
 رديف
حيطه 

 مربوطه 
 داليل انتخاب سياست اصلي ذينفعان كليدي عنوان سياست اصلي

1 

 كليات

مصوبات آبان يك بیمارستان خصوصي بوده كه تابع قوانین و  بیمارستان

 ابالغي قوانین ، سازماني قوانین رعايت ضمن كه باشد هیات مديره مي

 .داند مي االجرا الزم نیز پزشکي اموزش و درمان بهداشت وزارت

 بهداشت وزارت
 دستي باال هاي سياست بر مبتني

 ذينفعان مشاركت و مبتني بر رضايت

2 
 برون بیمارستان بصورت در خدمات برخي ، بیمارستان سیاستهای با منطبق

 .گردد انجام مي تواند سپاری
 مراجعين 

 سهامداران
 ذينفعان مشاركت و رضايت جلب

3 

منابع 

 انساني

در اين بیمارستان آبان استخدام نیروها بصورت ثابت )خدمت  : اسخدام

كه طي حکم كارگزيني جهت افراد  )خدمت غیر مستمر (مستمر( و موقت

درج آگهي و اعمال مي گردد.شرايط ورود به خدمت كاركنان از طريق 

مصاحبه و گزينش و بر اساس اصل شايستگي صورت مي پذيرد كه پس از 

اعتقاد به نظام و  جود و تابعیت جمهوری اسالمي ايران ،رعايت شرايط الزم مو

دين مبین اسالم و يا يکي از اديان مصرح در قانون اساسي و دارا بودن 

تخصصي ، رشته سال تمام ، دارا بودن تحصیالت در  05حداكثر  81حداقل 

دارابودن برگ پايان خدمت جهت آقايان يا معافیت دائم ،داشتن سالمت 

نداشتن سابقه محکومیت جزای موثر و با رعايت سلسله  ، جسمي و رواني

ايجاد رديف شغلي جديد و افزايش  شوند.مراتب اداری به كار مشغول می

 نیرو در هر واحد با موافقت هیأت مديره میباشد.

 جذب ، بكارگيري و توانمند سازي كاركنان كاركنان

4 

انتخاب مديرعامل ) رئیس بیمارستان ( با رأی هیأت  :انتصاب و ارتقاء رتبه

مديره از پزشکان سهامدار و غیر سهامدار يا فردی خارج از مجموعه صورت 

مديرمالي و مدير پرستاری(با نظر  –مي گیرد. انتصاب مديران ارشد )داخلي 

انتصاب مديران میاني مديرعامل و نظر ساعد هیأت مديره انجام مي گیرد. 

معرفي فرد يا  پیشنهادبا ر و سرپرستاران و مسئولین ساير واحدها ( )سوپروايز

با صالحیت از سوی مسئول مستقیم مربوطه جهت ارتقاء به پست باالتر و 

يید رئیس بیمارستان أبعد از تو مي شود  عالممناسب به رئیس بیمارستان ا

 .مسئول كارگزيني حکم انتصاب صادر مي گرددتوسط 

و  كاركنان

 انسهامدار
 جذب ، بكارگيري و توانمند سازي كاركنان
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 كتابچه بدو ورود)آشنايي كاركنان با شرايط عمومي بیمارستان آموزش: 

بعد از مراجعه به واحد رياست / مديريت بیمارستان ( كاركنان جديدالورود

و دريافت مجوز رسمي جهت تشکیل پرونده پرسنلي به واحد كارگزيني 

ابالغ) معرفي نامه به واحد مربوطه ( نیروی ارجاع مي گردند 

جديدالورودجهت معرفي /شروع به كار براساس فلوچارت فرآيند كاركنان 

جديدالورود به جهت شروع به كار درواحد مربوطه توسط واحد كارگزيني 

آموزش شفاهي قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه  .صادر مي گردد

ي گردد ارائه كتابچه بدو ورود به همراه مطالب توسط مسئول واحد انجام م

/آموزشي بدو خدمت توسط سوپروايزر آموزشي به پرسنل جديدالورود از 

برای پرسنل درمان ، آزمون كتبي توسط  .طريق پرتال صورت مي پذيرد

سوپروايزر آموزشي برگزار و پس از يك هفته كار آزمايشي ، درصورت تأيید 

ي توسط مسئول بخش مربوطه ، استخدام صورت مي حرفه ای و اخالقي متقاض

 گیرد.

 

 جذب ، بكارگيري و توانمند سازي كاركنان كاركنان

 منابع مالي 6

با توجه به اينکه تعیین در آمدها و هزينه های واقعي به دوره مالي و بکار 

گیری نتیجه صحیح فعالیتهای مالي و وضع مالي واقعي در پايان سال تنها با 

مبنای تعهدی امکانپذير مي باشد ،اين مركز به منظور رعايت اصل  بکارگیری

وضع هزينه های هر دوره مالي از درآمدهای متعلق همان دوره و وضعیت 

واقعي در پايان هر دوره مالي ، مديريت امور مالي خود را بر اساس 

روش تخصیص بودجه در بیمارستان بر  .حسابداری تعهدی انجام مي دهد

استاندارداعتباربخشي و اهمیت و حساسیت ايمني و توجه ويژه به  اساس الزام

ارتقای مستمر كیفیت ، با رويکردتخصیص بودجه متناسب با برنامه های 

عملیاتي و بر اساس اولويت خريد های مرتبط با ايمني و كیفیت صورت مي 

گیرد كه در جلسه ای با مشاركت مدير مالي و مسئولین مربوطه ، بودجه 

 .ادی تعیین مي گرددپیشنه

 كاركنان

 مراجعين  

 سهامداران

 جلب رضايت و مشاركت ذينفعان
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 مراجعين 

