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امام حسن مجتبی علیه السالم
فرمودند :
" و اعمل لدنیاک کانک تعیش ابداً
و اعمل الخرتک کانک تموت غداً "
در دنیا از نظر اقتصاد و صرفهجویی
چنان برنامهریزی کن مثل اینکه
میخواهی همیشه دوام داشته باشی و
نسبت به آخرت به نوعی حرکت و کار
کن مثل اینکه فردا خواهی مرد.
بحاراالنوار ج  44ص  138ح6

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم
انقالب اسالمی :

« ما نباید نقاط ضعف را پنهان کنیم بلکه
باید با برطرف کردن ضعف ها از
نهادینه شدن آنها جلوگیری کنیم» .

چشم انداز کشور درنقشه جامع علمی سالمت
در سال  1404جمهوری اسالمی ایران کشوری است با مردم برخوردار از باالترین
سطح سالمت و دارای عادالنهترین و توسعهیافتهترین نظام سالمت در سطح منطقه.

**************

چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی کاشان در افق
1404
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال  1404از نظر سالمت جامعه تحت پوشش و نیز
تولید ،نشر و بهرهبرداری از دانش و فنآوریهای سالمت با رعایت ارزشهای
اسالمی و اصول اخالقی جزء ده دانشگاه برتر کشور میباشد.

مقدمه:
امروزه با وجود پیشرفتهای فراوانی که در عرصه علم و فنآوری پدید آمده دانستن علوم و فنون گوناگون و
کاربرد مؤثر آنها در امور مختلف به خصوص در مؤسسات و سازمانها برای عرضه بهتر خدمات و تأمین
نیازهای جامعه آشکار و مبرهن است.
پر واضح است که موفقیت هر جامعهای در گرو تالش برنامهریزان و مدیران آن در تمامی عرصهها و با
تمسکجویی از فنآوریهای پیشرفتهی روز دنیا در هر عصر و نسلی میباشد.
در همین راستا مدیریت استراتژیک به عنوان یکی از ابزارهای نوین مدیریتی مورد توجه قرار گرفته و برآنیم
با بهرهجویی از آن در راه اعتالی نظام مدیریت جامعه گامهای ارزندهای برداریم .
بیمارستان متینی در راستای اجرای معیارهای اعتباربخشی و اجرای دستورالعملهای ایمنی بیمار ،برآن شد
نسبت به تدوین برنامه استراتژیک اقدام نموده تا با دید علمی و کالسیک نسبت به اجرای اهداف ،استراتژیها
و تحقق شاخصهای آن اقدام نماید.
تدوین برنامه استراتژیک مرکز آموزشی پژوهشی متینی از نیمه فروردین ماه سال  1391آغاز و با برگزاری13
جلسه گروهی و  5جلسه کارشناسی با حضور دبیرکمیسیون تحول اداری دانشگاه و دبیرکمیته استراتژیک
بیمارستان در اواسط تیرماه به پایان رسید .برخود فرض میدانم از زحمات مستمر تیم تدوینکننده برنامه،
تقدیر و تشکر نمایم .پس از آن این برنامه به صورت سالیانه مورد بازنگری قرار می گیرد.

تیم بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان متینی:

دکتر داود آقادوست
محمدرضا زاهدی
مصطفی خالورضا
فاطمه قسمتکننده
طیبه موحدینژاد
معصومه رخشان
اسماعیل ارقند

ریاست بیمارستان
سرپرست مدیریت /مدیر خدمات پرستاری
مدیریت امور مالی
مسئول بهبود کیفیت/سرپرستار اتاق عمل
سوپروایزر آموزشی /کارشناس ایمنی بیمار
کارشناس کنترل عفونت
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس تجهیزات پزشکی
مهندس خیاط زاده
مسئول مدارک پزشکی
عباس دلیریان
سوپروایزر آزمایشگاه
علی آقاجانی
مهندس مجید دامن افشان کارشناس فنآوری اطالعات
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فهرست

برنامه استراتژیک 1 ............................................................................................................
واژهنامه استراتژیک 1 ..........................................................................................................
مقدمهای بر کاشان و جاذبههای گردشگری آن3 ..............................................................................
معرفی بیمارستان متینی 5 ....................................................................................................
خدمات قابل ارائه در این مرکز 6 ..............................................................................................
ارزشها )8 ......................................................................................................... (Values
موضوعات استراتژیک 14 ......................................................................................................
اولویت بندی موضوعات استراتژیک 15 ........................................................................................
تحلیل استراژیک موقعیت 16 .................................................................................................
اهداف 17 ......................................................................................................................
شاخص ها 23 .................................................................................................................

