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رئیس امور اداری

لیال چاکری
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نقاط قوت

نقاط ضعف
انعکاس نامناسب فعالیتهای بیمارستان به دانشگاه

معتقد بودن مدیران ارشد براجرای نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان

عدم آگاهی کامل مردم از خدمات قابل ارائه در این مرکز

آموزشی پژوهشی بودن مرکز

ضعف در بهره وری نیروی انسانی

موقوفه بودن بیمارستان

کمبود امکانات رفاهی

نزدیکی به مطب پزشکان متخصص

عدم وجود سیستم نظام مند تشویق وتنبیه

وجود تجهیزات پیشرفته تخصصی و فوق تخصصی

عدم توازن درامد و هزینه بیمارستان

باال بودن آمار رضایت مندی مراجعین

بالاستفاده ماندن فضاهای فیزیکی موجود در بیمارستان

باال بودن آمار مراجعین کلینیک

کمبود تجهیزات پزشکی ونیروی انسانی جهت راه اندازیICU

ارتقاء سیستمHIS

عدم وجود آمبوالنس استاندارد

عقد قرارداد بیمه مکمل و پایه با کلیه سازمان های بیمه گر

استاندارد نبودن فضای فیزیکی اورژانس

تجهیز کلیه واحدهابه سخت افزار و امکان استفاده همه کارکنان از اینترنت

فعال نبودن برخی واحدهای پشتیبانی در در شیفتهای شب

برگزاری منظم دوره های آموزشی عمومی و تخصصی کارکنان

استاندارد نبودن فضاو جایگاه واحد CSR

تجهیز بیمارستان به سیستم پیشرفته امحاء زباله های بیمارستانی

فقدان سالن آموزشی مناسب

اجرای سیستم حسابداری تعهدی

کمبود انگیزه جهت انجام فعالیتهای پژوهشی توسط کارکنان

اجرای اتوماسیون اداری

عدم وجود سالن کنفرانس مناسب جهت جلسات گروهی

اجرای قانون ارتقاء بهره وری پرستاران

عدم وجود سوپروایزر آموزشی ودرگردش ثابت

تدوین شرح وظایف تخصصی کلیه رشته های شغلی بیمارستان

عدم وجود متخصص مقیم دربیمارستان

وجود پارکینگ مناسب جهت وسایل نقلیه

فقدان مدیریت مصرف انرژی در مرکز

اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان

ضعیف بودن سیستم نوبت دهی کلینیکها

برون سپاری  %01واحدها

مطلوب نبودن ضریب اشغال تخت

پایین بودن ریت عوارض پس از عمل های جراحی

ناکار آمد بودن سیستم های ارزیابی عملکرد کارکنان

فعال بودن واحد آزمایشگاه ورادیولوژی به صورت شبانه روزی

عدم حضور متخصص در برخی رشته ها در تمام روزهای هفته

مجهز بودن تنها بیمارستان دولتی به دستگاه  MRIو، DDRسونوگرافی و اکو

فقدان سیستم ارزیابی مناسب جهت انتخاب کارمندان ومسئولین

وجود پلی کلینیکهای تخصصی در این مرکز

ناکارآمد بودن سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

امکان ایجاد بخشهای خصوصی با شرایط ویژه

عدم حضور به موقع برخی پزشکان متخصص درمانگاه و باال بودن مدت زمان
انتظار بیمار جهت دریافت خدمات کلینیک
توجه به بخشها و واحد های( در آمد زا( سرپایی وعدم رسیدگی به واحد هاو
بخشهای کم در آمد) بستری( از طرف دانشگاه

برخورداری از کتابخانه
داشتن فضای کافی جهت توسعه

عدم وجود کافه تریا  ،فضای اداری کافی و نمازخانه مناسب

امکان اصالح فرآیندها و خط مشی و روشهای جاری مرکز

قدمت باالی ساختمان بیمارستان

خوشنام بودن بیمارستان

وجود دستگاههای مستهلک تأسیساتی

وجود پایگاه  001در بیمارستان

اجبار در نگهداری و به کارگیری برخی از پرسنل نا کارآمد در بیمارستان

پائین بودن ریت عفونتهای بیمارستانی در این مرکز

عدم برخورداری از گروه آموزشی طب اورژانس

تنوع خدمات کلینیکی

تاخیر در پرداخت های پرسنلی ( اضافه کار ،کارانه و)...
عدم تناسب بین مدرک تحصیلی وبرخی پستهای مورد تصدی واحدهای
پشتیبانی( واحد مددکاری  ،تاسیسات و)...
عدم اخذ هزینه خارج از تعهد ات سازمانهای بیمه گراز مراجعین
تاخیر در پرداخت حق العمل پزشکان
انعکاس ناکافی فعالیتهای انجام شده دربیمارستان
عدم تشکیل پرونده سرپائی جهت بیماران کلینیکها
چند پیشگی برخی کارکنان
مجهز نبودن بیمارستان به سیستم پیشرفته اطفاء حریق
کمبود منابع مالی جهت انجام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
ضعف در طراحی برنامه مدیریت بحران
کمبود نیروی کارشناس خصوصا در پستهای مدیریتی وسرپرستی
اشغال پستهای مدیریتی وسرپرستی درمرکز

