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  »برنامه استراتژيك معاونت درمان « 
  
  

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر با اهداف 

  ستا سهسازماني تأمين ، حفظ و ارتقاي سالمت آحاد جامعه فعاليت دارد و در اين را

اجعين را هدف اصلي يعني توسعه كمي و كيفي خدمات درماني و تأمين رضايتمندي مر

اين معاونت با مجموعه دو مديريت ، درمان و . به عنوان مبناي كار خود قرار داده است 

  . حوادث و فوريتهاي پزشكي ارائه خدمت مي نمايد 
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  :Introdvctionمقدمه 
  

در اين  .مان را تعيين مي  كندمديريت استراتژيك مجموعه اي  از  تصميمات و اقدامات  مديريتي است كه عملكرد بلند مدت ساز
اجراي استراتژي و كنترل و ارزشيابي استراتژي )برنامه استراتژيك (تنظيم استراتژي )دروني و بيروني(مديريت تحليل محيط 

طي  چند سال .د مدت  مي پردازد ــــت وبلندصورت مي پذيرد ،  به عبارت ديگر اين  مديريت  به برنامه ريزي  هاي  ميان  م
ي  سف يكي  از  موضوعاتي كه جزو اولويتهاي  اسامختلموزشي  كشورهاي خدماتي و آ/يع ، بخشهاي توليدي ر در اكثر صنااخي

    .مي باشد ول  در  چارچوب مديريت  استراتژيكگسترش تفكر  استراتژيك و اجراي برنامه هاي  تح  ،محسوب  شده 
  

سازمانها  تحت تاثير چالشهاي  نظير  تغيير توقعات و خواسته هاي جديد همه   ،در  عصر  اطالعات و ارتباطات الكترونيكي 
مشتريان ،بهبودكيفيت ،گسترش رقابت و تحوالت گسترده در زمينه هاي  اقتصادي ، اجتماعي ،جمعيتي ،فرهنگي و فناوري قرار 

را تامين كرده و حيات آنان را تضمين مي گيرند، لذا  بايد راهكارهائي را انتخاب كنند كه در  رقابتهاي پرشتاب حركت آنها 
مديريت  استراتژيك  با تحليل جامع وضعيت دروني و بيروني  سازمان و با انتخاب استراتژيهاي موثر، بين فعاليتهاي .نمايد

ل  توسعه  در  سازمانهاي  آموزشي  و بهداشتي درماني  كه به  دنبا. سازمان و محيط بيروني ، تناسب  قابل توجهي  ايجاد مي كند 
و تناسب خدمات  و پژوهش ، رضايتمندي  دانشجويان نوآوري ،  به حداكثر رساندن  اثر بخشي  و كارائي ، ارتقاء  كيفيت آموزش 

  .با نيازهاي جامعه هستند ، اقدامات بايستي به صورت ويژه ، در چارچوب مديريت  استراتژيك صورت  پذيرد 
  

اي  علوم پزشكي ،  ارتقاء سالمت جامعه ،  توسعه فرهنگ تندرستي و بهبود كيفيت مهمترين اهداف استراتژيك  دانشگاهه
در اين راستا برنامه ريزي استراتژيك قادر  است ، نقش پر رنگي در  .خدمات بهداشتي ،  درماني ، آموزشي و پژوهشي مي باشد

  .حصول به اهداف فوق ايفاد  نمايد
چگونگي كاربرد مديريت استراتژيك در  دانشگاههاي  علوم پزشكي و تعيين  هدف اصلي اين فصل بيان ضرورت ، مراحل و

بر اين  اساس در  اين  بخش  به بيان مفاهيم ،  مراحل  و چارچوب تدوين  برنامه ريزي  استراتژيك  .الگوي استقرار آن  مي باشد 
  .ه  ريزي  را  ارائه  مي نمايد  پرداخت  و در بخش  ضميمه  كتاب  راهنما  كار گروهي  براي  تيم  هاي برنام

  
  :Srtategic Managementمديريت استراتژيك 

با  توجه به  تحوالت و دگرگونيهاي مداوم محيط  سازمانها ،  مديريت استراتژيك تحليل  علمي  مناسبي از  محيط  ،  مسائل و 
،  تغييرات  مورد  نظر  را  در  محيط و سازمان هاي    نيازها انجام  مي دهد تا مديران  بتوانند با  اتخاذ  عكس العملهاي مناسب

مديريت  استراتژيك  مستلزم  همكاري  و .ديگر  ايجاد  نموده  و با شناخت پارادايم هاي آتي ، رهبر  كسب و كار  خود  باشند 
ركت   افراد  در  تعيين  اهداف  و مساعدت كليه  مديران  و كاركنان  در  تدوين  و اجراي  استراتژي ها  است  ، بنابراين با  مشا

مطمئناً (تحليل  درون سازماني  فرصت اجراي استراتژي  افزايش  يافته  و احساس رضايتمندي و انگيزش شغلي  ارتقاء مي يابد 
وسعه  از سوي  ديگرمديريت  استراتژيك  با  ايجاد  دورنما  و رسالت  مشترك  موجب  ت).راندمان كاري  نيز  افزايش  مي يابد

  .همكاري  بين واحد هاي  مختلف  سازمان  و افزايش عملكرد ،  كيفيت  و بهره برداري  آنها  خواهد شد  
از  مزيت  هاي ديگر  مديريت  استراتژيك ، مي توان  به  مشخص كردن  جهت  گيريهاي آينده و هدايت  سازمان  به سمت  

مديريت استراتژيك  به  استقرار نظام جامع  اطالعات مديريت كمك .ه  كرد چشم انداز مطلوب  و برتري در  ارائه  خدمات اشار
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مي نمايد ،چون بدون آن تحليل درستي از  درون  و بيرون  سازمان  نمي توان  ارائه  داد، بنابراين  مبنائي  جامع ، براي  تصميم 
  راتژيك ،  ايجاد  فرهنگ سازماني  آفريننده ،يكي ديگر  از  منافع  مهم مديريت  است.گيري  در  سازمان  فراهم مي كند 

براي  .اخالق ريسك پذير و مشاركت جو است  كه موجب افزايش  تعهد ،  مسئوليت پذيري  و احساس  غرور كاري  مي شود  
يك  و درك  ضرورت  كاربرد مديريت  استراتژيك در سازمانها الزم  است  دو جزء مهم آن  يعني  برنامه ريزي  هاي  استراتژ

  . عملياتي  را بطور  خالصه  تعريف  كرد 
  

  :Strategic Planningبرنامه ريزي  استراتژيك 
و در يك تعريف جامع ، صاحبنظران  برنامه ريزي  استراتژيك  را فرآيندي  شامل مرور بر شرايط  محيطي ، نيازي هاي  سازمان  

كه با  هدف  تصميم گيري   روي رسالت سازماني  ، اهداف  و استراتژي  ارباب  رجوع ، تواناييها و نقاط ضعف  سازمان مي دانند 
در يك  تعريف ديگر ، بر اثر آن بر محيط بيروني  سازمان  تاكيد شده  و آن  را يك  نوع  بينش يا فلسفه .تدوين  مي  گردد  

سيله اي  براي  كسب  موفقيتهاي  آتي  برنامه  ريزي براي  حل  مسائل و مشكالت سامان ، در ارتباط با  محيط  بيرون  و و
  بحساب  آورده اند 

  
  :Operational Planningبرنامه ريزي عملياتي  

 Operational(هنگاميكه  برنامه ريزي  استراتژيك به  عمليات يا وظايف روزانه تبديل مي شود ، به آن  برنامه ريزي عملياتي    
Planning (ريزي عملياتي مجموعه  برنامه هاي  مشخص ، براي  دستيابي  به  اهداف  معين و به عبارت ديگر ، برنامه . گويند
  .است )ساليانه (كوتاه مدت  

رنامه هاي  عملياتي  به  شرطي مي توانند ببرنامه ريزي عملياتي ، بدون  برنامه ريزي استراتژيك ارزش چنداني  ندارد ،  چون 
  .          طراحي  شده باشند ) استراتژيك(موفق  باشند  كه در  چهارچوب برنامه كالن 

مثالً در برنامه ريزي  (در ارائه برخي خدمات  .تقسيم بندي پيشگفت ،صرفاً جهت درك مفهوم اين دو نوع برنامه ريزي  است 
است ،  اين دو جزء غير قابل تفكيك بوده و تخمين اين كه، چه سطحي  استراتژيك و چه سطحي عملياتي  ) خدمات  دانشگاهي 

  .بسته به  نوع سازمان و سطوح آن متفاوت  خواهد بود 
  

  :                مزاياي برنامه ريزي  استراتژيك 
  ارائه تحليل علمي مناسب از  محيط و مسائل و نيازها -1
 مشاركت افراد  در  تعيين  اهداف و تحليل درون سازمان  -2
 توسعه همكاري بين واحد هاي مختلف سازمان  -3
 سب بين فعاليتهاي سازمان  و محيط بيرون ايجاد تنا -4
 مشخص كردن  جهت  گيريهاي  آينده و هدايت سازمان  - 5
 ارائه مبنائي جامع براي  تصميم گيري  در سازمان   -6
 ايجاد  تفكر  و كنترل  استراتژيك           -7

                  
  :مراحل  مديريت  استراتژيك 

  :در  سه  مرحله  زير خالصه كرد فرآيند مديريت استراتژيك  را مي توان 
  

سازمان  و شناسائي  نقاط قوت، ) SWOT(با توجه  به تحليل وضعيت : Strategy Formulationتنظيم استراتژي  -1
سازمان بايد  مزيتهاي رقابتي  را درك كرده  و استراتژي .ضعف،تهديدها و فرصتها ،استراتژيهاي كاربردي  شناخته  مي شوند

 .نمايد مناسب را انتخاب
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استراتژي انتخاب شده در قالب  برنامه ها ، بودجه و روشها اجرا مي شود  :Strategy Implememtationاجراي  استراتژي  -2
اگر  اجراي استراتژي .دهي، تخصيص منابع و انگيزش كاركنان براي رسيدن به اهداف سرو كار دارداجراي  استراتژي با سازمان.

 ،  .)گاهي چون نمي دانند چرا اين استراتژي انتخاب  شده ، در  برابر اجراي آن مقاومت  مي كنند(.توسط  مديران  عملياتي باشد
استراتژي در  اجرا بايد بطور مستمر مورد پايش  و نظارت قرار گيرد تا   :Strategy Controlكنترل و ارزشيابي استراتژي  -3

 .اصالحات الزم  در  آن صورت پذيرد
 
  
  

  :اهميت تعريف رسالت 
  .هدف  سازمان  را به  صورت  همگاني  مورد تائيد قرار مي دهد 

  .براي  تخصيص  منابع  سازماني  مبنا يا معيارهايي  فراهم  مي كند 
  .مسير و جهت فعاليتهاي سازمان  را مشخص  مي كند 

  .باعث  يكپارچگي  و انسجام ارزشهاي سازمان  مي شود 
  .سطوح و همه پرسنل  ايجاد  مي كند انتظارات و توقعات مشتركي در  همه  

  .و چگونگي ارائه خدمت توسط  موسسه  را بيان مي كند" آنچه بايد باشد""
نشان داده و از طريق ارتباط بين نيازهاي  فعلي با مطلوب جامعه .بنابراين  رسالت ،  فعاليت  كلي  را سازمان  با آن در گير است 

سازمانها در  رسيدن  به رسالت خود شكست مي خورند، اين است كه تالش مي كنند  علت اينكه بسياري  از .مي شود تعيين
  .خدمتي  را ارائه دهند كه از  حد توانايي آنها  خارج  مي باشد

ويا يك شعار ) كلمه 100(شرح رسالت  به صورت روشن و واضح بيان مي شود و ممكن است بسيار  كوتاه و بيش  از چند خط 
پاسخ كامل مي تواند مبناي استواري براي توصيف موقعيت .آن پس از  بحث و بررسي طوالني صورت مي گيرد نباشد ولي تنظيم 

در رسالت  بايد مشتريان اصلي و نهائي را مشخص كرده و تعهدات  سازمان  در قبال  جامعه قانون .سازمان در آينده باشد
  .ن نمود،مشتريها و ساير ذينفعان را به شكل روشن و قابل فهم بيا

  
  :Stakeholdersذينفعان سازمان 

چون سازمان  براي پاسخ به نيازهاي  آنها بوجود آمده و .اولين گام در مشخص كردن رسالت ، تحليل ذي نفعان سازمان  است 
  .بايستي  رضايت آنها را جلب كند

نابع يا بروندادهاي سازمان تاثير گذاشته  يا از ات ، ممانهاي هستند  كه قادرند بر مالحظافراد ، گروهها يا ساز:ذي نفعان سازمان 
  .مهمترين ذي نفعان سازمان ، دولت ،كاركنان،مشتريها،جامعه و هيات مديره مي باشند.بروندادهاي سازمان تاثير بپذيرند

  :همانطوري كه گفته شد، تحليل ذي نفعان در  تعيين  رسالت نقش اساسي دارد، لذا الزم است سازمان 
  .خود را بشناسدذينفعان -1
  )از طريق پرسشنامه يا مصاحبه(معيارهايي براي ارزيابي ذي نفعان خود تعيين نمايد -2
  .ميزان انطباق با معيارهاي  ذي نفعان را مشخص كند -3
  
  :Visionدورنما -2

دورنما ايده آلي است كه .دورنما به فعاليتهاي دانشگاه جهت داده  و پايه هاي  اساسي هماهنـــگي در كاركنان را فراهم ميكند 
يك دورنماي  روشن ، . سازمان قصد دست يازيدن به آن را داشته و در آن قالب به  مشتريان  خود ارائه خدمت خواهد نمود
به عبارت بهتر ، دورنما . مجموعه  اي  از اهداف متعالي در  جهت  اتحاد و هماهنگي  بين ديدگاههاي واحدها را  شامل  مي گردد

  "چه نوع سازمانی می خواهيم بشويم"از  آينده سازمان است  توصيفي
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الزم است تصريح شود ، دورنما درصدد تشريح اهداف قابل دستيابي  نيست ، از سوي ديگر  نبايد آرمانهايي را كه دستيابي به 
د كاهش يافته و اثر ضد انگيزش  ر برسد،روحيه افراظاگر  دستيابي  به اهداف ناممكن بن. آنها بسيار بعيد است، مدنظر قرار دهد

  .دورنماي مناسب آن است كه افراد  را ترغيب نموده  و برانگيزاند.برجاي خواهد ماند 
رعايت اين ظرافت  به . بهتر است دورنما بصورت كلي نوشته  شود.همه كاركنان بايد بدانند ، دورنماي واحد يا سازمانشان چيست

يك دورنما در  حاليكه  متضمن .ت ، انعطاف پذيري و قدرت مانور مديران منجر خواهد شدافزايش اين ظرافت به افزايش خالقي
  .رسالت است ، از آن فراتر رفته و خواهد گفت، اگر  سازمان  خوب كار كند ،درآينده جه وضعي خواهد داشت 

  
  
  
  :Valuesارزشها -3

اين  ارزشها  مي توانند به .كه سازمان آنها را  گرامي  مي داردارزشها ي  سازمان ، اعتقاد بنيادي  يا حقايقي را شامل  مي شود 
  اين  ارزشها  مي توانند  به  عنوان راهنماي رفتاري . عنوان  راهنماي  رفتاري  مديران و كاركنان  سازمان  گرامي  مي دارد

ارزشها دائمي و .د سازي  بحساب آيند مديران  و كاركنان  سازمان مفيد واقع شده  و به  عنوان محركي براي  فعاليت و توانمن
ثابت  هستند  ،  درحاليكه رسالت و دورنما  ضمن تاثير پذيري از  شرايط محيطي  و بازار ، تغيير  مي  كنند  ، بنابراين مي توان  

گيري و تنظيم    ارزشها  تابلوي  مناسبي  را براي تصميم.گفت ، ارزشها  موجب  ثبات  و پايداري  اهداف استراتژيك مي شوند  
  .استراتژي  مديريت ، در  معرض  ديد گذاشته و راهنماي  سازمان  محسوب  مي شوند

  
  :SWOTتحليل وضعيت موجود از  طريق روش -4

نتايج حاصل .است  SWOTپس  از تعريف رسالت ،  دورنما  و ارزشهاي  سازمان ،  گام بعدي  تحليل  وضعيت  از  طريق  تكنيك 
ل ،عالوه بر شناسائي   موضوعات  و مسائل مهم ،در تنظيم استراتژيهاي اصلي و تعيين اهداف بلند مدت  نيز  كاربرد از  اين  تحلي

محصول نهائي  اين تحليل  ، فهرستي  از  نقاط قوت، ضعفها،تهديدها و فرصتهاي  مهم در  اختيار اولياي امور  .خواهد داشت  
به  . پيش  بيني  منابع  مورد  نياز  جديد  و تثبت فعاليتهاي  جاري  تشكيل خواهد دادقرار داده و  چارچوب مناسبي را براي  

  .عبارت  ديگر  اطالعات  حاصل از  اين  مرحله  ، زمينه را براي تعيين مسائل  استراتژيك آماده مي كند
آنچه در  خارج  (آن قرار گرفته  با محيط بزرگتري كه در)آنچه در  درون است(چگونگي ارتباط سازمان   مسائل استراتژيك 

براي  نشان  دادن  عكس العمل مناسب به تغييرات محيطي، سازمانها  بايستي  هر روز .را مورد  توجه قرار مي دهند)است
عكس العمل موثر نسبت به  تهديدها  و فرصتهاي  خارجي ، بايستي .محيطهاي داخلي و خارجي  خود را مورد ارزيابي  قرار دهند