صفحه 1

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

برنامه استراتژیک:
برنامه استراتژیک بستر یا چارچوبی برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات برای حصول نتایج
مشخص و برنامهریزی شده میباشد.

« بیلو و همکاران »1376

واژهنامه استراتژیک
رسالت ()Mission
رسالت بیانی است از فلسفه وجودی سازمان و آنچه که آن سازمان را از سایر سازمانها متمایز میسازد و شامل
اهداف ،وظایف اصلی ،ویژگیها و ارزشهای حاکم بر آن سازمان میباشد.

چشمانداز ()Vision
دورنما تصویری از آینده است که در صورت تحقق اهداف و مقاصد سازمانی ،سازمان به آن دست خواهد یافت.

ارزشها ( )Value
ارزشهای یک سازمان عبارت از اعتقادات بنیادی یا حقایقی که سازمان آنها را گرامی شمرده و نسبت به آنها
حساس میباشد.
نقاط قوت )S - (Strengths

مجموعهای از منابع و توانمندیهای داخل سازمان است که سازمان را در جهت رسیدن به اهداف خود یاری
مینماید.

نقاط ضعف )W-(Weaknesses

مجموعهای از عوامل داخل سازمانی است که مانع از تحقق اهداف سازمان میگردد.
تهدیدها )T- (Threats

مجموعهای از عوامل مؤثر و مداخلهگر خارج از سازمان است که مانع از اجرای برنامهها و تحقق اهداف سازمانی
میگردد.

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

صفحه 2

فرصتها ) O - (Opportunities

مجموعهای از عوامل و امکانات بالقوه خارج از سازمان است که با بهرهگیری از آنها میتوان توانمندیهای سازمان
را افزایش داد.
عوامل داخلی )(SW

به مجموعه نقاط قوت و نقاط ضعف سازمان اطالق میگردد.

عوامل خارجی )(OT

به مجموعه فرصتها و تهدیدهای یک سازمان اطالق میگردد.

استراتژی )(Strategy

مجموعهای از راهها و روشهای سازمان برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را استراتژی میگویند.

استراتژی های : SO
استراتژیهایی است که با استفاده از نقاط قوت در جهت بهرهگیری از فرصتها تدوین میگردد.

استراتژی های : ST
استراتژیهایی است که با استفاده از آن تهدیدات کنترل گردیده و یا تبدیل به فرصت میگردد.

استراتژی های : WO
استراتژیهایی است که جهت استفاده از فرصتها تدوین میگردد.

استراتژی های : WT
استراتژیهایی است که سازمان را در برابر تهدیدات حفظ کرده و یا باعث تبدیل تهدیدات به فرصتها میگردد.

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

صفحه 3

مقدمهای بر کاشان و جاذبههای گردشگری آن:
کاشان شهر باستانی و زیبا با مساحتی بالغ بر  2100هکتار و ارتفاع  945متر از سطح دریا در  250کیلومتری
تهران و  210کیلومتری اصفهان در منطقهای کویری در ناحیه مرکزی ایران واقع گردیده و یکی از شهرهای بزرگ و
مهم استان اصفهان میباشد.
موقعیت جغرافیایی کاشان در وسعت  51درجه و  27دقیقه طول شرقی و  33درجه و  59دقیقه عرض شمالی در
فاصله رشته کوههای زیبای زاگرس و دشت کویر میباشد که از دو نوع شرایط آب و هوایی نسبتاً معتدل در نواحی
کوهستانی و آب و هوای گرم و خشک در مناطق کویری برخوردار است.
کاشان دارای جاذبههای توریستی و گردشگری فراوان است که زمینههای جذب توریست به این منطقه از کشور را
فراهم آورده است .تپههای  7000ساله سیلک ،باغ تاریخی فین ،مسجد زیبای آقابزرگ ،خانههای تاریخی
بروجردیها ،عامریها ،طباطبایی ،عباسیان ،آل یاسین و ...که هر یک به نوبه خود شاهکاری از هنر معماری بوده در
این شهر واقع است .وجود آبشار زیبای نیاسر ،چشمه سلیمانیه ،چشماندازهای طبیعی در مناطق کوهستانی
وجلوههای زیبای کویر نمونههایی از جاذبههای طبیعی این شهر زیباست .کاشان مهمترین مرکز گالبگیری در ایران
میباشد و شهرهای قمصر ،نیاسر و برزک از مراکز مهم گالبگیری آن است.
کاشان مفتخراست که هر سال خانه کعبه با گالب ناب قمصر شستشو داده میشود.
دیگر شهرت این شهر هنرهای سنتی و صنایع دستی این شهرمیباشد که قالی ،منسوجات ابریشمی از قبیل مخمل
و پارچههای زربافت ،شعربافی ،زیلوبافی ،سفال و سرامیک ،مسگری و ...از جمله این صنایع و هنرهایی است که
موجبات جذب گردشگر به این منطقه را فراهم آورده است.
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صفحه 4

