پوشش

4/49

9

4/44

14

شرایط مناسب آب و هوایی شهرستان

4/44

3

4/46

نقاط تهدید )(T

13

ناکافی بودن منابع مالی تخصیصی از وزارت مطبوع

4/46

1

4/46

19

عدم مجوز جهت بکارگیري نیروي انسانی

4/47

1

4/47

19

بعد مسافت بیمارستان از مرکز شهرستان

4/49

1

4/49

16

احتمال وقوع حوادث و بالیاي طبیعی

4/49

4

4/49

17

نزدیک بودن موقعیت جغرافیایی به مرکز استان

4/44

4

4/49

19

عدم پوشش کامل امنیتی

4/49

4

4/49

18

عدم وجود شرکتهاي خدماتی – تغذیه اي و ..در منطقه

4/44

4

4/49

44

عدم جلب مشارکتهاي مردمی

4/46

1

4/46

41

فعال نبودن درمانگاه معین در منطقه

4/44

4

4/49

44

تاخیر بیمه ها در پرداخت به بیمارستانها

4/43

4

4/46

43

نبودن شبکههاي مختلف برقرسانی

4/43

4

4/46

49

نداشتن زیرساخت مخابراتی اطراف بیمارستان

4/43

4

4/46

49

نداشتن متقاضی طرح نیروي انسانی

4/47.

1

4/47

15

1

جمع

4/49

نتيجه نهايی :با توجه به اینکه نمره نهایی به دست آمده از  4/9کمتر است بنابراین بیمارستان از نظر عوامل خارجی نیز داراي
ضعف است.
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وضعيت بيمارستان براساس آناليز SWOT

ماتریس داخلي و خارجي
IFE= 2.43
EFE= 2.24

O

9

3/9
W
3

9

3/9

4/9

3

4

1/9

1

4/49

4

1/9

1

4/9
T
17

جایگاه فعلی بیمارستان خاتم االنبیاء خفر

استراتژیهای بیمارستان خاتم االنبیاء خفر
با توجه به اینکه در آنالیز  SWOTبیمارستان خاتم االنبیاء خفر در ناحیه  WTقرار گرفته است .بنابراین این بیمارستان باید
نقاط ضعف داخلی را کم کرده و از تهدیدات ناشی از محیط خارجی اجتناب کند یعنی از استراتژي  WTاستفاده نماید.
این استراتژي به شرح زیر است:
نقاط ضعف – W

نقاط قوت –S

 .1وجود تعامل مطلوب بین مدیریت  .1کمبود نیروي انسانی
 .4بومی نبودن و طرحی بودن اکثر نیروها و

و واحدها
 .4وجود نیروهاي جوان و باانگیزه
 .3رعایت طرح تکریم ارباب رجوع

درخواست جابجایی هاي بسیار
 .3نداشتن نیروي انسانی خبره

 .9استفاده از تجارب دانشگاه و  .9عدم پوشش کامل متخصصان
بیمارستانهاي دیگر شهرستان
 .9داشتن فضاي مناسب جهت توسعه

 .9کمبود امکانات رفاهی جهت کارکنان و
مراجعین

و بهسازي فضاي فیزیکی بخشها  .6محدودیت خرید وسایل و تجهیزات
و احداث بخشهاي جدید
 .6عدم وجود بروکراسیهاي اداري

ماتریس SWOT

 .7عدم دریافت وجوه غیرقانونی و
خارج از صندوق
 .9وجود تجهیزات به روز
 .8تازه تاسیس و کوچک بودن

 .7درآمد پائین بیمارستان
 .9تعداد زیاد مرخصی زایمان و استعالجی
کارکنان
 .8تأخیر در پرداختی به کارکنان
 .14نداشتن فضاي فیزیکی مناسب بخشها و
ناکارآمدي فضاهاي ساخته شده

بیمارستان و امکان اجراي ساده .11 -مشکالت زیرساخت HIS
 .14نداشتن پشتیبان براي دستگاهها و تجهیزات

تر فرایندها.
 .14وجود داروخانه خصوصی شبانه
روزي در بیمارستان

بیمارستانی
 .13نداشتن فرایندهاي مدون

 .11واگذاري بخشهاي پاراکلینیکی و  .19عدم رعایت سلسله مراتب
درمانی به بخش خصوصی

 .19نداشتن کارشناس بیمه در بیمارستان
 .16عدم تمایل نیروها به قبول مسئولیتهاي
مختلف

فرصت – O
 .1روند رو به توسعه فناوري اطالعات در
کشور
 .4دیدگاه بیمار محوري در کشور

استراتژي WO

استراتژي SO

 S1-S2 -S4- S6- O2اجراي  O1- O2 -W3کاهش خطاهاي درمانی
استانداردهاي الزامی ایمنی بیمار
18

 O4- W4تامین نیروي تخصصی به میزان کافی

 .3قرارگیري در محل استراتژیک و سوق  S7 - O8ارتقاء ایمنی تجهیزات  O9- O11- W7افزایش ضریب اشغال تخت
الجیشی