فرصت ها

تهدیدها
کمبود تخصیص اعتبارات مالی از طرف دانشگاه

پوشش کامل نظام عرضه خدمات بهداشتی در سطح مطلوب

وجود ترافیک باال در مسیرهای منتهی به بیمارستان

اشراف کامل رئیس دانشگاه به شرایط کلی بیمارستان

ازدیاد موتورسواران در سطح شهر

وجود مراکز آموزش عالی در منطقه

کمبود مجوزهای استخدامی نیروی انسانی

قرار داشتن بیمارستان در مرکز شهر

تحریم اقتصادی وافزایش نرخ تورم در بخش خدمات بهداشتی-درمانی

واقع بودن در کمربند شمال-جنوب کشورو توریستی بودن شهرستان

زلزله خیز بودن منطقه

وجود کادر تخصصی و فوق تخصصی مجرب در دانشگاه

پایین بودن تعرفه های دولتی وعدم حمایت سازمانهای بیمه گراز برخی

وجود نیروهای جوان ،تحصیل کرده و عالقه مند در منطقه

اقدامات درمانی  -تشخیصی
تاخیر طوالنی در پرداخت مطالبات توسط سازمانهای بیمه گر

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

حرکت هرم سنی جمعیت به سوی سالمندی

وجود سامانه اینترنتی آموزش مداوم و امکان دسترسی همگان به آن

پزشک ساالری در سیستم درمانی

تعداد زیاد مسافران در تعطیالت

عدم ارتباط مناسب بین سازمانی

تصویب طرح تفضیلی بیمارستان ازطرف وزارت بهداشت ( تبدیل پروانه
بیمارستان ا ز44تخت مصوب به  44تخت مصوب)

وابستگی به شرکت های پزشکی خارجی

تمایل به سر مایه گزاری بخش خصوصی در این بیمارستان

همجواری با  2مرکز درمانی خصوصی

وجود خیرین عالقه مند در منطقه و استفاده از توان مالی ایشان

وجود اتباع خارجی در منطقه

ارتقاء دانشگاه به تیپ یک

وجود دیدگاه های غیرمسئوالنه برخی مسئولین دانشگاه به ماهیت بیمارستان(

اجرای برنامه اعتباربخشی ملی

بیمارستان جنرال یا پلی کلینیک تخصصی)
نبودن امنیت شغلی به دلیل تغییرات مدیریتی کالن دانشگاه

وجود پایگاه  001در این مرکز

ناهماهنگی در نظام پرداختها

اجرای طرح تحول نظام سالمت

فقدان استقالل مالی بیمارستان

قرارگرفتن شهرستان در الین ترانزیت

وجود مراکزدرمانی خصوصی درمجاورت بیمارستان( دیلی کلینیک پارسیان-
بیمارستان میالد )

قرارگرفتن بیمارستان در مرکز شهر

کمبود دوره ها ی آموزشی مدیریتی جهت مدیران ارشد بیمارستانها

تک تخصصی بودن مرکز

عدم تعرفه گذاری خدمات پرستاری

اجرای طرح ارزشهای نسبی تعرفه خدمات سالمت

باالبودن آمار تصادفات از طریق متور سیکلت
پائین بودن تعرفه های پزشکی
عدم پوشش کامل بیمه ای اتباع بیگانه
کمبود منابع مالی جهت طرح های عمرانی وخرید تجهیزات
زلزله خیز بودن منطقه
تحریم اقتصادی و تاثیر آن بر نظام درمان
فقدان گروه تخصصی پزشکی ثابت جهت این بیمارستان
عدم امکان دخالت بیمارستاندرجذب پرسنل وپزشک مورد نیاز
( استخدامی وقراردادی)
عدم قرارداد با سازمانهای حمایتگر از قبیل سازمان بهزیستی  ،کمیته امداد و....
شاغل بودن پزشکان متخصص جراح طرف قرارداد با این مرکز دربخش خصوصی
وجذب این متخصصان به بازار کار جذابتر
عدم مجوز استخدام نیروی کار جدید وتخصیص نیروی کافی از طرف دانشگاه
تغییر مستمر قوانین
تغییر مستمر ونامناسب سیستم های ارزشیابی بیمارستانها
عدم استقالل مالی بیمارستان

ماتریس ارزیابی داخلی)Internal Factor Evaluation ) IFE
امتیاز وضع

امتیاز

موجود

وزن دار

S1

ارتقا سیستم پذیرش از شرکت طراحان بوعلی به سیستم تیراژه

0/1

3

0/3

S2

باال بودن امار رضایت مندی مراجعین

./00

4

0/00

S3

وجود پلی کلینیک های تخصصی در این مرکز و تنوع خدمات کلینیکی

./00

3

0/00

S4

مجهز بودن تنها بیمارستان دولتی به دستگاه های DDRو MRIسونوگرافی و اکو کاردیوگرافی

0/1

3

0/3

S5

وجود فضای ازاد وکافی جهت توسعه بیمارستان

0/1

3

0/3

S6

تنها مرکز دولتی در شهر که در ان ازمایشگاه و رادیولوژی به صورت شبانه روز فعال می باشد