برنامه استراتژيك ، درصد يافتن بهترين ومناسبترين تطابق بين سازمان و .ي بر دانش كافي  از  ضعفها و قوتهاي داخلي باشدمبتن
  .مي باشد) براساس درك كافي از هر  دو(محيط 

  

  :SWOTفوايد 
و )قوت و فرصت (خوب : هم از  طريق قراردادن دو بعد اساسي در كنار(زمينه هاي  تنش زا واضطراب آور را مشخص مي كند،  -1
  )ضعفها و تهديدها  (بد
بنابراين بستر را براي  خالقيت و تفكر .مهارتهاي كاركنان و مديران را پرورش  داده و يك روش توانمندسازي بحساب مي آيد -2

  .سيستميك فراهم مي نمايد
  .خداد ها معطوف  مي گردد  از روزمرگي و توجهات  كوتاه مدت به  نظارت و پايش  مستمر  برمسائل  و ر -3
  .امكان  اقدام  به  موقع ، براي  مقابله با تهديدها و ضعفها را فراهم  مي آورد -4
  .مهيا مي شود)ناشي از  تالفي ضعفها ، قوتها،فرصتهاو تهديدها(سازمان  مسائل كليديفرصت تاكيد بر  - 5
  .را تعيين  مي نمايد استراتژيك اهدافوضعيت دانشگاه را از  لحاظ كمي  مشخص كرده و نوع   -6
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  .مجال ارزيابي دروني و بيروني را فراهم مي كند -7
  

  )محيطي(تحليل عوامل بيروني  -الف
هستند كه بر انتخاب ،جهت ،فعاليت ،ساختارو ) غالباً خارج  از كنترل (عوامل  محيطي ، مجموعه اي از  عوامل بيروني  

  :اين عوامل را مي توان  به دو دسته تقسيم  كرد.فرآيندهاي  سازمان  تأثير مي گذراند 
  ...............نيروهاي  سياسي، اقتصادي ،اجتماعي و:محيط  دور دست: الف
عوامل بالفصل موجود در  .عوامل بالفصل موجود در  محيط  نظير  مشتريان ، رقباي سازمان و بستانكاران :محيط عملياتي : ب

ل سازمان قرار داشته و مديران مي توانند روي آنها تأثيربگذارند، در  حاليكه  محيط دوردست محيط  بيشتر تحت تاثير يا كنتر
  .،فرصتها و تهديدهايي را ايجاد  مي كنند كه مجال  تأثير گذاشتن  برآنها به ندرت  فراهم  مي شود

بنابراين  .م بندي  مي گردد تقسي) threats(و تهديدها ) opportunities(تأثيرات  اين عوامل  تحت عنوان  فرصتها 
  .كه ميتوانند به سازمان ضرريا منفعت برسانند، به عنوان تهديديا فرصت تلقي مي شوند .... رويدادهاي  اقتصادي ، اجتماعي و

  .ي از فرصتهاي خارجي و پرهيز از  اثرات ناشي از  تهديدها درصدد اتخاذ استراتژي مناسب برمي آيندــسازمانها براي بهره جوي
براي  اين  منظور .بحساب مي آيد SWOTپيش بيني يا آينده نگري دقيق عوامل محيطي ، از ضروريات تحليل 

آن  كيفي تكنيكهاي كمي ومديران  و برنامه ريزان ،نيازمند كسب مهارتهاي الزم براي آينده نگري و چگونگي  استفاده  از  
  .هستند

در  اختيار  داشتن .بـه آمـار و اطالعات سازمان بسيار  مهم است دستـرسي آسـان  SWOTبـراي  انجـام  تحليـل 
به تحليل فوق كمك  ...) علمي ، سالمت و(و بهره مندي از  رنج هاي  مختلف ...شاخصهاي  بهداشتي ، درماني  ، آموزشي ،و 

ي و ثبت اطالعات ، براي تسريع يا نظام گردآور)سيستم اطالعات مديريت( MISدر اين راستا  وجود واحد .فراوانـي  مي نمايد 
  .در  تصميم گيري و تحليل وضعيت الزامي  است 

  :اين  عوامل  در  حيطه كنترل سازمان قرارداشته و به  دو دسته  تقسيم مي شوند: تحليل عوامل دروني  -ب
  )Strengths(نقاط قوت : الف

ص  ،امكانات  مالي  و نقدينگي خوب، مديريت دلسوزانه ،وجود  مواردي نظير كارائي و بهره وري  باال ،نيروي انساني ماهر و متخص
  از  جمله  اين  موارد بحساب  مي آيند... استانداردهاي  كالري و 

  )Weaknesses(نقاط ضعف :ب
 در  حاليكه  ديگران  از  اين  توانايي(عاملي  به  عنوان  ضعف  تلقي مي شود  كه موسسه توان انجام آن را  نداشته  باشد 

  .)برخوردار  باشند 
به  عنوان نقاط ضعف  سازمان  محسوب  ...مواردي  نظير كارائي  پايين ، بي انگيزگي پرسنل ،كمبود منابع  مالي ،مديريت ناتوان ،و

  .مي شوند
  .كمك گرفت رد، بايد از شواهد و داليل عيني نكته مهم آنكه ،براي بيان نقاط قوت و ضعف تا انجا كه امكان دا

  
  .است عوامل كليدي داخلي  را  در  سه  زمينه  به شرح ذيل منظور نماييم  بهتر 

  مقايسه با عملكرد گذشته سازمان 
  مقايسه با رقبا و سازمانهاي  مشابه موجود در  منطقه 
 )ابالغي  توسط  وزارت  متبوع (مقايسه با  استانداردهاي  ملي   

  
  :شناسائي موضوعات  و جهت هاي  استراتژيك-5



7 
 

به  همين  منظور  .كه امكان  مقابله  بموقع با تهديدها و ضعف ها را  فراهم  مي نمايداين  است  SWOTترين فايده   اصلي 
الزم است  تيم برنامه ريزي  به  رخدادهاي  دروني  و بيروني   سازمان  توجه كرده و موضوعات  ومسائل  مهم سازمان را  

  .مشخص  نمايند
يكي  از  مهمترين  مراحل  برنامه ريزي  .ب  تپنده برنامه ريزي استراتژيك بحساب  مي آيندموضوعات استراتژيك  ، قل

استراتژيك  ، شناسائي  موضوعات  استراتژيك  است ، اگر در تعيين  موضوعات  استراتژيك  قصوري  صورت  گيرد ، 
هدف  سازمان  در اين .را  از  دست مي دهد  سازمان دچار  خسارتهاي  جبران ناپذيري  شده  يا  فرصتي  مهم  و ارزشمند  

  .مرحله  اين  است  كه نسبت به  آنچه  براي   بقاء  موفقيت  و اثر  بخشي  حياتي تلقي  مي  شود  ، تمركز  نمايد 
  
  
  
  
  

  :محصوالت اين  مرحله 
  .فهرست موضوعات استراتژيك  مشخص  مي شود -1
 .خر تنظيم  مي گردد  أمسائل موجود در  فهرست  به  ترتيب  تقدم و ت -2

  

  :موضوعات  و مسائل  استراتژيك در  موقعيتهاي  زير  پيش  مي آيند
  .زمانيكه  رخدادهاي خارج  از  كنترل  سازمان  ، تحقق اهداف  را با  مشكل  مواجه سازند-
  .زمانيكه  عوامل  اصلي  دروني سازماني ، براي  نائل   شدن  به اهداف   تغيير  كنند -
  .داشته باشنديكه  رخدادهاي داخلي  و خارجي  ،  به فرصتهاي موجود  در  آينده  اشاره زمان -

در  مجموع مي توان گفت ،برخي موضوعات به فرصتهاي مناسب  براي  نوآوري  و توسعه  اشاره  داشته و برخي  ديگر  بر 
با آنچه  هست  ، يا بين وضعيت  ايده آل  و  وضعيت   مشكل  زماني  پيش  مي آيد  كه بين  آنچه  بايد .نارسائيها تاكيد دارند 

  .واقعي  تفاوت  زيادي  وجود داشته  باشد  
  

  Strengths Weaknesses 
Opportunities SO WO 

Threats ST WT 
  

SO :،مطلوبند(موضوعاتي  را  شامل  مي شود كه تركيبي  از  قوتهاي  داخلي  و فرصتهاي  محيطي  هستند(  
ST :مهمند(اتي  را  شامل كه تركيبي از  قوتهاي  داخلي  و تهديدهاي محيطي  هستند،موضوع.(  

WO :،مشكل آفرينند(موضوعاتي را شامل مي شود كه تركيبي از ضعفهاي داخلي و فرصتهاي محيطي هستند.(  
WT :،ندخطرناك(موضوعاتي را شامل مي شود كه تركيبي از  ضعفهاي داخلي  و تهديدهاي  محيطي  هستند(  

  

  :شناسائي  موضوعات  استراتژيك  فوايد زير را بهمراه  دارد* 
  )رصد از كم اهميت ترين وظايف  ميگرددد 20درصد وقت مديران صرف  80معموالً (موضوعات مهم مشخص ميشوند  -1
 .چگونگي  حل  مشكالت  فراهم  مي شود -2
 .به برنامه ريزي  استراتژيك  جلوه اي  واقعي  داده  مي شود -3
 .رهاي  مناسب  ايجاد  تغيير  و انگيزش  در  سازمان  معين  مي شودراهكا -4

كه اين كار  با )بين سه الي پنج  موضوع (آنچه  در  اين  مرحله  مهم  است، شناسائي  حوزه ها  يا موضوعات استراتژيك است  
SWOT و بلند مدتي  انتخاب  شود، با  سپس الزم  است براي  موضوعات و حوزه ها ،اهداف  استراتژيك اصل.انجام  مي شود
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تعيين  وضعيت  كمي  ،  ميتوان  جايگاه  سازمان   را  مشخص  نموده  و اهداف  بلند مدت  مناسب  را در  هريك  از  وضعيتها  
  .مالحظه  كرد

  

  :اهداف استراتژيك  -6
معموالً در  سه الي پنج سال آينده  (اص اهداف  استراتژيك ،  چيزهايي هستند  كه سازمان  قصد دارد  در  يك  مقطع  زماني  خ

اهداف  استراتژيك  تا حدودي  قابل  .اين  اهداف  با  اهداف  عملياتي  متفاوت  هستند  .به آنها  دست يافته  يا تبديل  شود)
اهداف  سنجش  بوده  و بيشتر  روي  دستيابي  به يك  موقعيت  تمركز  دارند  تا  تحقق  يك  عمل  مشخص ، در  حاليكه 

  .عملياتي  مشخص  تر  بوده  و به  صورت  مقايسه اي  تعيين مي شوند
  تنظيم و تدوين استراتژي براي  رسيدن  به اهداف  -7

استراتژي الگو يا طراحي است كه اهداف  و سياستهاي  يك سازمان را در  قالب  كليتي  بهم پيوسته  با يكديگر تركيب  مي كند  
به  .طويلي است كه اهداف كلي برنامه  را  مدنظر  داشته  و راه  رسيدن به اهداف  را روشن  مي نمايد استراتژي مسير  جهت دار.

  آرايش  نيروها  براي  دستيابي  به اهداف راتعبير  ديگر ، استراتژي  علم  و هنر  طراحي  و هدايت  عمليات محسوب  شده  و 
  .شامل  مي گردد 

  
  : انواع استراتژيها 

  :ها در  سه سطح  تقسيم  مي شوند استراتژي
  )Corporate Level Strategy(استراتژي  در  سطح  موسسه  -1

  .اين استراتژي كلي  است و بيانگر  اين  است  كه موسسه چگونه مي تواند به اهداف  كلي  و رسالتش دست پيدا كند
 ) Business Level Strategy(استراتژي در  سطح  خدمات  عمده -2

  .بر بهبود موقعيت موسسه ، در  رقابت  با ساير سازمانها تاكيد دارد  اين استراتژي
  )Functional Level Strategy(استراتژي عملكردي  -3

اين استراتژي ، يك برنامه  كوتاه مدت براي  حوزه هاي  كليدي سازمان  بحساب  آمده و از  طريق تامين  جزئيات مشخص  
اجراي  استراتژي اصلي  را  ميسر  .........)مالي ،خدماتي ، آموزشي و(حوزه  هاي  تابعه   تر ، درباره چگونگي نحوه اداره  كردن 

  .مي سازد
انتخاب  استراتژي  صرفاً يك  تفكر  تحليلي  ساده نيست  ، لذا  .خيلي  مهم است  تفكر خالقدر  موقع  تدوين  استراتژي ،  

  .پروري  و خالقيت  اهميت  فراوان  دارد    در  تعيين  آن  استفاده  از توانائيهاي تجسم ،ايده
  
نفر  كارشناس  10نفرپزشك  عمومي  1نفرات  شامل  يكنفر  متخصص   30نيروي  انساني شاغل در  حوزه  معاونت درمان   -
ماني  ،طرحي  و نفر  زير  ديپلم  اين  افراد  به صورت  استخدام رسمي  ، پيماني  ،شبه پي 2نفر  ديپلم و   9نفر  فوق  ديپلم  3

  .قراردادي  مشغول  ارائه خدمت  مي باشند  
  

  :Missionرسالت 
تامين و ارائه خدمات ستادي  و تخصصي  مربوط  به درمان و مردم ،در  راستاي  حفظ  و ارتقائ سـالمت  جامعـه  و نظـارت  بـر     

در پهنـاي  جغرافيـايي اسـتان    (عرصه  سالمت  فعاليت كليه  مراكز  و موسسات درماني  سطح  استان و سازمانهاي  ذيربط  در  
رسالت  اين  معاونت  مي باشد كه با  بهره گيري  از  منابع انساني متخصص  و فن  آوري  نوين ،  متناسب  با ويژگي هـاي  ) بوشهر

با  هـدف  در  دسـترس    اقتصادي  ، اجتماعي  و فرهنگي منطقه اي  و ملي  و رعايت  اصول  توسعه  پايدار  ،جامعه نگر  و فراگير  
  .نايت  به اصول  عدالت  اجتماعي و مقبوليت  خدمات  از  سوي  ارائه  و گيرندگان آن  محقق  مي  گردد  ع  بودن  همگان  وبا 

  
  :Visionدورنما  
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تكيـه  بـر اصـل     تقاء  شاخصهاي  كمي  و كيفي  با  هدف  حفظ  و تامين  سالمت  جامعـه و بـا   رما برآنيم  در  حيطه  درمان با  ا
  .ه درمان  برتر  دانشگاههاي  علوم  پزشكي كشور  باشيم زجزو پنج  حو 1388مشتري  مداري  تا سال  

  :Valuesارزشها 
 پايبندي كامل  به ارزشها ي  اسالمي  
 توانمند  سازي كاركنان 
 جلب مشاركت پرسنل 
 صيانت از  منابع ملي و حفظ محيط زيست 
 دمات سالمترعايت  عدالت در  ارائه  خ 
 خالقيت و نوآوري  
 ه  خود،  خانواده ،جامعه و در رأس  همه موارد  تعهد به خداوند متعال بتعهد  
 صداقت  و درستي  در برقراري مناسبات سازماني  
 ارتقاء مستمر  كيفيت خدمات  
 مشتري مداري  و توجه به نيازها و خواسته هاي  مشتريان  
 رعايت  كامل  منشور حقوق  بيمار  

  
  
  
  

  
  ذينفعان  سازمان

  
  

ميزان اهميت  مشاركت آنها     سمت   صاحبان منافع 
  ضروري   گيرنده  خدمت   بيماران 
  ضروري  ارائه دهنده خدمت   پزشكان 
  ضروري  ارائه دهنده خدمت   بيمارستانها

  ضروري  گيرنده خدمت   مردم
  ضروري   سازمان همكار  سازمانهاي بيمه گر 

  ضروري  ارائه دهنده خدمت   اني  و دفاتر  كار موسسات تشخيصي  درم
  ضروري   ارائه دهنده خدمت   كارمندان و كاركنان 

  ضروري   سازمان همكار  شبكه هاي بهداشتي  و درماني  
  ضروري   سازمان همكار  ساير  معاونت ها 
  ضروري  سازمان همكار  وزارت بهداشت  

  ضروري  تامين كننده خدمات   شركت هاي  تجهيزات پزشكي 
  ترجيحي  سازمان همكار  )بيماران خاص و كليوي (NGOانجمن هاي 

  ترجيحي  سازمان همكار  سازمان  بهزيستي 
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  ضروري   سازمان همكار  نظام پزشكي 
  ترجيحي  سازمان  همكار   نظام پرستاري 
 ترجيحي  تامين  كننده    دانشكده  ها

 ترجيحي  تامين  كننده    استانداري 

 ترجيحي ن  كنندهتامي  فرمانداري

 ترجيحي تامين  كننده  شوراي شهر 

 ترجيحي تامين  كننده  مقامات  سياسي امنيتي 

 ترجيحي تامين  كننده  نمايندگان مردم 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :نقاط قوت 
  نظارت  مستمر  بر واحد ها  تحت  پوشش -1
 مشاركت  و هماهنگ مناسب  درون  بخشي  -2
 نظارت  بر هزينه رديف  ها  اعتباري  -3
 نيروي  انساني  دلسوز  ،كارآمد ،متخصص  ، خالق و پويا -4
 تالش  در  جذب   متخصصين  گروه  پزشكي  كارآمد  و مجرب - 5
 راه اندازي آزمايشگاه رفرانس و مركزي -6
 استقرار سيستم پيشنهادات در  حوزه و حمايت مسئولين  از پيشنهادات سازنده كاركنان  -7
 عملياتي در سطح   معاونت درمان اعتقاد به  برنامه ريزي  استراتزيك و  - 8
 ك هاي ويژه يحمايت  از  اشتغال پزشكان تمام وقت  و راه اندازي كلين -9