 O12- W5ارتقاء امکانات رفاهی کارکنان(

پزشکی

 .9نزدیک بودن موقعیت جغرافیایی به مرکز  S9- O9توسعه فضاي فیزیکی

برگزاري اردو -تامین و تجهیز پانسیون -کمک

 S10- O3واگذاري بخشهاي هزینه سرویس)

استان

 .9برخورداري از سطح مناسب فرهنگی در پاراکلینیکی به بخش خصوصی

 W10- O3بهسازي فضاي فیزیکی

جامعه

W13-W14-O1-O2

 .6وجود هماهنگی بین دانشگاه و بیمارستان

اجرایی براي تعامالت بین بخشی

 .7حمایت دانشگاه از اعتباربخشی

 W15-O10معرفی یک نفر از بیمارستان به

 .9اجراي طرح تحول نظام سالمت در

شرکتهاي بیمه به عنوان کارشناس بیمه

تدوین

فرایندهاي

بیمارستان
 .8تعداد زیاد مراجعین به اورژانس و
واحدهاي پاراکلینیکی
 .14نداشتن مرکز رقیب در منطقه
 .11وسعت زیاد منطقه و زیاد بودن جمعیت
تحت پوشش
 .14شرایط مناسب آب و هوایی شهرستان
تهدید – T

استراتژي WT

استراتژي ST

 .1ناکافی بودن منابع مالی تخصیصی از وزارت  S1-S9-T4ارتقاء سطح ایمنی
مطبوع
 .4عدم مجوز جهت بکارگیري نیروي انسانی

بیمارستان در حیطههاي عملکردي و  W7 -T1کاهش هزینه ها
 W7 -T8جلب مشارکت خیرین
سازه اي و غیرسازه اي

 S1-T13افزایش پرداختی به  W1-T6پوشش کامل دوربین مدار بسته
 .3بعد مسافت بیمارستان از مرکز شهرستان
وتکمیل حصار فیزیکی بیمارستان
کارکنان
 .9احتمال وقوع حوادث و بالیاي طبیعی
 W2-W5-T3پرداخت کمک هزینه سرویس به
 .9نزدیک بودن موقعیت جغرافیایی به مرکز
پرسنل
استان
 .6عدم پوشش کامل امنیتی
 .7عدم وجود شرکتهاي خدماتی – تغذیه اي
و ..در منطقه
 .9عدم جلب مشارکتهاي مردمی
 .8فعال نبودن درمانگاه معین در منطقه
 .14تاخیر بیمه ها در پرداخت به بیمارستانها
 .11نبودن شبکههاي مختلف برقرسانی
 .14نداشتن زیرساخت مخابراتی اطراف
بیمارستان
 .13نداشتن متقاضی طرح نیروي انسانی
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اهداف كلي بیمارستان خاتم االنبیاء خفر:

 .1ارتقاءایمنی بیمار
 .4ارتقا ء و بهبود کیفیت خدمات
 .3افزایش درآمد بیمارستان
اهداف اختصاصی و استراتژیهاي بیمارستان خاتم االنبیاء خفر
.1

ارتقاء ایمنی:

هدف اختصاصی : 1افزايش درصد اجراي استانداردهاي الزامی ايمنی بيمار از  70درصد در سال  97به  80درصد در سال 98
 :S1بازديد مديريتی ايمنی
 :S2شناسايی صحيح بيماران در تمام مراحل درمان به ويژه گروههاي آسيب پذير
 :S3انجام اقدام مناسب در رابطه با نتايج پاراکلينيکی در محدوده خطر
 :S4کاهش خطر ابتال به عفونتهاي بيمارستانی
 :S5دسترسی ايمن به داروهاي حياتی در تمام ساعات شبانه روز
 :S6دفع ايمن پسماندهاي بيمارستانی
 :S7کاهش پسماندهاي عفونی بيمارستانی
 :S8دفع حشرات موذي
 :I1درصد اجراي برنامه بازديد مديريتی ايمنی
 :I2پايش شناسايی صحيح بيماران
 :I3درصد انطباق عملکرد کارکنان در رابطه با نتايج پاراکلينيکی در محدوده خطر

 :I4درصد رعايت بهداشت دست
 :I5درصد تامين داروهاي حياتی
 :I6وزن زباله هاي عفونی

هدف اختصاصی :2ارتقاء و اصالح فرآيند پيگيري تعمير تجهيزات پزشکی به ميزان % 20در سال 98
 :S1نگهداشت مناسب تجهیزات پزشکی
 :I7كاهش مدت زمان انتظار براي تعمیر تجهیزات پزشکی
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هدف اختصاصی :3افزايش خطاهاي درمانی گزارش شده به ميزان  12درصد در سال 98
 :S1مدیریت خطر از طریق كاهش خطاها و برقراري اصول ایمنی با استقرار سیستم ایمنی و مدیریت خطر
 :I8درصد خطاهاي گزارش شده

هدف اختصاصی :4افزايش ايمنی عملکردي ،سازهاي و غيرسازهاي به ميزان  20درصد
 :S1آماده سازي بیمارستان براي كاهش اثر بالیا و مقابله با خطر حوادث
 :I9افزایش ایمنی عملکردي ،سازه اي و غیرسازه اي به میزان  20درصد