0/00

3

0/10

S7

برون سپاری %01واحدها به بخش خصوصی

0/00

3

0/00

S8

اموزش و پژوهشی بودن مرکز

0/00

3

0/00

S9

کوتاه بودن مدت اقامت بیماران بستری

0/00

3

0/00

S10

پایین بودن ریت عفونت های بیمارستانی این مرکز

0/00

4

0/0

W1

عدم وجود داروخانه شبانه روزی

0/00

0

0/04

W2

قدمت باالی ساختمان و عدم تطابق ساختار بیمارستان با استانداردهای کشوری

0/00

1

0/00

W3

چند پیشگی برخی کارکنان و نامناسب بودن چارت تشکیالتی

0/00

0

0/04

W4

عدم وجود نیروی توانمند جهت پست های مدیریتی

0/00

1

0/00

W5

مجزا نبودن بخش های بالینی از پلی کلینیک ها

0/00

1

0/00

W6

عدم تشکیل پرونده سرپایی جهت بیماران پلی کلینیک ها

0/00

1

0/00

W7

کمبود تجهیزات مورد نیاز واحدها

0/00

0

0/1

W8

مناسب نبودن واستاندارد نبودن فضای فیزیکی اورژانس

0/1

0

0/0

W9

مناسب نبودن سیستم نوبت دهی پلی کلینیک ها

0/00

1

0/00

W10

عدم حضورپزشکان جهت ویزیت بیماران

0/00

0

0/00

ضعف وقوت

کد

وزن
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ماتریس ارزیابی

خارجی )External Factor Evaluation (EFE

کد

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

فرصت وتهدید

امتیاز وضع

امتیاز

موجود

وزن دار

قرار داشتن بیمارستان در مرکز شهر وخوشنام بودن بیمارستانی

0/00

3

0/00

الزام به اجرای طرح تحول نظام سالمت

0/1

4

0/4

وجود خیرین عالقه مند در منطقه واستفاده از توان مالی ایشان

0/00

3

0/00

الزام به اجرای نظام اعتبار بخشی ملی

0/00

3

0/00

ارتقاء دانشگاه به تیپ یک

0/00

3

0/00

تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این مرکز

0/00

3

0/10

اجرای طرح تزریق پرستار شرکتی به موسسات درمانی

0/00

4

0/ 0

استقالل مالی بیمارستان

0/1

4

0/4

الزام اجرای تعرفه جدید

0/1

3

0/3

مستقل بودن دانشگاه علوم پزشکی کاشان

0/00

3

0/00

کمبود تخصیص اعتبارات مالی به این مرکز

0/1

1

0/1

0/00

1

0/00

0/1

0

0/0

وجود مراکز خصوصی در همجواری مرکز (پارسیان –میالد )

0/00

1

0/00

وجود نوسان در سیستم های ارزشیابی بیمارستان ها

0/0

1

0/00

مشارکت کمترازانتظار پزشکان در تدوین طرح اعتبار بخشی ملی

0/00

1

0/00

جذب پزشکان به بازار کار جذابتر مراکز خصوصی

0/00

1

0/00

عدم اختصاص گروه جراحی مستقل به این مرکز

0/1

0

0/0

نوسان باالی بازار تجهیزات پزشکی و دارو به علت تحریم اقتصادی

0/00

1

0/00

تصویب دستوروالعمل ها بدون در نظر گرفتن محل تامین اعتبار

0/00

1

0/00

تاخیر طوالنی در پرداخت مطالبات توسط سازمانهای بیمه گر
وجود دیدگاههای غیر مسوالنه برخی مسولین دانشگاه به ماهیت بیمارستان

وزن

نمره نهائی2/58:

جدول تحلیل عوامل محیطی درونی و بیرونSWOT
نقاط قوتS
 .1ارتقا سیستم پذیرش از شرکت طراحان بوعلی به
سیستم تیراژه

نقاط ضعفW
.1

عدم وجود داروخانه شبانه روزی

.2

قدمت باالی ساختمان و عدم تطابق ساختار بیمارستان با

 .2باال بودن امار رضایت مندی مراجعین
 .3وجود پلی کلینیک های تخصصی در این مرکز و

استانداردهای کشوری
.3

تنوع خدمات کلینیکی

ماتریس SWOT

چند پیشگی برخی کارکنان و نامناسب بودن چارت
تشکیالتی

 .4مجهز بودن تنها بیمارستان دولتی به دستگاه های

.4

عدم وجود نیروی توانمند جهت پست های مدیریتی

DDRو MRIسونوگرافی و اکو کاردیوگرافی

.5

مجزا نبودن بخش های بالینی از پلی کلینیک ها

 .5وجود فضای ازاد وکافی جهت توسعه بیمارستان

.6

عدم تشکیل پرونده سرپایی جهت بیماران پلی کلینیک ها

 .6تنها مرز دولتی در شهر که در ان ازمایشگاه و

.7

کمبود تجهیزات مورد نیاز واحدها

.8

مناسب نبودن واستاندارد نبودن فضای فیزیکی اورژانس

 .7برون سپاری %11واحدها به بخش خصوصی

.9

مناسب نبودن سیستم نوبت دهی پلی کلینیک ها

 .8اموزش و پژوهشی بودن مرکز

 .01عدم حضورپزشکان جهت ویزیت بیماران

رادیولوژی به صورت شبانه روز فعال می باشد

 .9کوتاه بودن مدت اقامت بیماران بستری
.11پایین بودن ریت عفونت های بیمارستانی این
مرکز

