مرکز آمىزشی ،ردمانی و تحقیقاتی قلب دکتر حشمت رشت

دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی استان گیالن

وًع سىد:سیاست َای اصلی بیمارستان در راستای اَداف کالن ي تحقق رسالت
شمارٌ يیرایش19/9:

شمارٌ ي تاریخ آخریه بازوگری19/8/22 :

دامىٍ:کل بیمارستان

تاریخ آخریه ابالغ19/8/21:

تعریف  :سیاست ّای اصلی تِ هٌظَس جْت گیشی ٍ تعییي سٍال کاسی ٍ اٍلَیت تیواسستاى تشای اجشای هٌسجن ٍظایف  ،تذٍیي هیطًَذ
ٍتشاساس اسٌاد تاال دستی تیواسستاى تذٍیي هیطَد.
اَداف کالن بروامٍ استراتژیک سال : 19-19
 :G1ارتقا ایمنی بیمار وکارکنان
: G2استقا هستوش کیفیت خذهات تالیٌی ٍ غیش تالیٌی
: G3حفظ ٍ سالن ساصی هحیط صیست
 :G4اجشای هطلَب طشح تحَل ًظام سالهت
:G5استقا کیفیت خذهات اهَصضی ٍ پژٍّطی تا سٍیکشد اعتثاس تخطی
 :G6ایجاد تستش هٌاسة جْت جزب تَسیسن
سیاست َای اصلی مرکس در راستای دستیابی بٍ اَداف کالن بروامٍ استراتژیک:
-1اجشای هطلَب دستَسالعول ّای ایوٌی تیواس ٍ اًجام تاصدیذ ّای ایوٌی ٍ ضٌاسایی عَاهل تْذیذ کٌٌذُ ایوٌی تیواس  :ریٌفعاى
کلیذی ( تیواساى)
 -2استقای فشایٌذ اهَصش تِ تیواس ٍ پیطگیشی ٍ استقای سالهت تیواس ٍ کاسکٌاى ٍ اسصیاتی اثش تخطی اًجام ضذُ ( تیواساى ٍ کاسکٌاى
ٍ ّوشاُ تیواس)
 -3استقای ًظام گضاسش دّی خطای پضضکی ریٌفعاى کلیذی ( تیواساى)
-4عقذ قشاس داد تا توام تیوِ ّای هکول ٍ پایِ ٍ سایش تِ هٌظَس سفاُ حال تیواساى  .ریٌفعاى کلیذی  (:تیواساى ٍ تیوِ ّای طشف قشاس
داد)
 -5استقا کیفیت خذهات ٍیضیت تیواساى .ریٌفعاى کلیذی  ( :تیواساى)
 -6اجشای هطلَب طشح ّتلیٌگ دس ساستای طشح تحَل ( ریٌفعاى کلیذی  :تیواساى ٍ کاسکٌاى)
 -7اجشای هطلَب طشح کاّص هیضاى پشداختی تیواساى (ریٌفعاى کلیذی  :تیواساى)
-8تالش دس جْت جزب تیواس خاسجی تِ هٌظَس افضایص هٌاتع هالی ریٌفعاى کلیذی  (:تیواساى خاسجی ٍ داًطگاُ علَم پضضکی )
ً -9یاص سٌجی ٍ تشًاهِ سیضی آهَصضی ٍ اٍلیت تٌذی ًیاص آهَصضی کاسکٌاى ٍپضضکاى ٍ تشگضاسی اختصاظ هٌاتع هالی دس جْت
تَاًوٌذ ساصی کاسکٌاى ٍ پضضکاى  -ریٌفعاى کلیذی ( پضضکاى ٍ کاسکٌاى)
-01تعییي اّذاف ٍ تشًاهِ ّای آهَصضی ٍ پژٍّطی ٍ ضٌاسایی هسایل ٍ هطکالت ٍ اسائِ تِ هعاٍى آهَصضی ٍ پژٍّطی تیواسستاى
(پضضکاى ٍ پشستاساى ٍ داًطجَیاى )
-00هذیشیت صحیح پسواًذ ّای تیواسستاًی تِ هٌظَس استقا سطح سالهت ٍ ایوٌی ٍ کاّص خطشات ( کاسکٌاى – تیواساى ٍ ساصهاى
هحیط صیست)
دکتر عباس صدیقی وژاد
ریاست مرکس آمًزشی درماوی قلب دکتر حشمت