 .2بهبود کیفیت خدمات
هدف اختصاصی : 1انطباق ارائه خدمات بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشی و بهبود کيفيت به ميزان
%70
 :S1تدوین فرایندهاي اساسی بیمارستان
 :S2استقرار  8اصل صحیح دارودهی
 :S3استقرار استانداردهاي بهداشت دست
 :S4افزایش مهارت احیاي قلبی ریوي توسط كادر درمانی
 :S5كاهش اعمال جراحی كنسل شده
 :I10درصد رعایت چک لیست دارودهی صحیح
 :I11درصد رعایت دستورالعمل شستشوي دست
 :I12درصد كاركنان آموزش دیده در خصوص احیاي قلبی ریوي پیشرفته ( 74نفر گروه هدف)
 :I3اعمال جراحی كنسل شده

هدف اختصاصی  : 2کاهش درصد پرونده هاي مرجوعی از  60درصد در سال  97به  40درصد در سال 98
 :S1ارتقاء و بهبود مستند سازي به صورت دقیق و كامل
 : I14درصد پرونده هاي مرجوعی

هدف اختصاصی  : 3افزايش درصد پرونده هاي تحويل داده شده ظرف  14روز به واحد مدارك پزشکی از
 50درصد درسال  97به  70درصد درسال 98
 :S1آموزش اهمیت استفاده از اطالعات و لزوم ورود بهنگام داده ها
 :I15درصد پرونده هاي تحویل داده شده ظرف مدت  14روز به واحد مدارك پزشکی

هدف اختصاصی  : 4ارتقاء  20درصد در استانداردهاي فضاهاي درمانی و غيردرمانی در سال98
 :S1استاندارد سازي بخش ها
 :S2توسعه فضاهاي مورد نیاز
21

 :I16درصد پیشرفت پروژه هاي تعریف شده در سال 98

هدف اختصاصی  : 5افزايش ميزان رضايتمندي کارکنان و مراجعين به ميزان  20درصد در سال 98
 :S1پیگیري و ساماندهی مشکالت پرسنل
 :S2پیگیري و ساماندهی مشکالت مراجعین
 :S3نظارت بر عملکرد واحد حفاظت فیزیکی
 :I17میزان رضایتمندي كاركنان
 :I18اثربخشی آموزش به بیمار
 :I19بررسی رضایت از عملکرد نگهبانها

 .3افزایش درآمد بیمارستان
هدف اختصاصی :1افزايش ميزان رضايتمندي بيماران به ميزان  20درصد در سال 98
 :S1ارتقاي فرایندها
 :S2افزایش خدمات پاراكلینیکی ارائه شده در بیمارستان
 :I20میزان رضایتمندي بیماران
 :I21میزان رضایتمندي همراه بیمار

هدف اختصاصی :2کاهش هزينه انرژي به ميزان  5درصد در سال 98
 :S1تعدیل هزینه ها
 :I22كاهش هزینه انرژي به میزان  5درصد

هدف اختصاصی :3افزايش  40درصدي کمکهاي خيرين در سال 98
 :S1توسعه مشاركت هاي بخش غیر دولتی (خصوصی ،خیر ین) در امور بیمارستان
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اهداف اختصاصي( :مقاصد) )(Objectives
 : G1ارتقاء ايمني بيمار
G1O1
افزايش درصد اجراي استانداردهاي الزامي ايمني بيمار به  08درصد در سال 80
G1O2

ارتقاء و اصالح فرآيند پيگيري تعمير تجهيزات پزشکي به ميزان % 08در سال 80

G1O3

افزايش خطاهاي درماني گزارش شده به ميزان  20درصد در سال 80

G1O4

افزايش ايمني عملکردي ،سازهاي و غيرسازهاي به ميزان  08درصد

 : G2ارتقاء و بهبود كيفيت خدمات
G2O1

انطباق ارائه خدمات بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي و بهبود كيفيت به ميزان %08

G2O2

كاهش درصد پرونده هاي مرجوعي از  08درصد در سال  80به  08درصد در سال 80

 G203افزايش درصد پرونده هاي تحويل داده شده ظرف  20روز به واحد مدارك پزشکي به  08درصد درسال 80
G2O4
ارتقاء  08درصد در استانداردهاي فضاهاي درماني و غيردرماني در سال80
G2O5

افزايش ميزان رضايتمندي كاركنان و مراجعين به ميزان  08درصد در سال 80

 : G3افزايش درآمد بيمارستان بيمارستان
G4O1

افزايش ميزان رضايتمندي بيماران به ميزان  08درصد در سال 80

G4O2

كاهش هزينه انرژي به ميزان  5درصد در سال 80

G4O3

افزايش  08درصدي كمکهاي خيرين در سال 80
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به خاطر داشته باشیم:

 برنامه ریزي استراتژیک تنها داشتن برنامه استراتژیک نیست.
 برنامه استراتژیک بدون عمل به آن  ،رویاپردازي است.
 عمل کردن بدون برنامه استراتژیک ،وقت تلف کردن است.
 عمل کردن در راستاي استراتژي ،تحول است.
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