فرصتهاO
.1

استراتژی های SO

قرار داشتن بیمارستان در مرکز شهر وخوشنام بودن

: SO1ارتقاء کمی وکیفی خدمات تخصصی وفوق

بیمارستانی

تخصصی

.2

الزام به اجرای طرح تحول نظام سالمت

.3

وجود خیرین عالقه مند در منطقه واستفاده از توان مالی ایشان

.4

الزام به اجرای نظام اعتبار بخشی ملی

.5

ارتقائ دانشگاه به تیپ یک

.6

تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این مرکز

.7

اجرای طرح تزریق پرستار شرکتی به موسسات درمانی

.8

استقالل مالی بیمارستان

.9

الزام اجرای تعرفه جدید

: SO2حداکثر استفاده از ظرفیتهای سیستم تیراژه
( جمع آوری  ،تحلیل  ،غربالگری وتصمیم گیری )
: SO3
 : SO4واگذاری برخی خدمات به بخش خصوصی
 : SO5ارتقاء سطح رضایتمندی مراجعین
: SO6

استراتژی های WO
 :WO1توانمندسازی کارکنان ومدیران درزمینه های مدیریتی
 :WO2اقدام جهت را ه اندازی بخش مراقبتهای ویژه
 :WO3بهینه سازی فضای فیزیکی خصوصا اورژانس بر اساس
استانداردها
 :WO4ارتقاء سیستم مدیریت کارکنان
 :WO5افزایش انگیزه کارکنان جهت مشارکت در اجرای طرح
های بهبود کیفیت سازمان
:WO6تالش درجهت استفاده بهینه از منابع مالی  ،نیروی
انسانی و....

 .11مستقل بودن دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تهدیدهاT
 .1کمبود تخصیص اعتبارات مالی به این مرکز
 .2تاخیر طوالنی در پرداخت مطالبات توسط سازمانهای بیمه گر
 .3وجود دیدگاههای غیر مسوالنه برخی مسولین دانشگاه به ماهیت
بیمارستان
 .4وجود مراکز خصوصی در همجواری مرکز (پارسیان –میالد )
 .5وجود نوسان در سیستم های ارزشیابی بیمارستان ها
 .6عدم درگیر کردن نامناسب پزشکان در تدوین طرح اعتبار بخشی ملی
 .7جذب پزشکان به بازار کار جذابتر مراکز خصوصی
 .8عدم اختصاص گروه جراحی مستقل به این مرکز
 .9نوسان باالی بازار تجهیزات پزشکی و دارو به علت تحریم اقتصادی
.11تصویب دستوروالعمل ها بدون در نظر گرفتن محل تامین اعتبار

استراتژی های ST
 : ST1فراهم کردن شرایط امنیتی و مالی پزشکان
متخصص جهت جذب واشتغال در این مرکز
 : ST2تدوین برنامه بودجه ریزی درراستای
مدیریت منابع واعتبارات مالی تخصیص داده شده
از طرف دانشگاه
 : ST2ساماندهی درمانگاههای تخصصی موجود
در پلی کلینیکها درراستای افزایش درآمد
بیمارستان

استراتژی هایWT
 : WT1مکاتبه جهت استقرار گروه مستقل جراحی در این
مرکز
 : WT2تالش در مجزا نمودن بخشهای پلی کلینیکی از
بخشهای بستری و تقویت بخشهای بالینی
 : WT3اجرای مناسب برنامه های نظارتی وکنترل عملکرد
واحدهای اداری-درمانی
 : 4WTپیگیری وصول مطالبات بیمه ای جهت کاهش بدهی
ها وافزایش منابع مالی
 : WT5پیگیری حضور به موقع متخصصین برای افزایش
رضایت مردم

برای تدوین استراتژی عالوه بر روش های دیگر می توان از ماتریس استراتژی اصلی استفاده کرد .هر سازمان در هر وضعی که باشد در یکی از خانه های
متعلق به ماتریس استراتژی های اصلی قرار می گیرند.
 .1سازمان هایی که در خانه شماره  1قرار دارند از نظر استراتژیک در وضعی بسیارعالی به سر می برند این سازمان ها می توانند از راه های مختلف از
فرصت های موجود در محیط خارجی بهره برداری نمایند و به هنگام ضرورت می توانند حالت تهاجمی به خود گرفته و خطر پذیر شوند .
.2

سازمان هایی که در خانه شماره  2قرار می گیرند باید موضعی را که در حال حاضر دارند مورد ارزیابی مجدد قرار دهند .اگر چه وضعیت روبه رشدی
دارند ولی نمی توانند به شیوه ای اثر بخش به رقابت بپردازند.