 تفويض اختيار از  سوي  معاونت  به  سطوح پايين  - 10
 %70غال تخت باالي  وجود مراكزي با ضريب اش -11
 دسترسي  آسان  به  خدمات  ستادي  جهت  مشتريان  -12
 تجهيزات مصرفي به  مراكز  تابعه    تفويض اختيار  تدارك و تهيه  -13
 

  :نقاط ضعف
  پايين بودن  انگيزه  پرسنل   -1
 در برخي امورعدم  وجود دستورالعمل  هاي  مدون   -2
 دانشگاهضعف  برنامه  آموزشي  ضمن  خدمت   -3
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 يكپارچهضعف سيستم   اطالعات  و آمار   -4
 وجود مراكزي  با ضريب اشغال تخت  پايين  - 5
 رساني ضعف  فرايند  اطالع   -6
 نداشتن  مسئول  امور  مالي  تمام  وقت  -7

 
  :تهديدها 

  دخالت هاي  ارگانها  و افراد  سياسي  غير  كارشناس   در  ارائه  خدمات درماني-1       
  ضوابط  جهت  احراز  پست  هاي  مديريتي در  كليه  سطوح تعهد نسبت به اجراي  – 2      
  يابي با  واقعيت  هاي  شغلي عدم  هماهنگي  فرمهاي  ارزش -3     
  بين  بيمار  ودرمانگر  شفاف هاي  درماني  و برقراري رابطه  مالي فهواقعي  نبودن  تعر-4     
  ناچيز بودن  سهم  بهداشت  و درمان    -5     

  ناهماهنگي در  سيستم پرداخت  حقوق  و مزايا نسبت به  ساير ادارات  -6      
  عليرغم  كيفيت  پايين   يهيزات   پزشكي  داخليد  تجرالزام خ -7     
  مداخالت غير  مجاز  در  امور  پزشكي  -8    

  عدم وجود ضوابط ارزش گذاري بر كار كارشناسي انجام شده -9
  عدم  وجود پوشش كامل بيمه اي  -10
  عدم ثبات مديريت = 11
  كمبود  تخصيص اعتبارات  جهت خريد تجهيزات پزشكي-12
  د ضمانت  اجرايي جهت انجام احكام صادره توسط  مراكز قضايي ذيصالح عدم وجو -13
  ضعف هماهنگي  و همكاري برون بخشي مناسب  -14
  مردم  در زمينه  ارائه خدمات درماني  پايين آگاهي -15
  

  اقتصادي پايين ثبات  -16
  ضعف  در  سيستم  اطالع  رساني  كشوري -17
  

  :فرصت ها
  گسترش بيمه همگاني -1
 ت استفاده  از رسانه هاي گروهيسهول -2
 وجود  شبكه هاي  بهداشت  و درمان   در  شهرستانهاي  تابعه  -3
 امكان  استفاده  از  رسانه  هاي  گروهي  -4
 مان   در  شهرستانهاي  تابعه  رو د  تي  بهداشوجود  شبكه ها  - 5
 گرايش  به سمت  مديريت مشاركتي در دانشگاه  -6
 صوصي و خيريه امكان فعاليت مراكز  درماني  خ -7
 مكان  استفاده از  تجربيات  ديگر  كشورها در  امور  درمان  ا - 8
 افزايش  فارغ التحصيالن  رشته هاي  پزشكي  و پيراپزشكي در  رشته  هاي  مورد  نياز   -9

 افزايش  سطح  سواد  و آگاهي جامعه  - 10
 وجود سازمانهاي  موثر  در  حفظ و ايمني  سالمت  جامعه   -11
 حقيقاتي  فعال  وجود  مراكز  ت -12
 نزديك  بودن  شهرستانها به يكديگر و مركز  استان   -13
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 سهولت  واگذاري  امور به بخش  خصوصي  -14
 وجود كارگروههاي  مختلف برنامه ريزي  در  عرصه  بهداشت  و درمان  در  استان   -15

  :موضوعات استراتژيك از  تالفي  فرصتها  و قوتها  ) الف
  :SOموضوعات استراتژيك 

 فرآيند  هاي  نظارتي  بهبود 
 بهبود تعامالت برون بخشي   
 گسترش  مديريت مشاركتي  
 افزايش  سطح  دسترسي به  خدمات  تخصصي   
 توجه  به تكريم  ارباب  رجوع  
 وري  از  امكانات  مراكز  درماني  توسعه  و ارتقاء  بهره  

  
  :موضوعات  استراتژيك  از  تالقي  قوتها  و تهديدها ) ب

  STاستراتژيك  موضوعات
 ضعف  در نظام پايش  و ارزشيابي واحد ها ي  تحت  پوشش 
 وجود موانع انگيزشي پرسنل   
 دخالت غير  كارشناسي برون سازماني  و فرا قانوني  در  تخصيص  منابع  
 پايين  بودن  انگيزه متخصصين  درماني  جهت  اشتغال در دانشگاه  
 قوانين عدم وجود ضمانت  اجرايي  برنامه  ها و  
 عدم  وجود  شاخص  براي  انتصاب  مديران  در امور اجرايي 

  
  
  
 
  
  :موضوعات  استراتژيك  از  تالقي ضعفها  و تهديدها  )ج

  WTموضوعات استراتژيك 
 ارزشيابي و نظارت  ناقص واحد هاي  تابعه  
 انتخاب ،انتصاب  و اثر  بخشي مديران  
 ا توزيع  نامتناسب نيروي متخصص در  شهرستانه 
 باالبودن  كسورات بيمه اي  

  
  :موضوعات  استراتژيك  از  تالقي ضعفها  و تهديدها  )د

  WOموضوعات استراتژيك 
 اصالح سيستم اطالعات و آمار  و اطالع رساني  عمومي 
 توسعه كمي و كيفي خدمات درماني  با استفاده از نيروهاي متخصص  شهرستانها   
 توانمندي سازي  علمي و عملي پرسنل 
 تدوين نظام نامه مديريت تجهيزات  پزشكي  
 ايجاد و سازماندهي مديريت  تجهيزات  پزشكي در  مراكز درماني  
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  شرح وظايف و برنامه هاي استراتژيك واحدهاي زير مجموعه ي مديريت درمان 
  

  اداره نظارت بردرمان
  ـ واحد نظارت بردرمان  1
  يمارستانها ـ واحد ارزشيابي ب 2
  ـ واحد صدور پروانه ها  3
  ـ واحد رسيدگي به شكايات  4
  ـ واحد رسيدگي به درخواست هاي مردمي  5
  ـ واحد مامايي  6
  

  خدمات و وظايف كلي واحد نظارت بردرمان
  بازديدهاي روتين و راندوم صبح و عصر مطب توسط كارشناسان  - 
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 بيمارستان ، درمانگاه و ساير مؤسسات مراكز درماني بازديدهاي روتين از ساير مراكز درماني اعم از  - 
بازديد هاي موردي از مراكز درماني مختلف و مطب ها براساس شكوائيه هاي شخصي كه به صورت  - 

تلفني و يا مكاتبه اي به معاونت درمان ارسال شده و يا به صورت حكم قضائي و يا مكاتبات و دستورات 
 . اداري مي باشد 

د مراكز جراحي محدود ، خدمات باليني در منزل ، دفاتر كار ، مؤسسات توانبخشي ، نظارت بر عملكر - 
 .... پرتو پزشكي و 

 بررسي كميته هاي بيمارستاني  - 
 تدوين و بازنگري چك ليست هاي نظارتي  - 

  

  ارزشها  
  عدالت اجتماعي  - 
 رضايت مندي ارباب رجوع  - 
 م عملكرد مراكز درماني و خصوصي وابسته افزايش كيفيت ارائه خدمات درماني با انجام پايش مداو - 

  

  خدمات و وظايف كلي واحد ارزشيابي بيمارستانها 
  و تعيين درجه گواهينامه ارزشيابي .......... ارزشيابي بيمارستانهاي دولتي ، خصوصي ، خيريه  - 
 .ارزشيابي بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستانها و تعيين درجه گواهينامه ارزشيابي  - 

  

   ارزشها  
  ارتقاء كمي و كيفي ارائه خدمات در مراكز درماني بستري  - 
 بهبود شاخص هاي عملكردي در بخش درمان  - 
 افزايش رضايت مندي ارائه دهندگان و گيرندگان خدمت  - 
 . بهبود سيستم مديريت مراكز  - 

  
  
  

  رسالت 
ش دولتي ، خصوصي به موجب قانون ، كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي ، درماني و پزشكي كشور اعم از بخ

و خيريه ، وابسته به نهادها و سازمانهاي غير دولتي ، تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي وزارت بهداشت ، 
به منظور تحقق علمي اين رسالت اساسي ، وزارت متبوع با مشاركت فعال . درمان و آموزش پزشكي قرار دارند 

ت بهداشتي درماني ، نظام ارزشيابي را با تأكيد براصول و و همه جانبه كليه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدما
  : اهداف خاص برقرار نموده است كه اهم موارد آن به شرح ذيل مي باشد 

  . ـ نگرش به انسان براساس نظام الهي به عنوان با ارزشترين مخلوقات خداوند  1
قانون تشكيل وزارت  3به موجب ماده  (ـ تحكيم و تثبيت ارزشهاي متعالي نظام اسالمي در كليه فعاليتها  2

  ) بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
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ـ مراعات و تحقق اصول قانون اساسي و ساير اصول و قوانين مصوب در نظام مقدس جمهوري اسالمي  3
  . ايران 

تقاء تأمين ، تضمين و ار( ـ تحقق تعهدات مسئولين نظام و مديران بهداشتي درماني نسبت به افراد جامعه  4
سالمت آحاد جامعه و برخورداري از مواهب بهداشتي درماني در همه شرايط و برخورداري از تأمين اجتماعي و 

  ) پوشش بيمه اي ، به ويژه براي اقشار محروم و مستضعف 
  ـ تحقق اصل عدالت اجتماعي در برخورداري از امكانات و خدمات بيمارستانها  5
  اي مورد احترام جامعه در همه شرايط ـ مراعات اصول فرهنگي و ارزشه 6
  ـ توجه به اصل بسيار مهم رضايتمندي بيماران و مراجعين و مراعات ساير اصول مديريت بيمارستاني  7
ـ ايفاي تعهدات بهداشتي درماني و رفع نيازهاي درماني مردم در محدوده جغرافيايي مربوطه در درجه اول و  8

  ، در حد اعالي توان و امكانات براي عموم مردم ، در درجات بعد 
ـ مشاركت در فوريتهاي پزشكي ، حوادث و سوانح روزمره و حوادث غير مترقبه تا سد حد به كارگيري كليه  9

  امكانات و نيروي انساني و تمام توان بيمارستان در موارد و شرايط اضطراري 
  ماني ـ تحقق اصول علمي و پيشرفتهاي فناوري در كليه فعاليتهاي در 10
ـ برقراري سيستم معتبر اطالع رساني ، ثبت و گزارش دهي دقيق و صحيح و مستمر داده هاي بهداشتي ،  11

  .درماني و سيستم پرونده نويسي و بايگاني استاندارد مدارك پزشكي 
راي ـ برقراري نظام پوياي اقتصاد درمان به گونه اي كه ضمن تبعيت از اصول و مراعات مقررات الزم االج 12

  . مالي و اداري ، در چهارچوب روشهاي مشروع و قانوني بازدهي بيشتر و كارآئي مؤثرتر حاصل گردد 
ـ ارتقاء مستمر كيفيت فعاليتها از نظر انطباق با استانداردهاي ملي درمان و فراتر از آن و تالش در جهت  13

  احراز استانداردهاي بين المللي درمان و فراتر از آن 
گي با ساير مؤسسات ذيربط در ارائه خدمات بهداشتي ، درماني و مشاركت در پژوهشهاي منطقه ـ هماهن 14

  اي و ملي درمان 
  ـ مشاركت در برنامه هاي بهداشتي منطقه اي و فعاليتهاي پيشگيري  15

  
  
  
   

  
  
  

  واحد صدور پروانه ها
  : خدمات و وظايف 

) لي ، پروانه تأسيس ، پروانه بهره برداري موافقت اصو( تكميل مدارك جهت صدور مجوزهاي قانوني  - 
  . مؤسسات پزشكي و پيراپزشكي 
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  ارزشها 
  . اجراي دقيق سطح بندي به طور مستمر  - 
 .دستيابي آسان آحاد مردم جامعه به مراكز ارائه دهنده خدمات درماني  - 
 . توزيع جغرافيايي مناسب مراكز درماني  - 
 . ضيان و طرح تكريم ارباب رجوع رضايتمندي و جلوگيري از مراجعه مكرر متقا - 

  
  
  

  واحد رسيدگي به شكايات 
  خدمات و وظايف 

  . ـ دريافت شكايات خصوصي و مكتوب مراجعين از بيمارستان ها و مراكز درماني تابعه و تحت پوشش  1
  .ـ بررسي و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات  2
  . به شاكيان يا سازمانهاي ذيربط  ـ پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي جهت پاسخگويي 3
  . ـ ارسال پاسخ و نتيجه اقدامات انجام شده به شاكيان و سازمانهاي ارجاع كننده شكوائيه  4
  

  : ارزشها 
  رضايت مندي مشتري  - 
 . بهبود شاخص هاي كيفي عملكردي درمان بخش دولتي و خصوصي  - 
 .مراكز تابعه ارتقاء و حفظ وضعيت موجود نيروي انساني در حد مطلوب در  - 
 . بهبود و تسريع در روند جذب و اعزام نيروهاي مشمول قانون خدمت پزشكان  - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واحد مامايي
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ـ بازديد از بخش هاي زايمان بيمارستانهاي تابعه و غير تابعه استان و سپس پيگيري و رسيدگي به  1
  . مشكالت و كمبودهاي بخشهاي فوق 

مايي ، متخصصين زنان و زايمان و واحدهاي مامايي فعال در درمانگاهها و اعالم ـ بازديد از دفاتر كار ما 2
  . گزارش آن به معاونت 

  .ـ تهيه آمار پرسنل مامايي بيمارستانها در سطح استان  3
  . ـ برگزاري جلسات با حضور مسئولين بخش هاي زايمان به منظور بيان مشكالت مامايي و رسيدگي به آنها  4
با بيمارستانها درخصوص ارسال آمارهاي زايمان ، سزارين ، توبكتومي ـ مرگ و مير مادران ـ  ـ مكاتبه 5

  .نوزادان و كودكان 
ماهه و ساالنه به تفكيك بيمارستانها و تعيين  6ـ تهيه آمار زايمان طبيعي و سزارين به صورت دوره هاي  6

قايسه آنها جهت اطالع به رؤساي بيمارستانها به درصد سزارين انجام شده در بيمارستانها و اعالم نتايج و م
  .منظور بررسي و انجام اقدامات الزم 

، مرگ و مير نوزادان به تفكيك بيمارستانها در سطح  15و  5ـ تهيه آمار توبكتومي ـ اپيزياتومي ـ مراقبتهاي  7
  . استان 

  . ه هاي واحد مامايي ـ شركت در همايشهاي آموزشي و كنگره ها به منظور ارتقاء سطح برنام 8
  ـ كنترل و بررسي برنامه بخشهاي زنان و زايمان  9

ـ برآورد نيازهاي آموزشي ، كنفرانسها و سمينارهاي مورد نياز نيروهاي مامايي و اعالم آن به مسئول آموزش  10
  .معاونت 

ماما و اهداء جوائز و برنامه ـ انجام امور مربوط به معرفي ماماهاي نمونه بيمارستانها و برگزاري مراسم روز  11
  .ريزي جهت حضور پرسنل مامايي 

  ـ ارسال كليه فرمهاي تدوين شده آماري و نرم افزاري مامايي به ادارات مختلف وزارت بهداشت  12
  . ـ تأمين نيروهاي مامايي طرحي و برنامه ريزي جهت اعزام به بيمارستانها  13
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  اركاهش مرگ و مير مادران بارد
  

  مالحظات   اهداف   شرح برنامه 
  ـ نظام مراقبت مرگ مادران باردار  1
  جمع آوري داده هاي مرگ مادران )  1ـ 1( 

  مصاحبه با خانواده ) الف 
  مصاحبه با پرسنل بيمارستان و پزشك ) ب 
   و نتيجه اتوپسي) ج 
 گ تشكيل كميته دانشگاهي و تعيين دقيق علت مر بررسي موارد مرگ )  1ـ 2(
تعيين راه حل مداخله ـ سطح مسئول (  طراحي و اجراي مالحظات )  1ـ 3(

  ) مداخله ـ فرد مسئول مداخله ـ فرد مسئول اجرا ـ زمان مداخله 
  پايش و ارزشيابي )  1ـ  4(

  ـ تعيين دقيق ميزان بروز مرگ مادر باردار  1
ـ تعيين عوامل خطر مرتبط با مرگ مادر  2

  باردار 
اجراي مداخالت مناسب براي ـ طراحي و  3

بهبود شاخص هاي سالمت مادران در سطح 
  استان 

با مطالعه تاريخچه هر مورد مرگ مادر 
از زماني كه از روشهاي پيشگيري از 
بارداري استفاده مي كرده تا وقوع 
حاملگي ، دريافت مراقبتهاي دوران 
بارداري و سپس محل ، زمان و شرايط 