) ايمني 

بيمار ، 

رضايت 

مندي 

ارتقاء  ،

سالمت 

منشور  ،

حقوق 

 بيمار(

با عنايت به هدف بیمارستان در راستای ارتقای سطح سالمت و افزايش 

رضايمتدی بیماران در اولین گام كادر درماني بیمارستان به كلیه امور بیمار 

و در  81الي  80از ساعت  انساعت مالقات بیمار.رسیدگي مي نمايد 

 9در روزهای عادی و در ايام تعطیل صبح از ساعت 81الي81بخشهای ويژه 

بیماراني كه حضور همراه به مي باشد .  81الي  80و بعد از ظهر  88الي 

جهت آرامش روحي آنان ضروری است ، با هماهنگي پزشك معالج و دفتر 

مي               زارش پرستاری درج صادر و درگپرستاری مجوز حضور همراه 

در كنار تخت بیمار مبل تخت خوابشو  ، همراه بیمارجهت استراحت  گردد.

در اتاق های غیر خصوصي همراه  به لحاظ حفظ مسايل شرعي دارد .قرار 

همجنس اجازه حضور دارد. در بخش زنان نیز همراه مونث پذيرفته مي شود. 

پرستار  صبح هنگام ويزيت پزشك معالج توسط سر پرستار /، همراهان .

ش راهنمايي مي پرسنل نگهباني بخش ها به بیرون از بخ / مسئول بخش

شوند و سواالت ايشان در خصوص وضعیت بیمار ،پس از ويزيت ،توسط 

 .مي شود  پزشکان معالج پاسخ داده

 مراجعان
 بيمار ايمني ارتقاء

 ذينفعان رضايت و مشاركت جلب
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 سیاست يك بعنوان مادر شیر با تغذيهبدون درد و  و طبیعي زايمان ترويج

 اجرا مورد اين در الزم تمهیدات و گردد مي اجرا بیمارستان اين در كشوری

 .شود مي

 وزارت

 بهداشت،بيماران

 بيمار ايمني ارتقاء

 ذينفعان رضايت و مشاركت جلب
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 روزی شبانه بصورت بیمارستان در پاراكلینیك و ،درماني تشخیصي خدمات

 در پاراكلینیك خدمات انجام امکان كه مواردی در و گردد مي انجام

 خارج خدمات مراكز ساير با منعقده قراردهای طبق نباشد فراهم بیمارستان

 .گردد مي انجام بیمارستان از

 مراجعان
 بيمار ايمني ارتقاء

 ذينفعان رضايت و مشاركت جلب
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 بیمارستان ماموريت راستای در شده ارائه تشخیصي و درماني خدمات

 و مراجعان كلیه برای بیمار حقوق منشور طبق مطلوب و مستمر،ايمن بصورت

 ارائه خطر معرض در های جمعیت و پذير آسیب گروههای به ويژه توجه با

 .باشند بیمارمي حقوق موازين اجرای به ملزم كاركنان و گردد مي

 مراجعان
 بيمار ايمني ارتقاء

 ذينفعان رضايت و مشاركت جلب

11 
امكانات 

 رفاهي

تختخواب شو ،تلفن  امکانات رفاهي موجود در اتاق های بخش شامل صندلي

 ( آبسرد كن ، قرآن ،كتب ادعیه و قبله نما امکانات عبادی )سجاده ، گويا ،

توسط مسئول بخش يا پرستار ادمیت به مي باشد كه  يخچالو بالش ، پتو 

و همراهش معرفي مي گردد همراهان ملزم به رعايت قوانین و  بیمار

توزيع غذا نیز متصدی  در هنگام .طه مي باشندربودستورالعمل های بخش م

و در صورت درخواست آب   غذا و چای در سه وعده تغذيه با كنترل همراه ،

. پمفلت آشنائي با بیمارستان ، حاوی به ايشان تحويل مي نمايد جوش 

اطالعات ضروری هنگام پذيرش بیماران تحويل داده مي شوند . بیماران و 

يا انتقاد به پذيرش همراهان در صورت داشتن هرگونه نظر ، شکايت 

راهنمائي شده و فرم رسیدگي به شکايات را تحويل و در صندوق موجود در 

محل مي اندازند . فرم رضايت سنجي از بیماران هنگام ترخیص توسط منشي 

 بخش به بیماران داده و پس از تکمیل آن عودت داده مي شود. 

 مراجعان
 بيمار ايمني ارتقاء

 انذينفع رضايت و مشاركت جلب

 استانداردها 12
 در و میداند بهداشت وزارت استانداردهای اجرای به ملزم را خود ستانبیمار

 .نمايد مي تالش آل ايده بصورت اعتباربخشي استاندارد استقرار راستای
 وزارت

 بهداشت،مراجعان

 دستي باال هاي سياست بر مبتني

 كيفيت مستمر هبودب

 توسعه 13

 از بیمارستان در جديد تشخیصي و ،جراحي درماني روشهای توسعه امکان

 و كاركنان اموزش و موردنیاز امکانات و تجهیزات سازی فراهم طريق

 .گردد مي فراهم متخصصین

 مراجعان،كاركنان
 دستي باال هاي سياست بر مبتني

 كيفيت مستمر بودبه

14 
 مديريت

 بحران

 بیمارستاني حوادث فرماندهي سامانه مبنای بر بیمارستان درمديريت بحران 

( HICS  )گردد. مي انجام 
 خطر و خطا مديريت مراجعان،كاركنان

 