.3

سازمان هایی که در خانه شماره 3قرار می گیرند از نظر رقابتی موضعی قوی دارند.

.4

سازمان هایی که در خانه شماره  4قرار می گیرند از نظر رقابتی در موضعی ضعیف قرار دارند  .این سازمان ها باید دست به تغییرات زیر بنایی و سریع بزنند تا از
انحالل و نابودی خود جلوگیری نمایند

تعیین موقعیت استراتژیک بیمارستان
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی)(IFE

1

2/5

4
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی((EFE

So1

Wo0

تهاجمی

محافظه کارانه

( رشد و توسعه)

(حفظ و حمایت درونی )

2/5
Wt 3

St4

رقابتی

تدافعی

(نگهداری و حمایت بیرونی)

(واگذاری و کاهش و انحالل)

بیمارستان در خانه استراتژی محافظه کارانه قرار دارد .حوزه استراتژی بیمارستان نقوی متمرکز بر حفظ و ارتقای وضع موجود می باشد.علی رغم تهدیدات
خارجی امید است با بهره گیری هر چه بیشتر از نقاط قوت و فرصتها برای محدود نمودن نقاط ضعف و تهدیدات  ،شاهد تعالی هر چه بیشترسازمان و تحقق
اهداف جهت رسیدن به چشم انداز باشیم.

موضوعات استراتژیک بیمارستان
مشکالت استراتژیک

.1

ناکار آمد بودن سیستم های ارزیابی عملکرد کارکنان

.0

قدمت باالی ساختمان وعدم تطابق ساختار بیمارستان با استانداردهای ساختمانی

.3

کمبود تجهیزات

.4

کمبود امکانات رفاهی

.0

عدم تبلیغات کافی در زمینه خدمات قابل ارائه در این مرکز

.0

عدم استفاده بهینه از منابع مالی  ،نیروی انسانی و....

.7

ضعف در سیستم مدیریت خطر

موضوعات توسعه ای
.1

ارتقاءایمنی بیماران و کارکنان

.0

ارتقاء کیفیت فرایندهای داخلی
.3

آموزش وتوانمندسازی کارکنان

.4

را ه اندازی بخشهای مصوب شده در طرح تفضیلی بیمارستان

.0

افزایش انگیزه کارکنان جهت مشارکت در اجرای طرح های بهبود کیفیت سازمان

.0

بهره برداری از فضاهای فیزیکی بال استفاده موجود

.7

طراحی سیستم تشویق و پاداش متناسب با میزان خالقیت و مشارکت پرسنل

.0

افزایش مشارکت بخش خصوصی و تالش در جهت جذب کمکهای خیرین

.9

ارتقای سطح رضایت مندی مراجعین

 .10حداکثر بهره برداری از منابع مالی  ،نیروی انسانی و تجهیزات
 .11حداکثر بهرهبرداری از دارایی ها و موجودی ها .

اهدا ف کلی ربانهم استراژتیک بیمارستان
G1ارتقاء کمی و کیفی خدمات تخصصی و فوق تخصصی
 G2ارتقای مستمر سطح دانش و توانمندی کارکنان
 G3ارتقای مستمر سطح رضایتمندی مراجعین
 G4مدیریت منابع سرمایه ای ( منابع مالی  ،نیروی انسانی  ،تجهیزات ،منابع انرژی و)....
 G5مدیریت خطر وافزایش ایمنی بیماروکارکنان

استراژتیهای هدف اول :ارتقاء کمی و کیفی خدمات تخ صصی و فوق تخ ص یص
 G1S1ارتقاء مستمرفرایندهای جاری
G1S2اجرای قانون اعتباربخشی
G1S3
G1S4

ط
س
مس
ت
ن
نم
م
ت
ا
ک
ا
استراژتیهای هدف دوم :ارتقای ر ح د ش و و ندی کارنان
G2S1برگزاری دوره های آموزشی منطبق با نیازسنجی
G2S2جذب نیرو بر اساس توانمندیها ومهارتهای تخصصی

ط
س
جع
یت
م
ی
ا
م
استراژتیهای هدف سوم  :ارتقای مستمر ح رضا ندی ر ن
G3S1ارتقای سیستم رسیدگی به شکایات وارائه پیشنهادات
G3S2اجرای برنامه طرح تحول نظام سالمت

استراژتیهای هدف چهارم :مدرییت منابع سرماهی ای
G4S1افزایش درآمد بیمارستان
 G4S2استفاده بهینه از منابع سرمایه ای( نیروی انسانی  ،تجهیزات  ،انرژی و)..
 G4S3استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
 G4S4گسترش خدمات رفاهی کارکنان
 G4S5گسترش و ارتقاء دپارتمانهای درمانی