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

صفحه 5

معرفی بیمارستان متینی
مرکز پزشکی آموزشی پژوهشی متینی درسال  1346به همت خیر بزرگوار مرحوم حاج تقی متینی به بهرهبرداری
رسید.
در سال  1389به همت خیر بزرگوار عملیات ساخت بیمارستان فوق تخصصی هادی زاده در محوطه ی این
بیمارستان آغاز و در خردادماه  1394به بهره برداری رسید.
ساختمان اصلی بیمارستان شامل بخش بستری جراحی زنان و مردان ،اورژانس ،اتاقهای عمل و  ،CSRرادیولوژی،
میباشد.
در ساختمان متینی :درمانگاههای تخصصی  ،کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی در دوشیفت صبح و عصر فعال
می باشد.
ساختمان پاراکلینیک توسط خیر محترم مرحوم حاج علی اکبر مصلح در سال  1382به بهرهبرداری رسید.
در این ساختمان سالن کنفرانس  ،مرکز لیزیک  ،گفتار درمانی ،شنوایی شناسی ،تاالسمی و هموفیلی ،آمفی تئاتر،
پاراکلینیک تخصصی چشم ،آزمایشگاه تشخیص طبی فعالیت دارند.

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

خدمات قابل ارائه در این مرکز:
 انجام کلیه اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی چشم و ENT درمان طبی بیماریهای چشم و گوش و حلق و بینی اورژانس های EYE - ENT پریمتری سونوگرافی چشم فلورسین آنژیوگرافی الزک تعیین لنز ORBSCANE شمارش سلولی قرنیه با استفاده از میکروسکوپ اسپکوالر OCT اسکن AوB بیو متری کراتومتری اتورفرکتومتری پکیمتری گفتار درمانی شنوایی شناسی آزمایشات تشخیص طبی انجام کلیه گرافی ها ساده -کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی

صفحه 6

صفحه 7

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

بیمارستان متینی مفتخر است
که به عنوان اولین بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال  1392موفق
به دریافت گواهینامه ISO-9001:2008
OHSAS18001:2007

:2004

14001

 ISOگردید.

صفحه 8

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

« بیانیه رسالت »

مرکز آموزشی ،پزشکی وپژوهشی متینی با هدف حفظ و ارتقاء سالمت جامعه با تکیه بر نیروی الیزال
الهی ،بر اساس استانداردهای اعتباربخشی درمانی و آموزشی و ایمنی بیمار به ارائه خدمات تشخیصی،
درمانی ،آموزشی و پژوهشی در سطوح فوق تخصصی چشم و تخصصی گوش و حلق و بینی در منطقه
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان و شهرهای همجوار میپردازد و خود را در مقابل مردم و
مسئولین شهرستان و دانشگاه پاسخگو میداند.
*************************************************

« چشم انداز »
مرکز پزشکی ،آموزشی ،پژوهشی متینی در نظر دارد در اجرای معیارهای اعتبار بخشی درمانی و
آموزشی ،حفظ استانداردهای ISO-9001: 2008

OHSAS18001: 2007

 ISO 14001 :2004و ارائه خدمات فوق تخصصی چشم و تخصصی گوش ،حلق و بینی با
بهرهگیری از فنآوریهای نوین جزء سه بیمارستان برتر استان باشد.