  زايمان به راحتي مي توان 
  ـ خدمات تنظيم خانواده  1
  ـ مراقبتهاي دوران بارداري  2
ـ خدمات اورژانس بين راهي و پيش  3

  بيمارستاني 
  ـ خدمات اورژانس بيمارستاني  4
اتاق عمل ـ ( ـ خدمات بيمارستاني  5

  ) جراحي ـ ريكاوري 
را از نظر كيفيت و سهولت دسترسي 

   .بررسي كرد 
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  ش سزارينترويج زايمان طبيعي و كاه
  

  مالحظات   اهداف   شرح برنامه 
با استفاده از كليه روشهاي دارويي و غير ) بي درد ( زايمان طبيعي كم درديا  -

دارويي علمي و بي عارضه ترويج و خدمات مورد نياز در اين راستا به شكلي 
  . مطلوب ارائه گردد 

مان كه مي تواند خدمات بيمارستاني در فوريتها و اورژانسهاي مامايي و زاي -
جان مادر ، جنين و نوزاد را نجات دهد با كيفيت مطلوب و به طور استاندارد 

  . ارائه گردد 
كالسهاي آمادگي براي زايمان براي مادر و همراه وي در دوران بارداري  -

  . برگزار شود تا مادر براي انجام زايمان آماده گردد 
اي اطمينان از تحقق آنچه بايد انجام امكان پايش و ارزشيابي ارائه خدمات بر -

  . گيرد فراهم گردد 
رضايت ظاهر مادر و همراهان وي از خدمات بيمارستاني تأمين گرديده و در  -

  . كنار سالمت جسمي به آرامش و سالمت روحي رواني مادر توجه گردد 
حقوق مادر جهت مشاركت در انتخاب آگاهابه روش هاي توصيه شده به وي  -

  .  گردد تأمين 

كاهش مرگ و مير نوزادان براثر عوارض  -
  بارداري ، زايمان و پس از زايمان 

كاهش موربيديتي ناشي از بارداري و  -
  زايمان در مادران و نوزادان 

  كاهش ميزان سزارين هاي غير ضروري  -
ترويج روشهاي مختلف زايمان طبيعي كم  -

درد يا بي درد به گونه اي كه مادران حق 
  . اب داشته باشند انتخ

بهبود كيفيت خدمات بيمارستاني در  -
  فوريتهاي مامايي و زايمان 

كاهش تأخير در شروع درمان مادران در  -
  معرض خطر  

  طرح استقرار بيمارستانهاي دوستدار مادر 
ارائه يك الگوي جديد مراقبت به  -

مادران به منظور تأمين ، حفظ و ارتقاي 
رايط زايماني ، سالمت مادران و بهبود ش

توجه به رضايت مادران از خدمات ارائه 
شده و تالش جهت منطقي كردن هزينه 
هاي تشخيصي و درماني و خوشايند 

   .سازي از فرآيند بارداري و زايمان 
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  كاهش مرگ و مير نوزادان
  

  مالحظات   اهداف   شرح برنامه 
  نظام مراقبت مرگ و مير پري ناتال   -
نظام مراقبت مرگ پري ناتال  اده هاي مرگ نوزاد ـ جمع آوري د 1

  . در بيمارستانها ـ تكميل فرمهاي آبي و سبز 
  ) شناسايي عوامل قابل اجتناب ( ـ تشكيل كميته  2
تعيين راه حل مداخله ـ سطح مسئول مداخله ـ ( ـ بررسي موارد مرگ  3

  ) فرد مسئول مداخله ـ فرد مسئول اجراء ـ زمان مداخله 
  ايش و ارزشيابي ـ پ 4

  : نظام احياء نوزاد 
   NICUـ ارائه بسته خدمتي احياء نوزاد از زمان تولد تا بستري در  1
  ـ تشكيل كميته دانشگاهي احياء نوزاد  2
ـ تعيين گروه مدرسان مربيان دانشگاهي احياء نوزاد و انجام هماهنگي  3

  يمارستانها هاي درون گروهي براي آماده سازي بستر احياء نوزاد در ب
ـ برنامه ريزي براي اجراي دستورالعمل هاي نياز سنجي ـ ارزيابي نيروي  4

  انساني ـ ارزيابي منابع ـ تجهيزات و وسايل احياء براي بيمارستانها  

  ـ تعيين دقيق ميزان بروز مرگ نوزاد  1
  ـ تعيين عوامل خطر مرتبط با مرگ نوزاد  2
راي ـ طراحي و اجراي مداخالت مناسب ب 3

بهبود شاخص هاي سالمت نوزادان در سطح 
  .استان 

و خدمات رساني بهتر  NICUـ تجهيز كردن  4
  به نوزادان 

ـ ارتقاء سالمت نوزادان و كاهش مرگ و مير  5
 و موربيديتي نوزادان در استان در سالهاي آتي   

با مطالعه تاريخچه هر مورد مرگ نوزاد به 
نظر راحتي مي توان اين خدمات را از 

  .كيفيت و سهولت دسترسي بررسي نمود 
  ـ چگونگي خدمات تنظيم خانواده  1
  ـ مراقبتهاي بهتر دوران بارداري  2
ـ خدمات اورژانس بين راهي و پيش  3

  بيمارستاني 
  ـ خدمات اورژانس بيمارستاني  4

باال بردن سطح آگاهي پرسنل از برنامه احياء 
نوزاد توسط آموزش از طريق مربيان 

از اتاق زايمان ـ اتاق عمل ـ ( دانشگاهي 
و به اين معني كه كليه  NICUنوزادان و 

ارائه دهندگان خدمات در هر سطح بتوانند 
استانداردهاي خدماتي احياء نوزاد را كه به 

 ) عهده ايشان است تمام و كمال انجام دهند  
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  ستدار كودك در استانترويج تغذيه با شير مادر و افزايش تعداد بيمارستانهاي دو
  

  مالحظات   اهداف   شرح برنامه 
  حفظ و تداوم اجراي برنامه ترويج تغذيه با شير مادر   -
به منظور شناساندن مزاياي شير مادر و تعطيل شدن اتاقهاي تهيه شير   -

  مصنوعي در بيمارستانها 
قرار گرفتن كاتهاي نوزادان در كنار تخت مادران در تمام مدت  -

  روز  شبانه
كمك و آموزش به مادر در زمينه شروع تغذيه با شير مادر و راههاي  -

  حفظ و تداوم آن 

سال  2جامعه را از اهميت تغذيه با شير مادر به مدت  -
  . طبق توصيه قرآن كريم آگاه نمايند 

جلوگيري از بروز انواع بيماريها در اطفال كه ناشي از  -
  . نخوردن شير مادر مي باشد 

ران را در دوران بارداري از اهميت تغذيه با شير ماد -
مادر آگاه نمايند و به عوارض تغذيه مصنوعي استفاده از 

  . شيشه شير و گول زنك آگاه نمايند 
ارتقاء آگاهي پرسنل شاغل در بخش هاي زنان ـ  -

نوزادان ـ اطفال ـ كلينيك هاي مادر و كودك پزشكان 
ها ـ بازآموزي ها و  آزاد ـ با تشكيل كارگاهها ـ همايش

  . انجام پژوهش 
تشكيل گروه هاي حامي يا كلينيك هاي مشاوره 
شيردهي در جهت حمايت از مادران شيرده و كودكاني 

  . كه با شير مادر تغذيه مي شوند 
تأكيد بر دوستدار كودك شدن تمامي بيمارستانهاي 

  .داراي بخش زنان و زايمان و كودكان 
نوزاد در بخش هاي زايمان و تماسهاي فوري مادر و  -

  زنان و انجام تغذيه با شير مادر با نظارت پرسنل   

نهضت جهاني راه اندازي بيمارستانهاي 
دوستدار كودك براي ارتقاء ميزان تغذيه با 
شير مادر معرفي گرديده و موجب كاهش 
سوء تغذيه و عفونت و در نتيجه كاهش ابتال 

رديده به بيماريها و مرگ و مير كودكان گ
است و عالوه بر زايشگاهها ، ترويج تغذيه با 
شير مادر براي كودكان و شير خواران بيمار 

و آسيب ديده بستري در بيمارستانها را نيز  
  . شامل مي شود 

الزم به ذكر است ترويج تغذيه با شير مادر 
نيازمند تغيير نگرش و رفتار مديران 

ها بيمارستان ، پزشكان ـ پرستاران و ماما
است كه با مراقبت از شيرخواران و 

   .كودكان بيمار و والدين آنها سروكار دارند 
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  ساله اداره نظارت بر درمان 5برنامه استراتژيك 
  

   1393اجراي دقيق نظام تخصيص منابع ساختاري خدمات درمان بستري استان تا پايان  - 
 ا و مؤسسات پزشكي و مطب ها و دفاتر كار افزايش كيفيت خدمات درماني ارائه شده توسط بيمارستانه - 
 افزايش كميت خدمات درماني در سطح بيمارستانهاي تابعه  - 
 كاهش شكايات و افزايش رضايت مندي ارباب رجوع  - 
 افزايش رضايت مندي ارائه دهندگان و گيرندگان خدمت  - 
 بهبود سيستم مديريت مراكز  - 
 نظارت و پذيرش مناسب مردم در مراكز درماني  - 
 ت بر ارائه خدمات پزشكي با كيفيت مناسب در مراكز درماني نظار - 
 . بررسي مرگ ها و عوارض خطرناك حادث شده در بيمارستانها با هدف كاهش مرگ بيماران اورژانسي  - 
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  تعزيرات حكومتي دانشگاه 11واحد كميسيون ماده 
  

  : خالصه 
ومتي دانشگاه واحدي است مستقر در معاونت درمان كه وظيفه طرح و تعزيرات حك 11واحد كميسيون ماده 

را بر عهده دارد اين پرونده ها در ادارات و نهادهاي مرتبط با ....... بررسي پرونده هاي بهداشتي ، درماني و 
ه پس ارسال مي گردد ك 11تنظيم شده و جهت بررسي به واحد كميسيون ماده ....... امور بهداشتي ، درماني و 

. از بررسي در صورت صالحديد اعضاء جهت صدور حكم به اداره كل تعزيرات حكومتي استان ارسال مي گردد 
 11جلسات كميسيون بصورت دوره اي با حضور اعضاء و نمايندگان برگزار مي گردد اعضاء كميسيون ماده 

دانشگاه و رئيس  11كميسيون ماده شامل دانشگاه علوم پزشكي ، معاون درمان بعنوان نماينده مقام وزارت در 
  . سازمان نظام پزشكي استان مي باشد 

  

  شرح وظايف 
  ـ بررسي پرونده هاي متخلفين امور بهداشتي و درماني  1
ـ بررسي پرونده هاي متخلفين توزيع ، فروش دارو و شير خشك ، ملزومات پزشكي ، دندانپزشكي و  2

  آزمايشگاهي 
  . ين توزيع ، فروش مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ـ بررسي پرونده هاي متخلف 3
  

  اولويت ها 
و ادارات و نهادهاي مرتبط  11ـ بمظور ارتقاء طرح هاي نظارتي مدنظر است جلساتي ميان كميسيون ماده  1

  . برگزار گردد 
تا جلسات كميسيون در  ـ به منظور افزايش رضايتمندي ادارات و نهادهاي مرتبط با كميسيون مدنظر است 2

  . فواصل كوتاهتري برگزار گردد 
ـ به منظور ايجاد همكاري مؤثر تر كميسيون با معاونت هاي غذا و دارو ، بهداشتي و سازمان نظام پزشكي  3

  . مدنظر است تا جلسات اختصاصي جهت طرح مسائل و مشكالت مبتال به برگزار گردد 
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دگي به تخلفات شهرستانها مدنظر است تا مراكز بهداشتي درماني ـ به منظور تسريع در روند كار رسي 4
قانون تعزيرات را پس از بازرسي و تهيه گزارش و تأئيد شبكه بهداشت و درمان  42و  41موضوعات مواد 

  . به اداره كل تعزيرات حكومتي شهرستانها ارسال نمايند  "مستقيما
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  واحد آموزش
  
  

  اهداف كلي واحد آموزش

  ه سازي نيروي انساني ـ بهين 1
  ـ ارتقاء مستمر فرآيند آموزش و فعاليتهاي مرتبط با آموزش  2
  ـ تقويت انگيزش و پويايي در آموزش  3
  ـ بهينه سازي اطالعات آموزشي  4
  د ارزيابي آموزش نـ ارتقاء فرآي 5
  

  سياست اجرايي 

  ـ  بهينه سازي نيروي انساني  1
  علمي جهت پرسنل بيمارستانها و كارشناسان ستادي  برگزاري كارگاهها و كنفرانس هاي - 
  برگزاري كارگاهها و كنفرانس هاي علمي جهت مديران بيمارستانها و مديران حوزه ستادي  - 
  معرفي به دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل براساس پست سازماني  - 
  معرفي به همايش ها و كنگره ها  - 
   برگزاري دوره هاي آموزشي غير حضوري - 
  معرفي كارشناس واحد آموزش جهت آموزش مرتبط با شغل  - 
  

  ـ ارتقاء مستمر فرآيند آموزش و فعاليتهاي مرتبط با آموزش  2
  اخذ مجوز دوره هاي آموزشي  - 
  پيگيري امتيازات آموزشي جهت دوره هاي عملي  - 
  شركت در كميته آموزش ضمن خدمت  - 
  زش شفاف سازي و تبيين شرح وظايف رابطين آمو - 
  پيگيري و اصالح معرفي افراد به دوره هاي آموزشي براساس ابالغ  - 
  بررسي و جمع بندي نيازهاي آموزشي  - 
  تهيه گردش كار تهيه ، اجرا و ارزشيابي پمفلت ، پوستر و كتابچه هاي آموزشي  - 
  توانمندسازي مدرسين آموزش در حيطه شيوه هاي نوين آموزشي  - 
  تشكيل كميته آموزش  - 
  اماندهي و تجهيز فضاهاي آموزشي س - 
  بازنگري و پيشنهاد تشكيالت مناسب براي تحقق اهداف و شرح وظايف  - 
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  پيگيري و جذب نيروي كارشناس آموزش  - 
  
  
  
  

  ـ تقويت انگيزش و پويايي در آموزش  3
  پيگيري و صدور گواهي هاي آموزشي جهت فراگيران  - 
  ) مدرس  (پيگيري و صدور گواهي آموزشي جهت مربي  - 
  بررسي پرونده هاي آموزشي جهت تعجيل در ارتقاء گروه و شركت در كميته مربوطه  - 
  تدوين مالكها و شاخصهاي مناسب جهت تشويق فعاليتهاي آموزشي  - 
  ) مدرس ( پيگيري حق التدريس جهت مربي  - 
  

  ـ بهينه سازي اطالعات آموزشي  4
  آموزشي ثبت اطالعات آموزشي و تكميل بانك اطالعات  - 
  ) اينترنت ـ سي دي مولتي مديا ( ارائه غير حضوري آموزش از طريق آموزش مجازي  - 
  ايجاد سيستم ثبت نام اينترنتي مكانيزه  - 
  راه اندازي سامانه آموزشي  - 
  

  ـ ارتقاء فرآيند ارزيابي آموزش  5
  تهيه فرم اثر بخشي دوره هاي آموزشي  - 
  بار در سال بازديد و نظارت دوره اي حداقل دو - 
  تهيه چك ليست ارزيابي رابطين آموزش  - 
  برگزاري آزمونهاي حضوري و يا اينترنتي  - 
  حضور و نظارت در جلسات امتحان آموزشي  - 
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  اهداف واحد آموزش
  

  آموزش : الف 
  نظارت وبازديد : ب 
  پيگيري و اصالح مشكالت آموزشي بر اساس پيشنهادات مناسب: پ 
  اندهي ساختار وتشكيالت وفضا هاي آموزشيسام:ت
  انجام كارهاي جاري وپاسخ به نامه ها: ج 
  مشاركت در كميته ها : د 

  

  آموزش : الف 
  :    به اهداف زير  نبراي رسيد

 مالحظات  اهداف  شرح برنامه  رديف 

1.  
هاي آموزشي و كنفرانس برگزاري كارگاه 

جهت افزايش دانش شناختي هاي علمي 
تي پرسنلومهار  

 بهينه سازي نيروي انساني
نفر 2000به تعداد  

كليه پرسنل براي 
بيمارستانها و كاركنان 

 ستادي

2. وكنفرانس هاي آموزشي  هاي برگزاري كارگاه 
پرسنل مديريتي دانش جهت افزايش علمي  

افزايش توانمندي مديران و 
 بهينه سازي نيروي انساني

نفر 400به تعداد   

ستاني و مسئولين بيمار براي
 حوزه ستادي

3.  بهينه سازي نيروي انساني معرفي به همايش ها وكنگره ها 
نفر 100به تعداد   

 بيمارستانها پرسنلبراي 
 وكارشناسان ستادي

4 
 
 
 

مرتبط با شغل  يمعرفي به دوره هاي آموزش
 بر اساس پست سازماني

 

 بهينه سازي نيروي انساني
نفر 100به تعداد   

پرسنل ستادي براي  
 
 
 

بهينه سازي نيروي انساني  برگزاري دوره هاي غير حضوري 5
نفر 2000به تعداد   

 بيمارستانها پرسنلبراي 
 وكاركنان ستادي

 

  نظارت وبازديد) ب 
  . براي رسيدن به افزايش دانش بينشي پرسنل برنامه نظارتي وبازديد به شرح زير برنامه ريزي شده است 