ن
پ
یم
ج
ی
ن
ی
ب
ط
خ
ی
ا
ف
ک
استراژتیهای هدف م :مدری ت ر و زا ش ا ی ماروکارنان

 G5S1مدیریت بحران
 G5S2ارتقاء سطح ایمنی

تدوین شاخصهای کلیدی
کارت امتیازی متوازن ()BSC
مدل کارت امتیازی متوازن  Balanced Scorecard - BSCکه برای اولین بار بعنوان روشی برای ارزیابی عملکرد سازمانها معرفی شد ،امروزه
بعنوان یکی از بهترین روشها برای برنامهریزی استراتژیک به گونهای که قابل پیاده سازی باشد ،مطرح است .کارت ارزیابی متوازن یک مفهوم نوین مدیریتی
می باشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک می کند تا بتواند فعالیت های کلیدی خود را پایش و کنترل نمایند.
در ایجاد یک کارت امتیازی متوازن ،بیش از هر چیز الزم است تا آرمانها و ماموریت های سازمان مورد توجه قرار گیرند .در این مرحله بررسی ماموریتها و
آرمانها و شناسایی گروههای محوری که بر سازمان تاثیر میگذارند و یا از سازمان متاثر میشوند ،حائز اهمیت میباشد .در گام بعدی ،الزم است تا انتظارات
هریک از گروهها مشخص شود .پس از شناسایی انتظارات طرفین ،اولویتبندی آنها در دستور کار قرار میگیرد .از این طریق میتوان اهداف حیاتی سازمان
را برای تامین انتظارات تعیین کرد .گام بعدی بررسی شرایط و ایجاد استراتژیهای محوری برای استفاده هرچه بیشتر از فرصتها را شامل میشود .در این
مرحله شاخصهای مرتبط با اهداف و اثربخشی استراتژیها ایجاد و در چهار حوزهی یاد شده ،قرار میگیرند .در پایان الزم است تا برای هر شاخص اندازهای
شاخصهاي كليدي عملكرد  KPIنیز دراین حالت با رویکرد

شاخصهاي عملكردي  PIو

جهت دستیابی در پایان دورهی مشخص شود.
گذشته،حال وآتی محور توصیف خواهند گردید .پیشنهار میکنند که مدیران ،اطالعاتی در خصوص چهار منظر را در یک کارت یادداشت تعدیل شده جمع
آوری نمایند و به تحلیل آنها بپردازند.
وجهمالي– تقریبا در همه سازمانها ،شاخصه های مالی اهمیت فراوانی دارند .سازمانها برای افزایش درآمد ،کاهش هزینهها و استفاده موثرتر از داراییها
و افزایش بهرهوری تالش میکنند.
وجهمشتري -وجه مشتریان ،سازمان را قادر میسازد تا معیارهای اصلی سنجش وضعیت مشتریان شامل رضایت  ،حفظ و نگهداری ،کسب مشتریان
جدید و  ..را مورد توجه قرار دهد .
وجهفرايندهايداخلي -فرایندهای داخلی سازمان آن دسته از فعالیتهایی هستند که در زنجیرهای از تولید برای مشتریان ایجاد ارزش میکنند .این
فرایندها برای نیل به اهداف استراتژیک از جایگاه ویژهای برخوردارند.
وجهرشدويادگيري– توانایی یک سازمان در نوآوری ،بهبود و یادگیری ،پایه و اساس همه وجوه باالست .این وجه از کارت امتیازی ،در مورد توانایی
کارکنان ،سیستمهای اطالعاتی و ساختار سازمانی در مدیریت کسب و کار و آمادگی برای تغییر صحبت میکند.

× 011کل تخت روز اشغالی در ماه
تخت فعال × تعداد روزهای ان ماه

08

پیامدی

درصد اشغال تخت

09

پیامدی

متوسط اقامت بیمار بستری

21

پیامدی

درصد فیلم خراب شده به فیلم
مصرفی

20

پیامدی

درصد پسمانده های عفونی به کل
پسماند

22

پیامدی

میزان کلرمطلوب درآب

 × 011تعداد آزمایش مطلوب
مجموع آزمایش کلر ( مطلوب و نامطلوب )

23

فرایندی

شاخص درصد برگزاری جلسات

× 011تعداد جلسات برگزار شده

24

فرایندی

25

فرایندی

تعداد دستورات تلفنی

تخت روز اشغالی
تعداد کل مرخص شدگان و فوت شدگان
×011تعداد فیلم خراب شده
تعداد فیلم مصرف شده
×011میزان پسمانده های عفونی کیلوگرم
کل پسماند به کیلوگرم

تعداد جلسات مورد انتظار
شاخص درصد اثربخشی کمیته ها

× 011تعداد کل مصوبات پیگیری شده
تعدادکل مصوبات تصویب شده
تعداد دستورات تلفنی طی دوره زمانی معین

درصد

فصلی

ارزیابی فعالیت بخش های بستری و میزان
اشغال شدن تختهای فعال
مطلوب نگهداشتن درصد اشغال تخت
درراستای ارائه خدمت به اکثریت بیماران