صفحه 9

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

ارزشها )(Values
 حفظ کرامت انسانی پاسخگویی حفظ و توانمندسازی سرمایههای انسانی آموزش بیماران و مراجعین بیمار محوری کیفیت گرایی سرعت در ارائه خدمات شور و نشاط انجام کارگروهی حفظ محیط زیست -آموزش کارکنان و فراگیران

صفحه 10

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

« نقاط ضعف »
 .1کمبود کادر هیأت علمی
 .2کمبود پزشکان عمومی متبحر و باتجربه در اورژانس
 .3کمبود پرسنل متخصص و متبحر درمانی ،پشتیبانی
 .4کمبود پزشکان متخصص به صورت ضریب K
 .5استفاده از برخی پرسنل غیر متخصص در واحدهای تخصصی
 .6فرسودگی و قدمت باالی برخی از تجهیزات پزشکی سرمایه ای
 .7چند پیشهگی مسئولین و برخی کارکنان بیمارستان
 .8کمبود برخی تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی
 .9کمبود امکانات رفاهی
 .10تاخیر در پرداخت های پرسنلی
 .11نقص سیستم پیشرفته اطفاء حریق بیمارستان
 .12غیر فعال بودن واحد رادیولوژی ،در ساعات غیر اداری.
 .13غیرفعال بودن آزمایشگاه در شیفت شب و ایام تعطیل
 .14دایر نبودن اورژانس عمومی در بیمارستان با توجه به منطقه خاص استقرار
 .15عدم خدمت رسانی داروخانه بیمارستان به مراجعین سرپایی
 .16ضعف رابطه بین مسئولیت و تخصص
 .17ضعف سیستم شایسته ساالری
 .18کمبود امکانات و فضای پژوهشی
 .19کمبود انگیزه جهت انجام فعالیتهای پژوهشی توسط کارکنان و مدیران
 .20عدم اجرای کامل استانداردهای آموزشی بالینی
 .21غیرفعال بودن کتابخانه ی بیمارستان در ساعات غیر اداری
 .22کمبود تجهیزات آموزشی تخصصی و فوق تخصصی بالینی
 .23توسعه فعالیتهای بیمارستان بدون توجه به تأمین پرسنل و امکانات
 .24کمبود کادرخدمات و نظافت چی بیمارستان
 .25غیر فعال بودن واحد نقلیه ومستقر نبودن آمبوالنس مجهز در بیمارستان
 .26فقدان دستگاه های لیزر آرگون و یاگ
 .27عدم حضور کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان به صورت منظم در تمام روزهای هفته
 .28عدم حضور کارشناس تجهیزات پزشکی در بیمارستان به صورت منظم در تمام روزهای هفته
 .29عدم وجود زیرساخت های مناسب جهت پذیرش بیماران در بحران بیماری های واگیر ( تهویه  ،اتاق ایزوله)... ،
 .30عدم وجود تجهیزات مورد نیاز جهت پوشش بحران بیماری های واگیر ( دستگاه سی تی اسکن  ،تجهیزات آزمایشگاهی)...،