 مالحظات  اهداف  شرح برنامه  رديف 
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نوبت بازديد كارشناس  2 .1
.واحد آموزش از بيمارستانها   

ارائه مشاوره و راهنمائي جهت ارتقاء 
.فرآيند ارزيابي آموزش  

براساس برنامه ارائه شده سوپروايزرين 
آموزشي ورابطين آموزشي  وشناسنامه 

.هاي آموزشي  

2. حضور و نظارت در جلسات  
 امتحان آموزش

وارتقاء فرايند بهينه شدن آموزش 
 ارزيابي آموزش

بر اساس تاريخ برگزاري امتحانات در 
بيمارستانها ودانشگاه كه از قبل به 

.واحد آموزش اطالع داده شده   

  پيگيري واصالح مشكالت آموزشي بر اساس پيشنهادات) پ 
 مالحظات  اهداف  شرح برنامه  رديف 

1. شفاف سازي وتبيين شرح وظايف  
تقاء مستمر فرايند آموزشار رابطين آموزش طرح وتصويب در كميته آموزش ضمن  

 خدمت دانشگاه وابالغ به رابطين

2. تهيه چك ليست ارزيابي رابطين  
. ارتقاء فرايند ارزيابي آموزش آموزش طرح وتصويب در جلسات آموزشي  

 معاونت درمان

3. پيگيري حق التدريس مربي  
)مدرس(  

 
.تقويت انگيزش وپويايي در آموزش  

طرح در كميته آموزش ضمن خدمت 
ومذاكره ومكاتبات الزم با مسئولين 

 ذيربط

4 
 

تدوين مالكها و شاخصهاي مناسب 
 جهت تشويق فعاليتهاي آموزش

 
 تقويت انگيزش وپويايي در آموزش

 
طرح وتصويب در جلسات آموزش 

 معاونت درمان

  5  
 

پيگيري واصالح معرفي افراد به 
 دوره هاي آموزشي

 

 
اء مستمر فرايند آموزش به صورتيكه معرفي ارتق

 افراد به دوره هاي آموزشي بر اساس ابالغ باشد

پيگيري وطرح در كميته آموزش ضمن 
خدمت ومذاكره ومكاتبات الزم با 

مسئولين ذيربط ودر صورت لزوم با 
 وزارت متبوع

 
6 

 
پيگيري امتيازات آموزش جهت 

دوره هاي عملي كه بر اساس نياز 
اشدآموزشي ب  

 
و ارتقاء مستمر فرايند  ارتقاءكيفيت ارائه خدمت ،

 آموزش
 

 
" 
 
 

 
7 

      
 

شناسايي نيروهاي كارآمد براي 
 تدريس

ارتقاء مستمر فرايند آموزش وفعاليتهاي مرتبط با 
 آموزش

بر اساس فرمهاي اثربخشي 
 ونظرسنجي از فراگيران

ش كار تهيه ،اجرا دتهيه گر 8
،كتابچه وارزشيابي پمفلت ،پوستر 
 هاي آموزشي

" 
طرح وتصويب در كميته آموزش 

 معاونت درمان
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9 
 " تشكيل كميته آموزش

متشكل از نيروهاي ستادي و 
 بيمارستاني

10 
مذاكره ومكاتبات الزم با مسئولين  بهينه سازي اطالعات آموزشي راه اندازي سامانه آموزشي

 ذيربط

ارائه غير حضوري آموزش از طريق  11
سي دي -اينترنت(ي آموزش مجاز

)مولتي مديا  
" "    " 

  ساماندهي ساختار وتشكيالت و فضاهاي آموزشي:ت
 مالحظات  اهداف  شرح برنامه  رديف

1.  
بازنگري وپيشنهاد تشكيالت 

مناسب براي تحقق اهداف وشرح 
 وظايف آموزشي

ارتقاء مستمر فرايند آموزش 
 وفعاليتهاي مرتبط با آموزش

من خدمت طرح در كميته آموزش ض
ومذاكره ومكاتبات الزم با مسئولين 

صورت لزوم با وزارت  ودر ذيربط
.متبوع  

2. ساماندهي وتجهيز فضاهاي  
 "         "           " آموزشي

مذاكره ومكاتبات الزم با مسئولين 
 ذيربط

 

3. پيگيري وجذب نيروي كارشناس  
 "       "           " "         "           " آموزش

    
  : انجام كارهاي جاري و پاسخ به نامه ها ) ج 

 مالحظات  اهداف  شرح برنامه  رديف

1. بررسي وجمع بندي نيازهاي  
 آموزشي

ارتقاء مستمر فرايند آموزش 
 وفعاليتهاي مرتبط با آموزش

بر اساس نيازسنجي انجام شده از كليه 
. بيمارستانها وواحدهاي ستادي  

2. زشي تهيه بانك اطالعات آمو 
دستيابي به اطالعات آموزشي پرسنل در  بهينه سازي اطالعات آموزشي پرسنل

 اسرع وقت

3. ارتقاء مستمر فرايند آموزش  اخذ مجوز دوره هاي آموزشي 
 ونهادينه سازي روند آموزشي

طرح وتصويب در كميته آموزش ضمن خدمت 
 دانشگاه وابالغ آن به بيمارستانها وواحدها

4. احد آموزش معرفي كارشناس و 
برنامه هاي آموزشي مطابق با اطالعات و فن  بهينه سازي نيروي انساني جهت آموزش مرتبط با شغل

 آوري جديد باشد

5. صدور وبررسي گواهي هاي  
 آموزشي جهت فراگيران

تقويت انگيزش وپويايي در 
 بر اساس برنامه هاي آموزشي برگزار شده آموزش

6. صدور وبررسي گواهي هاي  
ي جهت مدرسينآموزش  "              "           " "         "       " 

7. بررسي پرونده هاي آموزشي جهت  
 "           "              " تعجيل در گروه

بر اساس پرونده هاي آموزشي  وساعتهاي 
 آموزشي پرسنل
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  مشاركت در كميته ها ) د 

 مالحظات  اهداف  شرح برنامه  رديف 

1. ر كميته آموزش ضمن خدمت شركت د 
 كاركنان

پيگيري واصالح مشكالت آموزشي 
وارتقاء مستمر فرايند آموزش و 

 فعاليتهاي مرتبط

حضور در جلسات ودادن 
 نتيجه به معاونت درمان

2.  
شركت در كميته هائي كه ابالغ براي  

كارشناس واحد آموزش از طرف 
 معاونت درمان داده مي شود

ور در جلسات و دادن حض شركت در كليه جلسات
 نتيجه به معاونت درمان

  
  
  
  

  واحد بيماريهاي خاص
  

  : شرح وظايف 
  استان   MSشركت در كميته  - 
 استان  MSهماهنگي با متخصصين نورولوژيست جهت تشكيل كميته  - 
 استان  MSجهت شركت در كميته  MSپر كردن فرم ، دريافت مدارك و راهنمايي بيماران  - 
بهمن و ارائه داروهاي الزم  22به معاونت دارو و غذا و داروخانه  MSماران ارسال آخرين ليست بي - 

 رايگان 
 ارسال آخرين ليست بيماران از طريق ايميل به واحد بيماريهاي خاص وزارت متبوع  - 
 به صورت رايگان  MRIجهت  MSمعرفي بيماران  - 
 پيگيري و دريافت فاكتورهاي صافي دياليز و بي كربنات از شركت ها  - 
 يگيري از طريق واحد تجهيزات ، مالي و تداركات و دريافت صافي هاي دياليز و بي كربنات پ - 
 دريافت آمار ماهيانه مصرف بخش هاي دياليز از طريق ايميل و بررسي آنها  - 
 توزيع صافي و بي كربنات دياليز با تعامل و همكاري واحد تجهيزات پزشكي  - 
 پيگيري مشكالت بخشهاي دياليز  - 
 نل دياليز از طريق تعامل با دفتر پرستاري در دانشگاههاي تهران و شهيد بهشتي آموزش پرس - 
 ارزيابي وضعيت دستگاههاي دياليز و توسعه آنها  - 
 توسعه بخشهاي دياليز و راه اندازي تخت آنتي ژن مثبت با تعامل بيمارستانها بر حسب ضرورت  - 
 پيگيري و دريافت فاكتور فيلتر خون از شركت هاي مربوط  - 
 پيگيري از طريق واحد تجهيزات پزشكي ، مالي و تداركات و دريافت و توزيع فيلتر خون  - 
 تعامل با معاونت دارو و غذا در تأمين فاكتورهاي مورد نياز هموفيلي  - 
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 تعامل با انجمنهاي بيماران خاص  - 
غذا و  و تعامل با معاونتهاي بهداشتي ـ دارو و 520000ـ  11پيگيري خدمات قابل ارائه در رديف  - 

 واحدهاي مالي جهت اجراي آن 
 بيمارستانها بررسي و ارائه به امور مالي  520000ـ  11دريافت اسناد رديف  - 
 توزيع دفترچه هاي مرگ و مير  - 
 دريافت دفترچه هاي مرگ و مير باطله  - 
 نگهداري آمار وضعيت دفترچه هاي مرگ و مير  - 

  
  
  
  
  
  
  

  واحد درمان سوء مصرف مواد
  

  : شرح وظايف 
ب مشاركت پزشكان عمومي ، بيهوشي و اعصاب و روان جهت راه اندازي و فعاليت در مراكز درمان جل - 

  سوء مصرف مواد 
 جهت صدور مجوز داروهاي آگونيست  31برگزاري كميته هاي ماده  - 
 صدور مجوز داروهاي آگونيست  - 
 تسهيل در روند اجراي و توجيح متقاضيان داروهاي آگونيست  - 
 مراكز درمان سوء مصرف مواد آموزش مسئولين فني  - 
بازديد مراكز درمان سوء مصرف مواد ـ تهيه گزارش ـ بحث و تبادل نظر با مسئولين فني جهت رفع  - 

 نواقص 
 بررسي مشكالت مراكز درمان سوء مصرف مواد  - 
 پيگيري و جمع آوري آمار و ارسال به وزارت متبوع  - 
 مخدر استان شركت در جلسات شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد  - 
 پيگيري مصوبات جلسات شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر استان  - 
 همكاري و تعامل با معاونت دارو و غذا در بازديد ـ ارتقاء وضعيت مراكز درمان سوء مصرف مواد  - 
 همكاري و تعامل با معاونت بهداشتي  - 
 مواد تقسيم و ارجاع زندانيان آزاد شده در مراكز درمان سوء مصرف  - 
 ارتقاء وضعيت آموزشي مراكز درمان سوء مصرف مواد  - 
 راه اندازي سايت درمان سوء مصرف مواد  - 
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  تعامل و همكاري با واحد درمان سوء مصرف مواد در وزارت متبوع  - 
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  اداره تجهيزات پزشكي
   

  تريـ پيش بيني توسعه بخش درمان در طرح تخصيص منابع ساختاري خدمات درمان بس 1

  ـ اهداف درمان براساس پيش بينيهاي طرح و راهبري اين معاونت 2

  ـ برآورد هزينه مورد نياز جهت تحقق اهداف 3

  ـ زمانبندي براساس طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي بهبود استاندارد بيمارستانها 4
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  ) 1(طرح تخصيص منابع ساختاري خدمات درمان بستري استان بوشهر 

  اهرم  ديلم  گناوه  كنگان  خورموج  برازجان  فاطمه زهرا  نام بخش ها
CCU 10+15  15  8  11  6  2  4  
ENT  10  9  0  5  0  0  0  
ICU  12+12+8  13  2  3+5  2+٢  1  1  

POST CCU  و
  0  0  6  11  0  10  3+7+5  قلب

  0  0  0  6  0  9  9+4  ارولوژي
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  8+2  7  16  14  11  28  14+20+4  اطفال
  7  7  13  15  11  14  12+40  زنان و زايمان

  6  7  14  15  11  26  30+11+4  جراحي عمومي
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  ) 2(طرح تخصيص منابع ساختاري خدمات درمان بستري استان بوشهر 

  اهرم  ديلم  گناوه  كنگان  خورموج  برازجان  فاطمه زهرا  نام بخش ها 
  0  0  0  6  0  7  8+10 چشم 

  7  7  14  16  12  37  15+20+4  داخلي 
  0  0  ٠  5  0  7  4+7  داخلي اعصاب 

  0  0  11  19  0  22  31  روانپزشكي 
  0  0  16  9  7  15  30+7  ارتوپدي 

  0  0  4  7  0  8  10  جراحي مغز و اعصاب 
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  سال آينده  5اهداف طرح تخصيص در 

  93توسعه تا سال   بيمارستان 
  ساير فوق تخصصها  ـ انكولوژي ـ جراحي قلب و ICU , CCUكاليبراسيون ـ تكميل طرح شناسنامه تجهيزات پزشكي ـ توسعه بخشهاي   فاطمه زهرا 

  و راه اندازي نوروسرجري  CCU,ICUكاليبراسيون ـ اصالح طرح شناسنامه تجهيزات ـ توسعه بخشهاي   برازجان 
  و ارتوپدي  CCU,ICUكاليبراسيون ـ تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي ـ توسعه   خورموج 

ـ چشم و نورولوژي ـ راه اندازي جراحي مغز و اعصاب اورولوژي  CCU,ICUكالييبراسيون ـ تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي ـ توسعه   كنگان 
   ENTو 

  ـ راه اندازي جراحي مغز و اعصاب  CCU ,ICUكاليبراسيون ـ تكميل شناسنامه تجهيزات ـ توسعه   گناوه 
    ICUكاليبراسيون ـ تهيه شناسنامه تجهيزات ـ راه اندازي جراحي زنان و زايمان ـ جراحي عمومي و   ديلم 
   CCU ,ICUكاليبراسيون ـ تهيه شناسنامه تجهيزات ـ راه اندازي جراحي زنان و زايمان ـ جراحي عمومي ـ   اهرم 
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  برآورد هزينه مورد نياز جهت تحقق اهداف  

  هزينه برآورد شده ريال   بيمارستان 
  000/000/000/32+  000/000/000/25=  000/000/000/57  فاطمه زهرا 

  000/000/000/14+  000/000/600/5= 000/000/600/19   برازجان

  000/000/000/4+  000/000/900/4=  000/000/900/8  خورموج 

  000/000/000/12+  000/000/000/9=  000/000/000/21  كنگان 

  000/000/000/4+  000/000/500/4=  000/000/500/8  گناوه 

  000/000/000/1+  000/000/7=  000/000/000/8  ديلم 

  000/000/000/4+  000/000/000/7=  000/000/000/11  اهرم 
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  پيش بيني هزينه الزم در سالهاي آينده به ريال
  بهبود استاندارد   

  1390ـ  1393  1389سال   بيمارستان 
  000/000/000/50  000/000/000/7  فاطمه زهرا

  000/000/870/14  000/000/730/4  برازجان
  000/000/440/7  000/000/460/1  خورموج

  000/000/030/19  000/000/970/1  كنگان
  000/000/230/6  000/000/270/2  گناوه
  000/000/220/7  000/000/780  ديلم
  000/000/220/10  000/000/780  اهرم
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  اداره امور آزمايشگاه ها
  

 نظارت - 1

يـد از كليـه آزمايشـگاه هـاي     از مهمترين قسمت هاي كاري اين اداره مي باشد كه بطور مستمر با بازد

و همچنين آزمايشگاه هاي عدم اعتياد كه با استفاده از چك ليسـت  ... تشخيص طبي دولتي، خصوصي، 

  . هاي نظارتي به طورجداگانه صورت مي گيرد

  

 ارزشيابي -2

 شركت در برنامه ارزشيابي كليه بيمارستان ها و درمانگاه هاي استان بطور مستمر طبق برنامه ارائه شده

  توسط معاونت امور درمان

  

 صدور و تمديد پروانه ها -3

انجام كليه امور مربوط به صدور و تمديد پروانه هاي مسـئول فنـي و موسـس آزمايشـگاه هـاي دولتـي و       

اين اداره با  1/7/88خصوصي كه با توجه به اتمام تاريخ اعتبار پروانه هاي آزمايشگاه هاي استان در تاريخ 

مت دستورالعمل هـاي تمديـد را تهيـه و تكثيـر نمـوده و در اختيـار مسـئولين        كمك آزمايشگاه مرجع سال

كليه اطالعات به آزمايشگاه مرجع سالمت ارسـال و نسـبت بـه     onlineآزمايشگاه ها قرار داد و به صورت 

  .تمديد پروانه ها اقدام نموده است

اداره امـور آزمايشـگاه هـا     20 اي جديد نيز با مطرح شدن پرونده ها در كميسـيون مـاده  ـروانه هـصدور پ

  .صورت مي گيرد
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 آموزش -4

اين قسمت چند سالي است در اداره امور آزمايشگاه ها فعال گرديده و طبق برنامه ي آموزشـي كـه در   

و معاونت بهداشتي كـالس هـا و كارگـاه هـاي آموزشـي       EDCاوايل سال تدوين مي گردد با همكاري 

  .ه برگزار مي گرددمختلف در خصوص بخش هاي آزمايشگا

  .)هايي نيز تهيه گرديده و در اختيار مراكز قرار مي گيرد CDدر مورد بحث آموزش جزوات، كتاب ها و ( 

  

  اجراي برنامه استاندارد سازي آزمايشگاه هاي استان  - 5

اعالم گرديـد، بالفاصـله    1386اين برنامه گسترده كه از سوي آزمايشگاه مرجع سالمت در اواخر سال 

در حال حاضر چندين مرحله كارگاه و كالس آموزشـي بـراي   .اداره امور آزمايشگاه ها اجرايي شدتوسط 