عدد

فصلی

کاهش هزینه های صرف شده جهت درمان -
رضایتمندی مددجویان

درصد

فصلی

کاهش هزینه های پرت شده و افزایش درآمد
بیمارستان

درصد

فصلی

کاهش هزینه های بیماستان

عدد

فصلی

حفظ سالمت آب مصرفی بیمارستان

درصد

فصلی

بهبود درتصمیم گیریهای اساسی بیمارستان

درصد

فصلی

بررسی میزان پیگیری اجرای مصوبات کمیته
ها در روند ارتقاء سازمان

عدد

فصلی

کاهش خطاهای پزشکی

26

فرایندی

میانگین زمان انجام مشاوره

مجموع زمان پاسخ گویی به مشاوره بیماران دربازه
زمانی معین

عدد

فصلی

تسریع درروند بهبودی بیماران بدحال

27

فرایندی

متوسط زمان تعیین تکلیف
بیماران بستری موقت در اورژانس

تعداد بیماران بستری موقت تعیین تکلیف شده ظرف
مدت  6ساعت در اورژانس به تعداد کل بیماران بستری
موقت در اورژانس

عدد

فصلی

تسریع درروند تعیین تکلیف بیماران بستری
موقت در اورژانس

28

فرایندی

درصد بیماران بستری موقت خارج
شده از اورژانس ظرف مدت 02
ساعت

تعداد بیماران بستری موقت تعیین تکلیف شده خارج
شده از بخش بستری اورژانس زیر  02ساعت در یک
دوره زمانی به تعداد کل بیماران بستری موقت در
اورژانس در طول همان دوره زمانی

عدد

29

فرایندی

متوسط زمان انتظارحضورتیم
احیاپس ازاعالم کداحیا

31

پیامدی

نسبت احیاءموفق اولیه به کل
احیاهای انجام شده

30

فرایندی

درصد تریاز در هر سطح

 011مجموع مدت زمان تریاژ ESIدر یک سطح
تعدادکل بیماران همان سطح تریاژESI

پیامدی

درصد افراد ترخیص شده
با رضایت شخصی

تعدادبیماران بستری موقت مرخص شده با رضایت
شخصی به کل بیماران بستری موقت 011

32

پیامدی

تعداد خون اوت شده

33

پیامدی

تعدادموارد گزارش شده عوارض
انتقال خون

34

پیامدی

تعداد افراد نیدل استیک شده به
کل پرسنل دررده های مربوطه

فصلی

مجموع مدت زمان حضورتیم احیاپس ازاعالم
کداحیا

عدد

فصلی

حضورتیم احیا  3دقیقه پس ازاعالم کداحیا بر
بالین بیمار و ازدست ندادن زمان طالئی جهت
احیای بیمار

فصلی

بررسی علل عدم موفقیت تیم احیا دراحیای
بیماران و کاهش عوامل دخیل در این ضمینه
 1آموزش تیم احیا – اطمینان ازوجود وسالم
بودن امکانات مورد نیاز احیای بیماران و)....

تعداد کل بیماران  CPRشده
تعداد موارد  CPRناموفق در اورژانس
تعداد کل موارد  CPRدر اورژانس

کل کیسه خونهای اوت شده از بانک خون بیمارستان
تعداد عوارض گزارش شده ناشی از تزریق خون
تعداد کل مواردتزریق خون
تعداد افراد نیدل استیک شده
به کل پرسنل دررده های مربوطه

عدد

تسریع درروند تعیین تکلیف بیماران بستری
در اورژانس

درصد

فصلی

بررسی سطح تریاژ مراجعین به اورژانس
درراستای برنامه ریزی جهت تجهیز و ارتقاء
اورژانس و خدمت رسانی مطلوب به مراجعین

درصد

فصلی

بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی و
حذف یا تعدیل علل

عدد

فصلی

کاهش هزینه های پرت شده بانک خون

عدد

عدد

فصلی

فصلی

شناسائی عوامل دخیل در ایجاد عوارض انتقال
خون درراستی حذف یا کاهش عوامل

کاهش بروز نیدل استیک شدن کارکنان

35

پیامدی

نسبت تعداد نمونه های مثبت به
کل نمونه های برداشت شده از
بخش ها

36

پیامدی

میزان عفونت بیمارستانی

37

پیامدی

میزان جا ماندن جسم خارجی بعد
از عمل

کل بیماران جراحی شده

تعداد نمونه های مثب ت
کل نمونه های برداشت شده از بخش ها

عدد

فصلی

پیشگیری از کنترل عفونت

تعداد عفونت های ایجاد شده در یک دروه زمانی
تعداد بیماران ترخیص شده و فوت شده

عدد

فصلی

پیشگیری از عفونتهای ایجاد شده طی
72ساعت بعداز بستری

فصلی

انجام جراحی ایمن جهت مراجعین بستری و
کاهش خطرات وعوارض ناشی از اعمال
جراحی -حذف یا کاهش عوامل خطر-
رضایتمندی مددجویان

38

پیامدی

میزان خونریزی یا هماتوم بعد از
عمل

تعداد خونریزی یا هماتوم بعد از عمل
کل عملهای انجام شده

عدد
خالص

فصلی

انجام جراحی ایمن جهت مراجعین بستری و
کاهش خطرات وعوارض ناشی از اعمال
جراحی -حذف یا کاهش عوامل خطر-
رضایتمندی مددجویان