صفحه 11

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

« نقاط قوت »
.1

وجود پرسنلی عالقهمند ،توانمند و با تجربه در اکثر واحدهای بیمارستان

.2

همکاری کادر هیأت علمی و غیر هیأت علمی در خدمترسانی به کلیه مراجعین در حد مقدورات

.3

باال بودن میزان رضایتمندی مراجعین

.4

وجود تجهیزات پیشرفته تخصصی و فوق تخصصی

.5

وجود واحد لیزیک با درآمدزایی باال

.6

عقد قرارداد بیمه پایه و مکمل با کلیه سازمانهای بیمهگر

.7

تجهیز کلیه واحدهای بیمارستان به سخت افزار و امکان استفاده همه کارکنان از اینترنت

.8

اجرای سیستم  HISپیشرفته جهت انجام پژوهش های بالینی

 .9توسعه فضای فیزیکی بیمارستان با استفاده از کمکهای خیرین
 .10وجودپرسنل متعهد ،انعطافپذیر و پایبند به شئونات اسالمی
 .11استفاده مطلوب از توان علمی کادر هیأت علمی و متخصص بیمارستان جهت آموزشهای تخصصی کارکنان
 .12برگزاری منظم دورههای آموزشی عمومی و تخصصی کارکنان
 .13تجهیز بیمارستان به سیستم پیشرفته امحاء زبالههای بیمارستانی
 .14تجهیز بیمارستان به سیستم پیشرفته تصفیهخانه فاضالب
 .15وجود کادر هیأت علمی متبحر و باتجربه جهت درمان وآموزش فراگیران
 .16وجود سالن ورزشی جهت استفاده کارکنان
 .17اجرای سیستم حسابداری تعهدی
 .18اجرای اتوماسیون اداری
 .19اجرای قانون ارتقاء بهرهوری پرستاران
 .20احصاء و بازنگری کلیه فرآیندهای کاری بیمارستان
 .21وجود سیستم کدینگ رسیدگی به شکایات
 .22اجرای برنامه ی جامع مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی
 .23پایین بودن ریت عوارض پس از اعمال جراحی
 .24انجام دورهای کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
 .25اجرای موفقیتآمیزآموزش مراقبت از خود به بیماران به صورت پمفلت و آموزش چهره به چهره
 .26پایین بودن مدت زمان اقامت بیماران در بیمارستان
 .27اجرای سیستم نوبت دهی تلفنی و اینترنتی درمانگاههای چشم و  ENTو سایر تخصص ها

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

 .28بهسازی محوطه و بهسازی فضای سبز بیمارستان
 .29وجود کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی
 .30وجود داروخانه در مجاورت بیمارستان
 .31وجود واحد تاالسمی و هموفیلی در بیمارستان
 .32وجود زیرساخت های مناسب جهت جذب دستیاردر دو رشته تخصصی بیمارستان
 .33همکاری با دانشگاه جهت راه اندازی موقت واحدهای تخصصی در زمان بحران

صفحه 12

صفحه 13

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

« تهدیدها »
 .1قرار نداشتن بیمارستان در مجاورت بیمارستان جنرال
 .2امکان وقوع بالیای طبیعی متعدد در منطقه
 .3وجود بخش خصوصی و ارجاع بیماران به بخش مذکور
 .4تأخیر طوالنی در پرداختها توسط سازمانهای بیمهگر
 .5وجود تعریف ناصحیح از ضریب اشغال تخت
 .6ضعف در تفویض اختیار
 .7نبود رقابت در ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی تخصصی در منطقه
 .8تحریم و تأثیر آن بر نظام درمان
 .9کمبود تجهیزات پزشکی تخصصی تولید داخل
 .10کیفیت نامطلوب برخی تجهیزات پزشکی داخلی
 .11کمبود مجوز استخدام هیأت علمی در رشته  ENTو EYE
 .12کمبود مجوز استخدام پزشکان متخصص و عمومی
 .13اعتیاد و افزایش میزان ابتال به آن در سطح جامعه
 .14عدم پوشش کامل خدمات ارائه شده از سوی سازمانهای بیمهگر
 .15کمبود فارغالتحصیالن مرد در رشته پرستاری
 .16عدم تطبیق پذیرش دانشجو با امکانات
 .17عدم پوشش کامل بیمهای اتباع بیگانه
 .18دخالت برخی سازمانها یا نهادهای غیرمرتبط
 .19عدم امکان رقابت کشوری و بین المللی
 .20عدم امکان دخالت بیمارستان در جذب پرسنل تخصصی مورد نیاز (استخدامی و قراردادی)
 .21عدم وجود تسهیالت جهت انجام پژوهش های بالینی در بیمارستان
 .22کمبود تجهیزات و امکانات آموزشی بالینی و پژوهشی جهت آموزش فراگیران و کارکنان
 .23عدم حضور کارشناس بهداشت محیط به صورت منظم در تمام روزهای هفته
 .24عدم وجود دستگاه های لیزر یاگ و آرگون در بیمارستان و نیاز مراجعین به آن
 .25عدم حضور کارشناس تجهیزات پزشکی در بیمارستان به صورت منظم در تمام روزهای هفته
 .26بحران بیماری های واگیر )(Covid 19