و خصوصي برگزار گرديده و رونـد اجـراي آن در مراكـز بـا     ) درماني و بهداشتي(آزمايشگاه هاي دولتي 

ـ      ورد بازديدها و همچنين فراخواني مسئولين آزمايشگاه ها در خصوص كارهـايي كـه انجـام داده انـد م

و الزم به ذكر است كه يكي از مهمترين برنامه هاي استاندارد سازي مسـتند  . بررسي قرار گرفته است

  .سازي است كه در حال اجرا مي باشد

با توجه به اهميت برنامه استاندارد سازي در آزمايشگاه اين اداره بيشترين وقت خود را در اين قسـمت  

  .خدمات آزمايشگاهي به مراجعين محترم باشيمگذاشته تا شاهد هر چه بهتر شدن ارائه 

  

  تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه ها -6

در دستور كار قرار دادن راه اندازي آزمايشگاه بنت الهدي در صورت مهيا شدن فضاي فيزيكـي آن   -

  از طرف بيمارستان 

  تجهيز و راه اندازي دستگاه اتو آنااليزر بيوشيمي در بيمارستان بقيه اهللا ديلم -

 تنگستان) ع(يري خريد يك دستگاه اتوآنااليزر برتي بيمارستان امام حسين پيگ -
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 شناسنامه تجهيزات -7

منظور از تهيه شناسنامه تجهيزات آزمايشگاهي در آزمايشگاه هاي دولتي استان كه از سـال قبـل آغـاز    

صورت لزوم خريد  گرديده و همچنان ادامه دارد بررسي توانمندي ها و نيازمندي هاي آزمايشگاه ها و در

  .تجهزات جديد و فعال كردن تست هاي جديد در آزمايشگاه ها با توجه به نياز مراكز مي باشد

  

 خريد تجهيزات و مواد مصرفي -8

خريد تجهيزات و مواد مصرفي گاهي به صورت مستقيم و گاهي با مشاوره و راهنمايي دادن به مراكـزي  

  .كه قصد خريد داشته باشند صورت مي گيرد

  

 مارآ -9

تهيه و تنظيم آمار آزمايشات عدم اعتياد استان و ارسال آن به وزارتخانه و ستاد مبارزه بـا مـواد مخـدر    

  استانداري به صورت ماهانه

  

  اجراي طرح هاي كشوري -10

اجراي طرح هاي ارائـه شـده از طـرف وزارتخانـه كـه در حـال حاضـر آزمايشـات طـرح هيپوتيروئيـدي              

 1500استان در آزمايشگاه مركزي با نظارت و مسئوليت اداره امور آزمايشـگاه هـا بطـور ميـانگين ماهانـه      

  .تست در آزمايشگاه مركزي انجام مي پذيرد
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در استان مي باشد كـه بـا خريـد تجهيـزات      PKUالزم به ذكر است كه اين اداره پيگير راه اندازي آزمايش 

وافقت وزارتخانه اين اداره قادر خواهد بود در آينـده نزديـك ايـن    ـورت مـرسنل آن در صـوزش پاوليه و آم

  .تست را نيز راه اندازي نمايد

  

  

  

  

  

  

 رفع مشكالت خرابي دستگاه ها -11

پيگيري تعميرات دستگاه هاي آزمايشگاهي كه با توجه به بعد مسافت از مركز و تك بـودن تجهيـزات    

ه سبب ايجاد مشكالتي در روند كار آزمايشگاه هـا گرديـده كـه ايـن اداره بـا      در آزمايشگاه ها هموار

هماهنگي با آزمايشگاه هاي دولتي ديگر تا حدودي توانسته نقصان به وجود آمده را بر طرف نمايد، ولي 

  .در خصوص تعميرات مشكالت پابرجاست 

  

 مسئوليت فني درمانگاه ها   -12

سئول فني توسط آزمايشگاه هـاي درمانگـاه نظـامي و انتظـامي     كوشش اين اداره در خصوص معرفي م

  .متأسفانه با موفقيت همراه نبوده است

  

 آزمايشگاه مرجع استاني -13

با در اختيار دادن مكاني كوچك در معاونت بهداشتي اين اداره نسبت به تجهيز اوليـه و راه انـدازي    -

ضا و تجهيـزات و همچنـين پرسـنل فنـي بـا      آزمايشگاه مرجع استاني اقدام نمود كه البته از نظر ف

 . كه اين اداره با جذب اعتبارات در صدد تجهيز كامل آن مي باشد. مشكل روبرو است
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همكاري در اجراي برنامه كنترل كيفي خارجي در آزمايشگاه هاي دولتي با كمك آزمايشگاه رفرانس  -

 دانشگاه و مراكز ارسال نمونه هاي كنترل كيفي 

   آزمابشگاه سيار -

اين اداره در نظر دارد در آينده با استفاده از كمك هاي رياست جمهـوري نسـبت بـه تجهيـز و راه     

اندازي آزمايشگاه سيار در استان اقدام نمايد، تا در مواقع بحران يـاري كننـده بخـش بهداشـت و     

  .درمان جامعه باشد
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  دفتر پرستاري
 مالحظات مدت زمان اجرا اهداف برنامه

 طوالني مدت ميان مدت كوتاه مدت

نظارت بركارايي و  
اثر بخشي عملكرد 
  كادر پرستاري

      سطح بندي بيمارستان ها از نظر عملكرد پرستاري .1

     ارتقاءارائة خدمات پرستاري در مراكز .2

     افزايش رضايت مندي .3
     تبادل اطالعات و تجربيات برتر .4

     شايسته برگزاري مراسمات و تقديراز پرسنل .5

     اجراي طرح رضايت مندي ارباب رجوع در كليه مراكز .6

 بهبود مديريت و  
  منابع انساني

      ارزيابي عملكرد مديران پرستاري در مراكز .1

     درخواست وتوزيع مناسب نيروهاي طرح در مراكز .2

     توانمند سازي مديران پرستاري .3
    مناسب استخدام و قرار دادي به مراكزپيگيري اختصاص سهميه هاي .  4

    تعيين ضوابط و شرايط انتصاب افراد در پست هاي كليد ي پرستاري. 5
    اصالح چارت هاي سازماني پرستاري در مراكز. 6

    بكارگيري نيرو هاي كمك بهيار در مراكز. 7

    در مراكز استفاده از دانشجويان ترم آخر جهت كار دانشجويي. 8

    كاهش فشار كاري پرسنل و افزايش اثربخشي. 9
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    ماه   6مشخص نمودن وضعيت موجود پرستاري هر . 10
افزايش تعداد كارشناسان دفتر پرستاري دانشگاه و مراكز.11  

    

 مالحظات مدت زمان اجرا اهداف برنامه
 طوالني مدت ميان مدت كوتاه مدت

و پژوهش آموزش  
  در پرستاري

 
      تشكيل كميته هاي آموزش و پژوهش پرستاري .1

     بررسي نيازهاي آموزشي كادر پرستاري .2

     تعيين اولويت هاي پژوهش و انجام تحقيقات در مراكز .3

     برگزاري كارگاه ،سمينارها و كالس آموزشي .4

     اعزام كادر پرستاري به خارج از استان .5

  يه جزوات ،پوشه و پمفلت هاي آموزشي ته .6
 

    

بهبود ساختاري  
  دفاتر و مراكز

      پيگيري تثبيت بخش ها و تخت هاي مورد نياز مراكز براساس نظام سطح بندي .1

     پيگيري ساخت اتاق هاي ايزوله تنفسي و تخت هاي ايزوله در مراكز .2

      شگاهتوسعه و تغييرات ساختماني در دفتر پرستاري دان .3

استقرارنظام بهره  
  وري پرستاري

      تهيه بانك اطالعات پرستاري .1

     مكانيزه كردن مكاتبات و انتقال اطالعات .2

      گزارشگيري ماهيانه و ساليانه  .3
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      فعال شدن در سايت دانشگاه .4
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 شوراي پزشکي

تائيد يا عدم تائيد ر اين جلسه الزاميست ، پزشك د 3كه حضور حداقل  وظيفه اصلي شوراي پزشكي دانشگاه

مربوطه به  هايگواهيهاي استعالجي ، صعب العالج و از كارافتادگي مستخدمين دولت مي باشد ، كه توسط سازمان

  .شورا معرفي مي شوند

   : وظايف

  . تكميل فرمهاي مربوطه جهت تأييد مرخصي هاي استعالجي كاركنان دولت •

 . جهت تأييد از كار افتادگي و صعب العالج بودن كاركنان دولتتكميل فرم هاي مربوطه  •

 .تكميل فرمهاي مربوطه جهت تاييد ادامه درمان  درخارج از كشور •

 . تكميل فرم هاي مربوطه جهت تأييد از كار افتادگي معرفي شدگان از سازمان بهزيستي •

  .تكميل فرم مربوطه ارجاع بيماران  •

 . پزشكي بايگاني مدارك مربوط به شوراي •

  . دادن نوبت به مراجعين جهت شركت در شوراي پزشكي •

 . انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق •

 . تائيد گواهيهاي بيماران نيازمند به مواد مخدر •

 . جمع آوري فيشها و ارسال به دفتر معاونت سالمت •

 .جمع آوري آمار جهت ارسال به دفتر معاونت سالمت  •

پرونده هاي شوراي پزشكي از ابتداي آبانماه سال جاري در فرم الكترونيكي طراحي شده در الزم به ذكر است 
دبيرخانه شورا ثبت ميگردد كه در وقت و هزينه صرفه جويي گرديده و اطالعات در يك فرم جامع در كنار هم قرار 

 .دارند و از پراكندگي قبلي و تعدد دفاتر خبري نيست 
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  ستراتژيك مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي بوشهراهداف و برنامه هاي ا

  رسالت مركز 
پايگاه اورژانس شهري وجاده اي در استان مي كوشد تا به رسالت خود كه دسترسي آحاد 38اين مركز با داشتن 

 جامعه به خدمات فوريتهاي پزشكي در اسرع وقت و با كمترين عوارض و بر مبناي ارائه خدمات اصولي وعلمي در
  . هر زمان وهر مكان در  استان مي باشد جامه عمل بپوشاند

  

  مأموريت 
  .ارتقاء خدمات به شهروندان ،حفظ حيات ، ارتقاء سالمتي ،توسعه شهروندان كه درجامعه ما زندگي مي كنند -  

  مه خطراتسيستم پاسخ مداوم ،سرويس مراقبت با كيفيت باالي بيماران، آگاهي و آموزش عمومي ، آمادگي براي ه -
  

  نقاط قوت 
     پوشش مخابراتي - 

 )تكنسين(تمرين / آموزش  - 

 ناوگان آمبوالنس هاي نو و جديد  - 

 پروتكل هاي موجود  - 

 دسترسي به بيمارستانها - 

  وستاد هدايت 115ضبط مكالمات تماسهاي    -  
  پوشش مناسب حوادث در جاده ها با توجه به تعدد پايگاهها      - 
 ه درخواست كنندگان خدماتزمانهاي پاسخ مناسب ب    - 
 استان  115در پايگاههاي ) تلفني همراه، ثابت ،بي سيم(اليه هاي محتلف ارتباطي    - 
 مركز ارتياطات - پوشش بي سيم      - 

EOC     -)اتاق هدايت بحران ( 
 نيروي آماده بخدمت   - 

  :نقاط ضعف
 )تأخيري( زمان رسيدن به صحنه - 
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 ش هاي الزم به نامبردگان وضعيت آموزش امدادگران و عدم آموز - 

 عدم ثبات پرسنل بدليل استخدام در ساير مراكز  - 

 پوشش نامناسب  راديويي د ر بعضي مناطق استان - 

 ضعف در پوشش رسانه اي  - 

 نداشتن ديسپيج شهرستاني  - 

 كمبود نيروي انساني متخصص در پايگاههاي اورژانس - 

 ناتكاربردي نشدن اطالعات وآمار جهت جذب بهينه منابع وامكا - 

 ضعف دانش ومهارت باليني پرسنل عملياتي  - 

 خوب   ICSنداشتن  - 

 تخصيص اعتبار ناكافي  - 

 عدم دانش كافي مردم در موارد اورژانس  - 

  جابجايي پرسنل  - 

  موقعيت ها 
  آموزش دوره كارداني    - 
 نيروي طرح و پيام آور   - 
 تبليغات وسيع خدمات   - 
 ستاد هدايت و هماهنگي بين بيمارستاني    - 
 ...)سازمان حمل ونقل ،تجهيزات ( كمكهاي دريافتي    - 
 صدا و سيما    - 
  حمايت رياست دانشگاه ،معاون اموردرمان ،معاونت  توسعه مديريت ومنابع دانشگاه    - 
 

  :تهديدها
 )قبل از خدمت ، دانشجويان( نبود قوانين بكارگيري داوطلبين آموزش ديده   - 

 كمبود منابع مالي  - 

 ولين استانيانتظارات مسئ - 

 حوادث غير مترقبه و ساخته دست بشر - 
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 خطر عفونت بيماريهاي نوپديد براي پرسنل - 

 نبود قوانين حمايتي براي دستورالعمل هاي جاري - 

  

  

 صدمه به پرسنل درحال مأموريت - 

 تغييرات مديريتي - 

 عدم پوشش بيمه حوادث - 

 مأموريت هاي غيرواقعي بنا به درخواست مقامات اجرايي - 

 ه پرسنل در زمان مĤموريت هاي خارج  استانيمشكالت خانواد - 

 عدم همكاري متخصصين دربيمارستانها - 

 عوامل تاثير گذار در بهبود وضعيت موجود
  :عوامل انگيزشي

 ادامه تحصيل پرسنل  - 

 بهبود وضعيت استخدام و ثبات كاري - 

 بورسيه دانشجويي - 

 كاهش ساعت كاري با افزايش سنوات - 

  

  :ارتقاءآموزش 
 خدمت تداوم آموزش ضمن  - 

 افزايش كالسهاي عملي آموزشي - 

 انجام آزمون هاي متنوع -

  

  :ارتباطات
 بهبود وضعيت پوشش راديويي  - 
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 بهبود كيفيت ارتباط  - 

 داشتن فركانس شهرستاني - 

 داشتن فركانس مشترك با ارگانهاي امدادي - 

 آموزشي با تأكيد  بر ارتباطات - 

 استقرار سيستم ضبط مكالمه در كليه شهرستانها - 

  GISم استقرار سيست - 

  
  :      ارزش ها

  زندگي كاري با كيفيت- تعهدوالتزام- اتحاد و يكپارچگي - رهبري و يادگيري - كارگروهي–رضايت مشتري    
  

  اهداف
  استانداردسازي دستورالعمل ها و روش ها - 
  استاندارسازي تجهيزات پايگاهها و آمبوالنس - 
 استقرار آمبوالنس پشتيبان - 
 ارسي ICUاستقرار آمبوالنس  - 
 ALSآموزش پرسنل تا سطح  - 
 EMSآموزش هاي پيشرفته  - 
  كميته هاي پيش بيمارستاني - همايش - انجام مانور - برگزاري كارگاه  - 
  آموزش امداد دريايي  - 
 راه اندازي امداد  هوايي - 
 ارتقاء كيفيت وسرعت ارائه خدمات اورژانس پيش بيمارستاني - 
 در سيستم اورژانس پيش بيمارستاني بهبود فرايند نظارت وارزشيابي مستمر - 
 آماده سازي نظام سالمت استان در پاسخ به حوادث هسته اي  - 
  ارتقاء منزلت وجايگاه مردم در بكارگيري خدمات اورژانس پيش بيمارستاني - 
  
  

  88اهداف منتخب جهت پيگيري تا پايان سال 
  

 آماده سازي نظام سالمت استان در پاسخ به حوادث هسته اي - 1
 بهبود فرايند نظارت وارزشيابي مستمر- 2
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  استانداردسازي دستوراالعمل ها و روش ها- 3
  جلسات كميته ها- برگزاري همايش- انجام مانور- برگزاري كارگاه اموزشي - 4



56 
 

 
  آماده سازي نظام سالمت استان در پاسخ به حوادث هسته اي- 1

  
  

  برنامه هاي مرتبط 
مترونها وسوپر - آمادگي وپاسخ بيمارستاني در حوادث پرتويي جهت روسا برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه:الف- ا

  88پايگاه هوايي ودريايي در آبان ماه - تامين اجتماعي- )س(وايزرهاي آموزشي بيمارستانهاي فاطمه زهرا
نفر از پرسنل فوريتهاي  80جلسه كارگاه آموزشي آمادگي وپاسخ در حوادث پرتويي جهت  2برگزاري :ب- 1

  88تان در دي ماه پزشكي اس
نفر از پرسنل 300جلسه كارگاه آموزشي آمادگي وپاسخ بيمارستاني در حوادث پرتويي جهت  15برگزاري :ج- 1

  88درماني بيمارستان فاطمه زهرا وبنت الهداي بوشهر در آذر ودي ماه 
ساي مراكز برگزاري كارگاه اموزشي يك روزه آمادگي وپاسخ بيمارستاني در حوادث پرتويي جهت رو: د- 1

  88مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي كشور در بهمن ماه 
نفر از پرسنل 250جلسه كارگاه آموزشي  آمادگي وپاسخ بيمارستاني در حوادث پرتويي جهت  8برگزاري : ه- 1

  بيمارستانهاي استان به ترتيب بعد مسافت تاشهرستان  بوشهر
سخ بيمارستاني و فيلمهاي مرتبط جهت پرسنل در دي شامل مطالب كتاب آمدگي وپا CDحلقه 1000تهيه : ز- 1
  88ماه