39

پیامدی

میزان زخم بستر

تعداد زخم بستر انجام شده
کل بیماران بستری شده

عدد
خالص

فصلی

حذف یا کاهش عوامل ایجاد کننده زخم
بستر

41

پیامدی

میزان عفونت زخم جراحی بعد از
عمل

 011تعدادموارد عفونت ایجاد شده بعد ازعمل

عدد
خالص

فصلی

انجام جراحی ایمن  -کاهش خطرات وعوارض
ناشی از اعمال جراحی -حذف یا کاهش
عوامل خطر -رضایتمندی مددجویان

40

پیامدی

تعداد عوارض بیهوشی به کل
بیماران

عدد
خالص

فصلی

حذف یا کاهش ریسفکتورهای ایجاد کننده
عوارض بیهوشی

عدد
خالص

فصلی

انجام جراحی ایمن جهت مراجعین بستری و
کاهش خطرات وعوارض ناشی از اعمال
جراحی -رضایتمندی مددجویان

درصد

فصلی

افزایش کیفیت دستگاهها جهت ارائه خدمات

عدد

ساالنه

کاهش مدت زمان تعمیرات تجهیزات و
پیشگیری از تاخیر درخدمت رسانی

تعدادمواردسوختگی ناشی
ازکوتربه کل بیماران

42

پیامدی

43

فرایندی درصد کالیبراسیون دستگاه ها

44

فرایندی

میزان تاخیر در تعمیرات تجهیزات

45

فرایندی

درصدکل مشاوره های انجام شده

46

پیامدی

47

پیامدی

بهره وری پرسنلی که آموزش بدو
ورود دریافت کرده اند
شاخص بهره وری آموزش

آموزشوارتقاءدانشكاركنان 

شاخص بهره وری آموزش حوادث

مجموع تعداد افراد با جاماندن جسم خارجی در بدن

اعمال جراحی انجام شده
تعدادعوارض بیهوشی ایجاد شده
کل بیماران بی هوش شده
مجموع تعداد موارد سوختگی با کوتر در اتاق عمل
بیمارستان به کل بیماران عمل شده در اتاق عمل
 ×011تعداد دستگاههای کالیبره شده
کل دستگاهها وتجهیزات که باید کالیبره شوند

تعداد هایی دستگاه هاییکه تاخیر در تعمیر دارند
تعداد کل تجهیزات مورد نیاز تعمیر
 100تعدادکل مشاوره های انجام شده
کل مشاوره های درخواست شده
تعداد پرسنل جدیدالورود که آموزش دریافت کرده اند
کلیه پرسنل جدیدالورود بیمارستان

عدد
خالص

درصد

عدد

جمع کل نمرات امتحانات posttest
جمع کل نمرات امتحانات pretest

عدد

 × 011مجموع ساعات آموزشی مدیریت بحران
تعداد کل ساعات اموزشی برگزار شده

درصد
عدد
خالص

ساالنه

افزایش بهره وری کارکنان شاغل در این مرکز

عدد
خالص

ساالنه

بررسی موارد استعالجی کارکنان درکاهش
کیفیت خدمت رسانی واحدمربوطه

ساالنه

افزایش کیفیت در خدمت رسانی به مراجعین

فرایندی

سرانه دوره های آموزشی

پیامدی

نرخ غیبت از کار
( استعالجی) ناشی از بیماری

تعدادروزهای استعالجی گواهی دار کارکنان
مجموع روزهای موظفی کارکنان

ساختاری

بهره وری کارکنان واحد ها

تعدادکل مراجعین  /خدمات انجام شده
کل پرسنل شاغل در آن بخش

عدد

ساختاری

نسبت کادرپرستاری شاغل
دربخش به تخت فعال

تعدادکادر پرستاری شاغل در بخش بستری
تخت فعال

عدد

53

فرایندی

درصد انجام معاینات دوره ای
کارکنان

تعدادکارکنانی که معاینات دوره ای انجام داده اند
تعدادکل کارکنان

درصد

54

فرایندی

درصد اقدامات حمایتی انجام شده
جهت کارکنان دارای عوامل خطر
عام وخاص

تعدادکل کارکنان که جهت آنها اقدامات حمایتی انجام
شده است به کل کارکنان دارای عوامل خطر عام وخاص

درصد

51

50

52

ساالنه

افزایش توانمندی و صالحیت حرفه ای
پرسنل

ساالنه

فرایندی

49

ساالنه

رفع نقاط ضعف و افزایش توانمندی پرسنل
جدیدیالورود

افزایش امادگی پرسنل در صورت بروز حوادث
غیرمترقبه

غیرمترقبه

48

فصلی

تسریع در روند بهبود بیماران و کوتاه شدن
مدت اقامت بیماران

شش
ماهه
ساالنه

ساالنه

افزایش کیفیت در خدمت رسانی به بیماران
ارزیابی کارکنان از لحاظ شناسائی ووجود
عوامل خطر عام وخاص
رفع یا کاهش عوامل خطر عام وخاص
درراستای حفظ و ارتقاء سالمت کارکنان