صفحه 14

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

« فرصتها »
.1

وجود خیرین عالقهمند در منطقه و استفاده از توان مالی ایشان

.2

انحصاری بودن خدمات تخصصی و فوق تخصصی در سطح منطقه

.3

وجود واحدهای خصوصی توانمند مورد نیاز

.4

وجود کادر تخصصی و فوق تخصصی مجرب در دانشگاه

.5

پوشش بیمهای نسبتاً مناسب و وجود پتانسیل بیمههای مکمل

.6

توریستی بودن شهرستان کاشان

.7

وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده و عالقهمند در منطقه

.8

استقبال ساکنین شهرهای همجوار به استفاده از خدمات تخصصی و فوق تخصصی این مرکز

.9

پایین بودن هزینه ارائه خدمت نسبت به بخش خصوصی با ارائه خدمات مطلوب

.10

وجود کادر متخصص غیر همکار با بیمارستان در منطقه

.11

وجود قوانین و مقررات مرتبط با برون سپاری خدمات

.12

وجود سامانه اینترنتی آموزش مداوم و امکان دسترسی همگان

 .13استقالل مالی بیمارستان

صفحه 15

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

موضوعات استراتژیک
 .1اصالح رابطه بین مسئولیت و تخصص پرسنل
 .2کمبود تجهیزات درمانی ،آموزشی و پژوهشی
 .3عدم تبیین مسیر ارتقاء شغلی
 .4عدم ارتباط فعالیتهای پژوهشی با پرداختهای غیرمستمر
 .5خرید خدمت از بخش خصوصی
 .6عدم انجام تبلیغات محلی در سطح شهرهای همجوار
 .7بهره گیری ضعیف از اطالعات مالی در تصمیمگیریها توسط مدیران
 .8کمبود امکانات رفاهی
 .9تمرکز مجوزهای استخدامی در جذب اعضای هیأت علمی
 .10گسترش توریسمدرمانی
 .11حضور در عرصههای رقابتی ملی و بینالمللی
 .12توسعه زیرساختهای رفاهی جهت همراهان بیماران
 .13توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی
 .14توانمندسازی کارکنان
 .15توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی فراگیران

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

اولویت بندی موضوعات استراتژیک
 توانمندسازی سرمایههای انسانی (مشکل)
 توسعه کمی و کیفی خدمات تخصصی و فوق تخصصی(توسعهای)
 مدیریت منابع مالی (مشکل)
 اطالع رسانی اثربخش (توسعهای)
 توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی  -پژوهشی (توسعهای)

صفحه 16

صفحه 17

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

تحلیل استراژیک موقعیت

توسعه

حفظ
ونگهداری

تقویت درونی و
تدافعی

توسعه

حفظ و نگهداری

توسعه

2/29

حفظ و
نگهداری

تقویت درونی
و تدافعی

تقویت درونی و
تدافعی

نمره بیرونی ( فرصتها و تهدیدها)

3/40

نمره درونی ( قوتها و ضعفها)

صفحه 18

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

اهداف استراتژیک

 :G1حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار
 :G2صیانت از نیروی انسانی
 :G3گسترش کمی و کیفی خدمات آموزشی و فعالیت های پژوهشی
 :G4گسترش کمی و کیفی خدمات تخصصی و فوق تخصصی
 :G5اصالح فرآیندهای مدیریت مالی و اداری بیمارستان
 :G6حفظ و بهسازی محیط زیست

صفحه 19

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

هدف :G1
حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار

استراتژیها:
 :G1 S1ارتقاء و بهبوداستاندارد تجهیزات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی
 :G1 S2فرهنگ سازی مناسب حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار
: G1 S3رعایت الزامات ایمنی بیمار
 :G1 S4بهبود فرآیند تعامل با بیمار،همراهان و جامعه

صفحه 20

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

هدف : G2

صیانت از نیروی انسانی
استراتژی ها :
 : G2 S1ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی
 : G2 S2مدیریت بهینه منابع
 : G2 S3افزایش توانمندسازی و بهره وری کارکنان
 : G2 S4بهبود سیستم ها،فرآیندهاو خدمات رفاهی کارکنان (در جهت افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع)
 : G2 S5گسترش تعامل کارکنان و مدیران
 : G2 S6افزایش ایمنی شغلی و بهبود بهداشت حرفه ای کارکنان