  88نفر ازپرسنل آموزش ديده درمقابله باحوادث پرتويي دربهمن واسفند 700برگزاري آزمون آنالين جهت: ح- 1
  88دي ماه  - انجام مانور مشترك سنجش آمادگي بيمارستان هاي شهر بوهر به حوادث هسته اي:ط- 1
  

  
  

  جلسات كميته ها-همايش-انجام مانور-وزشيگاه آمبرگزاري كار-2
  
  

برگزاري مانور آمادگي بيمارستان فاطمه زهرا وتامين اجتماعي بوشهر در پاسخ به بيماران دچار آلودگي  : الف- 2
  88حوادث پرتويي در ديماه 

 15اي نفر از كارشناسان وكاردانهاي شاغل در اورژانسه40برگزاري كارگاه آموزشي اينتيوباسيون جهت :ب- 2
  88استان در آذر 

نفر از امدادگران شاغل در 150برگزاري كارگاه آموزشي جابجايي وحمل مصدوم و اصول امدادگري  جهت :ج- 2
  88استان در دي وبهمن  115پايگاههاي اورژانس 

نفر از پرسنل 60برگزاري دوره آموزشي مراقبتهاي پيش بيمارستاني در اورژانسهاي زنان وزايمان جهت :د- 
  88يتهاي پزشكي استان در بهمن ماه فور

شهري وجاده اي استان در حوادث احتمالي در  115مورد مانور بررسي آمادگي پرسنل پايگاههاي  3انجام : ه- 2
  88بهمن واسفند - دي
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  در بوشهر 88برگزاري همايش روساي مراكز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي كشور در بهمن ماه :و- 2
  لسات كميته هاي اورژانس طبق جدول گانت مربوطهبرگزاري ماهانه ج:ز- 2
  

  استانداردسازي دستوراالعمل ها و روش ها-3
  
  
  88استان در بهمن  115بازنگري وتهيه چك ليست جديد پايش پايگاههاي اورژانس : لف1- 3
  88تهيه چك ليست آنكالي وقوانين مرتبط با آنكال اعزامهاي بين بيمارستاني در آذر ماه : ب- 3
  88تهيه چك ليست انجام فرايندهاي پرسنل خدماتي واحد عمليات واداري در دي ماه  :ج- 3
  88تهيه چك ليست شستشو و گندزدايي آمبوالنس وبازنگري قوانين موجود در دي ماه:د- 3
  

  
  بهبود فرايند نظارت وارزشيابي مستمر در اورژانس هاي پيش بيمارستاني - 4

  
  
  88بهمن واسفند- حوزه شهرستان بوشهر در دي 115بازديد از پايگاههاي : الف- 4

              88بهمن واسفند- در دي حوزه شهرستان تنگستان ودشتي 115بازديد از پايگاههاي : ب- 4

  88بهمن واسفند- در دي - حوزه شهرستان دير 115بازديد از پايگاههاي : ج- 4

  88بهمن واسفند- حوزه شهرستان دشتستان در دي 115بازديد از پايگاههاي : د- 4

  88بهمن واسفند- حوزه شهرستان كنگان و جم  در دي 115بازديد از پايگاههاي : ه - 4

  8بهمن واسفند- حوزه شهرستان گناوه وديلم در دي 115بازديد از پايگاههاي : و- 4

  88سالبرگزاري جلسات كميته هاي اورژانس پيش بيمارستاني در نيمه دوم :ز- 4

  پس از هر دوره بازديد- تشكيل جلسات تحليل وضعيت موجود با مسئولين اورزانس شهرستانها:ح- 4
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  جداول گانت اهداف وبرنامه ها
  

  سازي نظام سالمت استان در پاسخ به حوادث هسته ايآماده 
مترونها وسوپر وايزرهاي آموزشي - هت روسابرگزاري كارگاه آموزشي يك روزه آمادگي وپاسخ بيمارستاني در حوادث پرتويي ج:الف-ا

  88پايگاه هوايي ودريايي در آبان ماه -تامين اجتماعي- )س(بيمارستانهاي فاطمه زهرا
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف

1  
برگزاري جلسه هماهنگي درون بخشي با حضور معاون محترم 

  رييس مركز و اعضاء كميته مرتبط–درمان 
5/7/88  

2  
ه اورژانس كشور ودرخواست كتاب آمادگي وپاسخ ارسال نامه ب

  مراكز درماني در حوادث هسته اي 
12/7/88  

  13/7/88  نوشتن پيش نويس نامه به روساي بيمارستانهاي ياد شده   3

4  
هماهنگي باكارشناسان نيروگاه اتمي جهت همكاري در برگزاري 

  كارگاه
15/7/88  

5  
ه جهت حضور افراد ارسال دعوت نامه به روساي مراكز ذكر شد

  الزم در كارگاه
16/7/88  

  20/7/88  هماهنگي با كارپرداز معاونت درمان جهت پذيرايي ونهار  6

  25/7/88  جهت رزرو سالن ابن سينا دانشگاهEDCهماهنگي با مسئول  7

8  
هماهنگي با مسئول آموزش معاونت درمان جهت صدور گواهي 

  هاي افراد شركت كننده در كارگاه
25/7/88  

  30/7/88 تهيه برنامه ارائه كارگاه  9

  30/7/88  كارگاه Post TestوPreTestتهيه   10

  CD 5/8/88-جزوه–تهيه ليست حضور وغياب  11

  9/8/88  برگزاري كارگاه  12
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نفر از پرسنل فوريتهاي  80جلسه كارگاه آموزشي آمادگي وپاسخ در حوادث پرتويي جهت  2برگزاري :ب- 1
88ن در دي ماه پزشكي استا  

 
 

 زمان انجام شرح فعاليت رديف
1 

7/10/88  برگزاري جلسه كميته آموزش مركز با حضور اعضا كميته   

2 
ارسال نامه به مديران شبكه هاي بهداشت ودرمان شهرستان 

  )نفر20(جهت معرفي پرسنل براي حضور در كارگاه
7/10/88  

3 
8/10/88 هماهنگي با كارپرداز مركز جهت پذيرايي  

8/10/88  هماهنگي با آقاي زيارتي جهت آماده سازي سالن آموزش مركز  4  

5 
هماهنگي با مسئول آموزش معاونت درمان جهت صدور گواهي 

  هاي افراد شركت كننده در كارگاه
 پايان دوره

9/10/88 تهيه برنامه ارائه كارگاه 6  

7 
9/10/88  كارگاه Post TestوPreTestتهيه   

CD 9/10/88-جزوه–حضور وغيابتهيه ليست  8  

-17/10- 10/10 برگزاري كارگاه 9
24/10/ -30/10/88  
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نفر از پرسنل 300جلسه كارگاه آموزشي آمادگي وپاسخ بيمارستاني در حوادث پرتويي جهت  15برگزاري :ج- 1

  88درماني بيمارستان فاطمه زهرا وبنت الهداي بوشهر در آذرودي 
  

  مان انجامز  شرح فعاليت  رديف
  16/9/88  برگزاري جلسه كميته آموزش مركز با حضور اعضا كميته   1

هماهنگي با معاونت درمان دانشگاه جهت انجام هماهنگيهاي درون   2
  بخشي

17/9/88  

) س(هماهنگي با مدير خدمات پرستاري بيمارستان فاطمه زهرا  3
  نيازجهت تقسيم بندي پرسنل نيازمند به آموزش به ترتيب اولويت 

17/9/88  

  18/9/88  تهيه فايلهاي آموزش وپاور پوينت مطالب توسط سخنرانان 4
  18/9/88  تهيه برنامه ارائه كارگاه  5
  19/9/99  كارگاه Post TestوPreTestتهيه   6
  CD 19/9/88-جزوه–تهيه ليست حضور وغياب   7
  15/11/88الي21/9  برگزاري كارگاه  8

  
يك روزه آمادگي وپاسخ بيمارستاني در حوادث پرتويي جهت روساي مراكز برگزاري كارگاه اموزشي : د- 1

    88مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي كشور در بهمن ماه 
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  01/11/88  برگزاري جلسه كميته آموزش مركز با حضور اعضا كميته   1

همايش هماهنگي با اورژانس كشور جهت اختصاص يك روز مطالب   2
  به كارگاه مربوطه

05/11/88  

  05/11/88  تهيه برنامه يكروزه كارگاه  3
  7/11/88  تهيه فايلهاي اموزش وپاور پوينت مطالب توسط سخنرانان 4
  7/11/88  تهيه برنامه ارائه كارگاه 5
  8/11/88  كارگاه Post TestوPreTestتهيه   6
  هفته آخر بهمن ماه  برگزاري كارگاه 7
  



61 
 

  

  

  

  

  

  

  
نفر از پرسنل  250 جلسه كارگاه اموزشي  آمادگي وپاسخ بيمارستاني در حوادث پرتويي جهت 8برگزاري : ه- 1

  شهرستان  بوشهر بيمارستانهاي استان به ترتيب بعد مسافت تا
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  6/11/88  برگزاري جلسه كميته آموزش مركز با حضور اعضا كميته 1
  7/11/88 شهرستانهاي مرتبط به ترتيب اولويتارسال نامه به 2
  7/11/88  هماهنگي جهت رزور سالن شهيند مفتح معاونت بهداشتي  3
  8/11/88 هماهنگي جهت انجام پذيرايي حين كارگاه 4
  8/11/88 تهيه برنامه يكروزه كارگاه 5
  8/11/88 كارگاهPost TestوPreTestتهيه  6

  )رنف30هر جلسه (برگزاري كارگاه  7
شنبه وسه 11/11/88از

شنبه هر هفته تاايان 
  88اسفند

  
  
  شامل مطالب كتاب آمدگي وپاسخ بيمارستاني و فيلمهاي مرتبط جهت پرسنل در  CDحلقه 1000تهيه : ز- 1

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  88دي15آذرتا15  تايپ كامل كتاب امادگي وپاسخ بيمارستاني در حوادث هسته اي  1
  هفته سوم آذر  پاور پوينت كليه مطاب مورد نياز ارئه در كارگاه تهيه فايل  2

3  
تهيه فيلمهاي مرتبط با حوادث هسته اي جهان وآلودگي زدايي 

  وساير فيلمهاي مرتبط
  هفته آخر آذرماه

  12/10/88  وتكثير CDهماهنگي با معاونت درمان جهت تهيه   4
  13/10/88طالب بر روي سي هماهنگي با كارپرداز معاونت درمان جهت تكثير م  5
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دي   88ماه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  88نفر از پرسنل آموزش ديده در مقابله با حوادث پرتويي در بهمن واسفند 700برگزاري ازمون آنالين جهت: ح-1
  
  

  انجام زمان  شرح فعاليت  رديف
  20/10/88تا15  تهيه بانك اطالعات سواالت در چند گروه سوال  1

  25/10/88  تهيه برنامه برگزاري آزمون آنالين واستقرار در سايت مركز  2

  25/10/88  ارائه كد به پرسنل شركت كننده در كالسهاي حضوري  3

4  
اعالم به مراكز جهت مراجعه به سايت در زمانهاي تعيين شده براي 

  نل هر مركزپرس
26/10/88  

  29/12/88تا1/11/88  برگزاري آزمون آنالين براي هر نفر  5

از اول بهمن لغايت   ارسال اسامي قبول شدگان به معاونت درمان جهت صدور گواهي  6

  دي

6  
هفته سوم و چهارم   تهيه سي دي نهايي و تحويل به مراكز مرتبط درماني استان 

  88ديماه 



63 
 

  88اسفند

  88بهمن واسفند  پيگيري صدور گواهي  7

  88بهمن واسفند  ارسال گواهي هاي صادره به مراكز مرتبط  8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  جلسات كميته ها-همايش-انجام مانور-برگزاري كارگاه آموزشي
 

برگزاري مانور آمادگي بيمارستان فاطمه زهرا وتامين اجتماعي بوشهر در پاسخ به بيماران دچار آلودگي  حوادث : الف- 2
  88پرتويي در ديماه 

  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف

1  
روساي بيمارستاهاي ياد - 115اورژنس –برگزاري جلسه مشترك درمان 

  شده
16/10/88  
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  17/10/88  اعالم به بيمارستانها جهت تكميل سيستم فاضالب مورد نظر  2

  17/10/88  اعالم ليست تجهيزات مورد نظر اتاق آلودگي زدايي  3

  19/10/88  تدوين برنامه انجام مانور  4

20/10/88  ربرگزاري جلسه  ستادي وتصميم گيري در خصوص فرايندهاي انجام كا 5  

20/10/88  تقسيم كار بين پرسنل مركز مديريت جهت مديريت مانور 6  

7 
برگزاري جلسه امور پايگاهها ودعوت از سر شيفتها جهت توجيح 

  فرايندهاي مانور
21/10/88  

21/10/88 تهيه لباس كار مانور جهت گروههاي مختلف شركت كننده در مانور 8  

24/10/88  ستانهاي محل انجام مانوربرگزاري جلسه نهايي با بيمار 9  

28/10/88  برگزاري مانور 10  

29/10/88  تهيه گزارش كار مانور وانعكاس به بيمارسانها ومعاونت درمان 11  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 15نفر از كارشناسان وكاردانهاي شاغل در اورژانسهاي 40برگزاري كارگاه آموزشي اينتيوباسيون جهت :ب- 2

  88استان در آذر ودي 
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  20/9/88 هماهنگي با واحد آموزش درمان جهت پيگيري استاد 1
  22/9/88  هماهنگي با معاونت بهداشتي جهت رزرو سالن شهيد مفتح 2
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3  
هاي بهداشت ودرمان ارسال دعوت نامه به مديران شبكه

  شهرستانها جهت معرفي پرسنل
22/9/88  

  23/9/88 سيم بندي وگروه بندي الزمتهيه ليست پرسنل جهت تق 4
  23/9/88  هماهنگي با كارپرداز درمان جهت تهيه نهار شركت كنندگان 5
  23/9/88  هماهنگي با كارپرداز مركز جهت پذيرايي ميان وعده كارگاه 6
  27/9/99  تهيه ليست حضور وغياب  7
  27/9/88 برگزاري كارگاه 8

  
نفر از امدادگران شاغل در پايگاههاي اورژانس 100وحمل مصدوم جهت برگزاري كارگاه آموزشي جابجايي :ج- 2

  88استان در دي وبهمن  115
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  13/10/88 هماهنگي با واحد آموزش درمان جهت پيگيري استاد 1
  15/10/88  هماهنگي با معاونت بهداشتي جهت رزرو سالن شهيد مفتح 2

3  
ديران شبكه اي بهداشت ودرمان ارسال دعوت نامه به م

  شهرستانها جهت معرفي پرسنل
15/10/88  

  17/10/88 تهيه ليست پرسنل جهت تقسيم بندي وگروه بندي الزم 4
  20/10/88  هماهنگي با كارپرداز درمان جهت تهيه نهار شركت كنندگان 5
  20/10/88  هماهنگي با كارپرداز مركز جهت پذيرايي ميان وعده كارگاه  6
  20/10/88 تهيه ليست حضور وغياب 7
  7/11/88-1/11-24/10 برگزاري كارگاه 8

  

  

  

  

  

  

نفر از پرسنل 60برگزاري دوره آموزشي مراقبتهاي پيش بيمارستاني در اورژانسهاي زنان وزايمان جهت :د- 
  88فوريتهاي پزشكي استان در بهمن ماه 

  
  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
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  5/11/88  درمان جهت پيگيري استاد هماهنگي با واحد آموزش  1
  5/11/88  هماهنگي با معاونت بهداشتي جهت رزرو سالن شهيد مفتح  2

3  
ارسال دعوت نامه به مديران شبكه اي بهداشت ودرمان شهرستانها 

  جهت معرفي پرسنل
5/11/88  

  8/11/88  تهيه ليست پرسنل جهت تقسيم بندي وگروه بندي الزم  4
  8/11/88  از مركز جهت پذيرايي ميان وعده كارگاههماهنگي با كارپرد  5
  8/11/88  تهيه ليست حضور وغياب  6
  14/11/88- 12/11 برگزاري كارگاه  7

  
  
شهري وجاده اي استان در حوادث احتمالي در  115مورد مانور بررسي آمادگي پرسنل پايگاههاي 3انجام - ه- 3

  88بهمن واسفند - دي
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  14/10/11/12/88  هماهنگي با واحد نقليه جهت در اختيار گذاشتن خودروي مورد نياز  1
  15/10/11/12/88  هماهنگي با ستاد هدايت مركز و ابالغ ماموريت كاذب  2
  15/10/11/12/88  تكميل فرمهاي مدت زمان حضور از زمان ابالغ ماموريت  3
  /15/10/11/12/88  تجهيزات وآمبوالنس- تكميل فرمهاي آمادگي پرسنل  4
  16/10/11/12/88  تهيه گزارش مكتوب از نتيجه ماموريت جهت رييس مركز  5

6  
ارسال نتايج مانور به شهرستاهاي مرتبط جهت اصالح نقاط ضعف 

  وتقويت نقاط قوت 
17/10/11/12/88  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در بوشهر 88ه برگزاري همايش روساي مراكز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي كشور در بهمن ما:و- 2
  

 زمان انجام شرح فعاليت رديف
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  05/9/88  مكاتبه با معاونت درمان و پشتيباني جهت كسب نظر موافق   1
  06/9/88  برگزاري جلسه كميته نظارت وارزشيابي مركز   2
  6/9/88  مشخص كردن كليه فرايندهاي مورد نياز برگزاري همايش  3
  7/9/88  انجام تقسيم كار بر اساس كارهاي موجود  4
  8/9/88  صدور ابالغ جهت مسئولين پيگيري فرايند كارهاي مرتبط  5