صفحه 21

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

هدف :G3
گسترش کمی و کیفی خدمات آموزشی و فعالیت های پژوهشی

استراتژیها:
 :G3 S1ارتقاء استاندارد های آموزش بالینی فراگیران
: G3 S2توسعه فضاها وتجهیزات آموزشی وکمک آموزشی
 :G3 S3برگزاری منظم آموزش های تئوری و عملی فراگیران
 :G3 S4ارتقاء تسهیالت انجام طرح های پژوهشی

صفحه 22

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

هدف: G4
گسترش کمی و کیفی خدمات تخصصی و فوق تخصصی

استراتژی ها :
 : G4 S1جذب و حفظ پزشکان متخصص و کارآمد
 : G4 S2ارتقاء و بهبود فرآیند آموزش ومهارت آموزشی کارکنان
 : G4 S3دریافت گواهینامههای معتبر داخلی
 : G4 S4بهسازی و اصالح فضای فیزیکی واحدهای درمانی و پاراکلینیکی مطابق با استانداردها
 : G4 S5تقویت و توسعه فرهنگ مدیریت کیفیت

صفحه 23

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

هدف : G5
اصالح فرآیندهای مدیریت مالی و اداری بیمارستان
استراتژی ها :
 :G5 S1استقالل کامل مالی بیمارستان با استفاده از ظرفیتهای قانونی
 :G5 S2ایجاد تنوع در منابع مالی بیمارستان
 :G5 S3خرید خدمت از بخش خصوصی
 :G5 S4استفاده اثربخش از منابع مالی بیمارستان
: G5 S5اعمال سیاست های کاهش اتالف منابع و افزایش درآمدها
 : G5 S6استاندارسازی به کارگیری نیروی انسانی با توجه به شرایط محیط کار

صفحه 24

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

هدف : G6
حفظ و بهسازی محیط زیست
استراتژیها :
 : G6 S1اجرای اثربخش دستورالعمل مدیریت پسماند
 : G6 S2بهبود تاثیرات سازمان به محیط زیست
 : G6 S3افزایش آگاهی و تغییر رفتار در کارکنان و مراجعین
 : G6 S4اجرای بهینه ی دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط

صفحه 25

برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان

شاخصها
 .1نسبت برنامههای اجرا شده به پیشبینی شده
 .2درصد رضایتمندی کارکنان از خدمات رفاهی
 .3تعداد فرآیندهای اصالح شده مالی به کل فرآیندهای مالی
 .4درصد خدمات خریداری شده از بخش خصوصی به کل خدمات
 .5نسبت کسورات بیمارستان به کل درآمد
 .6درصد تختهای خصوصی شده به کل تختهای بیمارستان
 .7درصد رشد جذب بیماران
 .8درصد جذب پزشکان متخصص
 .9درصد رضایتمندی مراجعین واحدهای مختلف از خدمات درمانی
 .10شاخص  pmiتجهیزات پزشکی
 .11شاخس تعمیرات دوره ای تجهیزات پزشکی
 .12درصد تجهیزات پزشکی کنترل کیفی شده به کل تجهیزات پزشکی
 .13تعداد کارشناس پرستاری،هوشبری و اتاق عمل جذب شده به کل کادر پرستاری درخواست شده
 .14تعداد کنترل کیفی برنامه ریزی شده به کل کنترل کیفی انجام شده در آزمایشگاه
 .15تعداد کالس آموزشی برگزار شده به کل نیاز آموزشی انجام شده.
 .16شاخص تعداد موارد سقوط از تخت به تعداد بیمار در معرض خطر
 .17شاخص تعداد موارد ناسازگاری عمده خونی ناشی از انتقال خون که منجر به مرگ یا عارضه ی پایدار گردد
 .18شوک انافیالکسی ناشی از تزریق یا مصرف اشتباه دارو که منجر به مرگ یا عارضه پایدار شود
 .19شاخص انجام عمل جراحی روی عضو اشتباه یا بیمار اشتباه
 .20شاخص نیروی انسانی شاغل به کل نیروی انسانی مورد نیاز براساس چارت بیمارستان

پایان