6  
سكان اانجام بازديد از هتل هاي موجود شهرستان جهت انتخاب محل 

  مناسب
10 -15/9/88  

7  
برگزاري جلسه در خصوص قيمتهاي جمع اوري شده وهماهنگي نهايي 

  انتخاب هتل
16/9/88  

8  
جهت برگزاري .... امدادي و-پزشكيهماهنگي با شركتهاي تجهيزات 

 نمايشگاه جانبي 
16 -20/9/88  

  20/11/88تا16/9  برگزاري جلسات هفتگي به منظور پيگيري روند انجام كارها  9
  15/10/88  هماهنگي با اورژانس كشور در خصوص زمان دقيق برگزاري همايش  10
  30/10/88  اخذ قرارداد با هتل  11
  25/10/88  وانتخاب هدايا برگزاري جلسه درون بخشي  12
  28/10/88  پيگيري گواهي مجوز دار جهت شركت كنندگان در كارگاه  13
  28/10/88  تهيه فرمت صدور گواهي جهت شركت كنندگان  14
  15/11/88  مكاتبه با مراكز مديريت استانها جهت معرفي شركت كنندگان  15

16  
كارگاه وانتخاب مكاتبه با اورژانس كشور جهت تدوين برنامه سه روزه 

  محور هاي گفتگو
30/10/88  

  20/11/88  تهيه كارت مشخصات ومتعلقات مربوطه جهت شركت كنندگان  17
  15/11/88تا  تهيه هدايا و آماده سازي جهت تحويل   18

19  
برگزاري جلسات كاري جهت تعيين برنامه هاي تفريحي وجانبي 

  همايش
15/11/88  

  25/11/88  ارسالي از استانهاتعيين اتاقها بر اساس اسامي   20

21  
صدور دعوت نامه به رييس دانشگاه ومعاونين جهت شركت در افتتاحيه 

  همايش
20/11/88  

  30/11/88تا28  برگزاري همايش  22
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  برگزاري ماهانه جلسات كميته هاي اورژانس طبق جدول گانت مربوطه:ز- 2
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  30/9-24- 17- 10-3  رفاهي-مرگ ومير-اصالح مصرف-رآما-آموزش-نظارت  1
  29/10- 22-15-8-3 رفاهي-مرگ ومير-اصالح مصرف-آمار-آموزش-نظارت 2

- 20-13-6-3  رفاهي-مرگ ومير-اصالح مصرف-آمار-آموزش-نظارت  3
25/11/88  

  25/12/88- 17- 11-4 رفاهي-مرگ ومير-اصالح مصرف-آمار-آموزش-نظارت 4

  
  

  االعمل ها و روش هااستانداردسازي دستور
  

  88استان در بهمن  115بازنگري وتهيه چك ليست جديد پايش پايگاههاي اورژانس : لف1- 3
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  4/11/88 شهرستانها115دعوت از سرشيفتهاي بوشهر ومسئولين 1
  4/11/88 ارسال نامه مكتوب به شهرستانها 2
  4/11/88 داد شركت كنندگانتكثير فرمهاي فعلي بازديد به تع 3

4  
تهيه پيش نويس اصالحي در موارد مورد نياز توسط امور 

  پايگاهها و واحد طرح و توسعه مركز
5/11/88  

  7/11/88 برگزاري جلسه مشترك مسئولين شهرستانها 5

6  
ارائه فرمهاي قبلي بازديد و ارائه پيش نويس پيشنهادي در 

  جلسه
7/11/88  

  10/11/88 پيش نهادات مسئولين شهرستانهاجمع آوري نظرات و 7
  10/11/88 اصالح نقاط مورد نظر در فرمها و تهيه چك ليست جديد  8
  11/11/88 ارسال به شهرستانها جهت اطالع پرسنل پايگاهها 9
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  88تهيه چك ليست آنكالي وقوانين مرتبط با آنكال اعزامهاي بين بيمارستاني در آذر ماه : ب- 3
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  08/9/88  هماهنگي با مسولين شيفت پايگاه شهري بوشهر  1
  8/9/88  برگزاري جلسه نظارت وارزشيابي مركز  2

3  
بررسي نقاط قوت و .ارائه قوانين موجود آنكالي از سالهاي قبل 

  ضعف آن در جلسه
8/9/88  

  15/9/88تا  تدوين پيش نويس قوانين آنكالي توسط واحد امور پايگاهها  4
  15/9/88تا  تعيين پرسنل متقاضي شيف آنكالي  5
  16/9/88  جلسه مجدد با سر شيفتها و بررسي نقاط اصالحي  6

7  
ارائه پيش نويس تاييد شده به رييس مركز جهت تطبيق با قوانين 

  موجود و نظر نهايي
16/9/88  

  20/9/88  تهيه ليست نهايي و ابالغ به واحدها  8
  
  
  88ليست انجام فرايندهاي پرسنل خدماتي واحد عمليات واداري در دي ماه تهيه چك : ج- 3
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  /14/10/88  ثبت كليه كارهاي خدماتي مركز در واحد اداري وعمليات  1
  14/10/88  تدوين پيش نويس فرايند انجام هر كار بصورت چارت  2
  15/10/88  زبرگزاري جلسه كميته نظارت وارزشيابي مرك  3

4  
ارائه پيش نويس در جلسه فوق الذكر وجمع آوري نقاط قوت  

  وضعف آن
14/10/88  

  15/10/88  اصالح نقاط ضعف احتمالي پيش نويس تدوين شده  5
  16/10/88  تدوين نهايي چك ليست پرسنل خدماتي جهت ابالغ  6
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  88انين موجود در دي ماهتهيه چك ليست شستشو و گندزدايي آمبوالنس وبازنگري قو:د- 3
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  15/10/88  ثبت كليه تجهيزات پزشكي وقسمتهاي مورد نياز به شستشو  1
  17/10/88تا15 بررسي كتب واينترنت درگند زدايي قسمتهاي مختلف 2

3  
مكاتبه با اورژانس كشور و قطب مربوطه در خصوص 

  دستورالعملهاي جاري آن مراكز
15/10/88  

  28/10/88 تهيه پيش نويس فرايند گند زدايي تجهيزات وقسمتهاي مختلف 4
  30/10/88 هماهنگي وبرگزاري جلسه كميته نظارت وارزشيابي مركز 5
  30/10/88 ارائه پيش نويس فرايندها جهت تصويب نهايي 6
  30/10/88 تدوين نهايي چك ليست و ابالغ به خدمات و شهرستانها 7

  
  د نظارت وارزشيابي مستمر در اورژانس هاي پيش بيمارستانيهبود فراينب

  
  88بهمن واسفند- حوزه شهرستان بوشهر در دي 115بازديد از پايگاههاي : الف- 4
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  8/10/11/12/88  تدوين برنامه ماهانه بازديد 1
  8/10/11/12/88  ابالغ برنامه بازديد از پايگاهها به مسئول واحد نقليه مركز 2
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرمهاي چك ليست ارزيابي پايگاه  3
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرمهاي ارزيابي آمبوالنس پايگاه 4
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرم ارزيابي دارو تجهيزات پايگاه 5
  طبق جدول زمانبندي  ثبت نتايج بازديد در دفتر گزارش پايگاه 6

  كتبي نتيجه بازديد به مدير مركز اعالم  7
پس از اتمام بازديد 
  حوزه هر شهرستان

تهيه نامه جهت ارسال نتايج به روساي شبكه هاي بهداشت ودرمان   8
 شهرستانهاي مورد بازديد

پس از تاييد رياست 
  مركز

  دور جديد بازديدها  پيگيري مجدد نقاط ضعف مشاهده شده در بازديد  9
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   88بهمن واسفند- حوزه شهرستان تنگستان ودشتي  در دي 115از پايگاههاي بازديد : ب- 4
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  8/10/11/12/88 تدوين برنامه ماهانه بازديد 1
  8/10/11/12/88 ابالغ برنامه بازديد از پايگاهها به مسئول واحد نقليه مركز 2
  دول زمانبنديطبق ج تكميل فرمهاي چك ليست ارزيابي پايگاه 3
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرمهاي ارزيابي آمبوالنس پايگاه  4
  طبق جدول زمانبندي تكميل فرم ارزيابي دارو تجهيزات پايگاه 5
  طبق جدول زمانبندي ثبت نتايج بازديد در دفتر گزارش پايگاه 6
  بازديدپس از اتمام  اعالم كتبي نتيجه بازديد به مدير مركز 7

8  
نامه جهت ارسال نتايج به روساي شبكه هاي بهداشت تهيه 

 ودرمان شهرستانهاي مورد بازديد

پس از تاييد رياست 
  مركز

  دور جديد بازديدها پيگيري مجدد نقاط ضعف مشاهده شده در بازديد 9
  
  
  88بهمن واسفند- در دي - حوزه شهرستان دير 115بازديد از پايگاههاي : ج- 4
  

  جامزمان ان  شرح فعاليت  رديف
  8/10/11/12/88  تدوين برنامه ماهانه بازديد   1
  8/10/11/12/88  ابالغ برنامه بازديد از پايگاهها به مسئول واحد نقليه مركز  2
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرمهاي چك ليست ارزيابي پايگاه  3
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرمهاي ارزيابي آمبوالنس پايگاه  4
  طبق جدول زمانبندي  بي دارو تجهيزات پايگاهتكميل فرم ارزيا  5
  طبق جدول زمانبندي  ثبت نتايج بازديد در دفتر گزارش پايگاه  6

7  
پس از اتمام بازديد   اعالم كتبي نتيجه بازديد به مدير مركز

  حوزه هر شهرستان

8  
تهيه نامه جهت ارسال نتايج به روساي شبكه هاي بهداشت ودرمان 

 يدشهرستانهاي مورد بازد
پس از تاييد رياست 

  مركز
  دور جديد بازديدها  پيگيري مجدد نقاط ضعف مشاهده شده در بازديد   9
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  88بهمن واسفند- حوزه شهرستان دشتستان در دي 115بازديد از پايگاههاي : د- 4
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  8/10/11/12/88  تدوين برنامه ماهانه بازديد  1
  8/10/11/12/88  بازديد از پايگاهها به مسئول واحد نقليه مركزابالغ برنامه   2
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرمهاي چك ليست ارزيابي پايگاه 3
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرمهاي ارزيابي آمبوالنس پايگاه 4
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرم ارزيابي دارو تجهيزات پايگاه 5
  طبق جدول زمانبندي  فتر گزارش پايگاهثبت نتايج بازديد در د 6
  پس از اتمام بازديد  اعالم كتبي نتيجه بازديد به مدير مركز 7

تهيه نامه جهت ارسال نتايج به روساي شبكه هاي بهداشت ودرمان   8
 شهرستانهاي مورد بازديد

پس از تاييد رياست 
  مركز

  بازديدهادور جديد   پيگيري مجدد نقاط ضعف مشاهده شده در بازديد  9
  
  
  88بهمن واسفند- حوزه شهرستان كنگان و جم  در دي 115بازديد از پايگاههاي :  5ـ4
  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف
  8/10/11/12/88  تدوين برنامه ماهانه بازديد   1
  8/10/11/12/88  ابالغ برنامه بازديد از پايگاهها به مسئول واحد نقليه مركز  2
  طبق جدول زمانبندي  ت ارزيابي پايگاهتكميل فرمهاي چك ليس  3
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرمهاي ارزيابي آمبوالنس پايگاه  4
  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرم ارزيابي دارو تجهيزات پايگاه  5
  طبق جدول زمانبندي  ثبت نتايج بازديد در دفتر گزارش پايگاه  6
  اتمام بازديد پس از  اعالم كتبي نتيجه بازديد به مدير مركز  7

8  
تهيه نامه جهت ارسال نتايج به روساي شبكه هاي بهداشت ودرمان 

 شهرستانهاي مورد بازديد
پس از تاييد رياست 

  مركز
  دور جديد بازديدها  پيگيري مجدد نقاط ضعف مشاهده شده در بازديد   9
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  8من واسفندبه- حوزه شهرستان گناوه وديلم در دي 115بازديد از پايگاههاي : و- 4

  

  زمان انجام  شرح فعاليت  رديف

  8/10/11/12/88  تدوين برنامه ماهانه بازديد   1

  8/10/11/12/88  ابالغ برنامه بازديد از پايگاهها به مسئول واحد نقليه مركز  2

  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرمهاي چك ليست ارزيابي پايگاه  3

  بق جدول زمانبنديط  تكميل فرمهاي ارزيابي آمبوالنس پايگاه  4

  طبق جدول زمانبندي  تكميل فرم ارزيابي دارو تجهيزات پايگاه  5

  طبق جدول زمانبندي  ثبت نتايج بازديد در دفتر گزارش پايگاه  6

  پس از اتمام بازديد  اعالم كتبي نتيجه بازديد به مدير مركز  7

تهيه نامه جهت ارسال نتايج به روساي شبكه هاي بهداشت ودرمان   8

 هرستانهاي مورد بازديدش

پس از تاييد رياست 

  مركز

  دور جديد بازديدها  پيگيري مجدد نقاط ضعف مشاهده شده در بازديد   9

  

  

  



74 
 

  

  

  

  

  

  

 

 گانت ماهانه برنامه ها در يك نگاه
 

 اسفند بهمن دي آذر روز
1   

-كارگاه حمل مصدوم
كارگاه هسته اي -بازخورد-بازديد امدادگري  

بازخورد-بازديد  كارگاه هسته اي  2  

كارگاه هسته اي - نظارت- ك  3  - بازخورد- بازديد- نظارت- ك 
 كارگاه هسته اي

- نظارت- ك  

كارگاه هسته  -بازخورد-بازديد   4
 كارگاه هسته اي اي

  تهيه چك ليست بازديد   5
اموزش- ك   6   

آموزش- ك  7 -كارگاه حمل مصدوم 
كارگاه هسته اي -امدادگري   

ماهانه بازديدتدوين برنامه   8  - تدوين برنامه ماهانه بازديد 
 كارگاه هسته اي

كارگاه  - تدوين برنامه ماهانه بازديد
 هسته اي

بازديد–ابالغ برنامه بازديد  ابالغ برنامه بازديدبه  نقليه ابالغ برنامه بازديد به  نقليه كارگاه هسته اي 9  

آموزش- ك 10 بازخورد-بازديد كارگاه هسته اي   بازديد 

كارگاه هسته  -بازخورد-بازديد   11
آموزش- ك اي  

كارگاه هسته اي -بازخورد-بازديد  12  كارگاه هسته اي كارگاه اورزانسهاي زنان 
رگاه هسته اي كا - بازخور-بازديد  13 مرگ ومير- آمار- ك كارگاه هسته اي   

امورپايگاهها- مانور  14 كارگاه  -امورپايگاهها- مانور 
امورپايگاهها- مانور اورزانسهاي زنان  

تهيه چك ليست  15
 آنكالي

كارگاه  - مرگ ومير- آمار- ك
 هسته اي

كارگاه هسته اي -بازخورد-بازديد كارگاه هسته اي  
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 اسفند بهمن دي آذر روز
16  

 -كارگاه -چك ليست خدمات
بازخورد-بازديد كارگاه هسته اي هسته اي  

مرگ ومير- آمار- ك17 - آمار-ك -بازخورد-يدبازد جلسه مانور هسته اي 
  مرگ ومير

كارگاه  -بازخورد-بارديد  18
 كارگاه هسته اي هسته اي

كارگاه هسته  -بازخورد-بازديد  19
  كارگاه هسته اي اي

20  
كارگاه هسته  - بازخور-بازديد

اصالح- ك اي د   

21    
كارگاه هسته اي -اصالح- ك 22 كارگاه هسته اي -بازخورد-بازديد    
گاه هسته ايكار 23    
اصالح- ك24 -كارگاه حمل مصدوم 

 امدادگري
 كارگاه هسته اي 

 -مطالب هسته اي  CDتهيه   25
 كارگاه هسته اي

بازخورد-بازديد -اصالح- ك   

كارگاه هسته اي -بازديد 26 رفاهي- ك  رفاهي- ك   
كارگاه هسته اي -بازديد كارگاه اينتوباسيون27    
ون آنالين هسته ايآزم همايش مانور هسته اي  28  
29 

 - آزمون آنالين- رفاهي- ك
 كارگاه هسته اي هسته اي

آزمون آنالين -- همايش
  هسته اي

رفاهي- ك30 كارگاه  - چك ليست گندزدايي 
 هسته اي

  همايش
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

  

  شگاه رياست دان  آقاي دكتر غالمرضا حيدري   : تهيه و تنظيم 

  معاون درمان   آقاي دكتر افشين شيركاني  

  مدير درمان   آقاي دكتر محمود جمي   

  مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي   آقاي دكتر عليرضا حاجيوني   

  رئيس اداره نظارت بردرمان   خانم دكتر ماندانا مؤيد فرد   

  رئيس اداره تجهيزات پزشكي   آقاي دكتر محمد باقر عليپور   

  مسئول اداره امور آزمايشگاه   ي دكتر محمد غريبي آقا  

  مسئول بيماريهاي خاص   آقاي دكتر محمدرضا مرواريدي   

  مسئول دفتر پرستاري   آقاي حسين پوپ   

  مسئول واحد مامايي   خانم شيرين محمد زاده   

  دبير كميسيون تعزيرات حكومتي دانشگاه   خانم محبوبه اميري پور عليجان   

  مسئول آموزش   زانه مهدوي خانم فر  

  مسئول كميسيون پزشكي   خانم فرحناز قيامي   
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