
 
 
 

 /QI-01 - MA/G2  1 :    سند  كد

 4/9/95     تاریخ تدوین:

 ویرایش: اول

 

 (و بحران مدیریت و رهبري)ایمني بيمارمحور كيفيت برنامه بهبود 

 

 بهبود مستمر كيفيت خدمات و ارتقا رضایتمندي گيرندگان خدمت :هدف استراتژیك 

 95سال درصد  تا پایان  2کاهش خطرات بیمارستان به میزان  هدف عيني :
 رفع مشكالت حاصل از بازدید هاي ایمني بيمار:  برنامه بهبودعنوان 

 ردیف اقدام عنوان  مسئول پيگيري نام واحد/بخش بازه زماني انجام/عدم انجام)علت(

 1 گالوانيزه كردن سقف كابين ها سرپرستار /تاسيسات CSSD پایان آذر ماه 

 2 تعمير اگزوز فن )قرار دادن دریچه ( مدیریت/تاسيسات CSSD پایان دي ماه 

 3 سقف نقاشي سقف واحد و تعمير مدیریتتاسيسات/ CSSD پایان آبان ماه 

 4 تهيه سبد هاي سفيد و صورتي براي تفكيك وسایل بخش ها تداركات/ سرپرستار  كليه بخش ها پایان آذر ماه 

 5 بستن دریچه رو به بيرون با ورقه آهن تاسيسات/كارشناس ایمني CSSD پایان آذر ماه 

 6 درز دیوارگچ گيري  تاسيسات/مسئول واحد CSSD پایان دي ماه 

 7 تهيه گاز روميزي ترموكوپل دار  مدیریت اتاق عمل پایان آبان ماه  

 8 عدد 2تهيه یخچال دارویي مدیریت  داروخانه -اتاق عمل پایان دي ماه 

 HOT LINE 9تهيه برچسب هاي  كليه بخش ها كليه بخش ها پایان دي ماه 

 10 دسترسي سریعاختصاص تلفن براي موارد پاراكلينك بحراني و  مدیریت/كارشناس ایمني كليه بخش ها پایان دي ماه 

 11 تهيه كالهك اكسيژن براي تمامي كپسول هاي اكسيژن مدیریت/ایمني كليه بخش ها پایان دي ماه 

 12 ورالعملكليه گازهاي طبي طبق دسترنگ آميزي  تاسيسات/ كارشناس ایمني كليه بخش ها پایان دي ماه 

 13 تعمير تابلو هاي اعالم حریق مسئول آتش نشاني تاسيسات/ كليه بخش/واحد پایان دي ماه 



 
 
 

 

 

 /QI-01 - MA/G2  1:     سند  كد

 4/9/95     تاریخ تدوین:

 ویرایش: اول

 

 (و بحران مدیریت و رهبري)ایمني بيمارمحور برنامه بهبود كيفيت 

 

 بهبود مستمر كيفيت خدمات و ارتقا رضایتمندي گيرندگان خدمت :هدف استراتژیك 

 95سال درصد  تا پایان  2کاهش خطرات بیمارستان به میزان   هدف عيني : 

 عنوان برنامه بهبود : رفع مشكالت حاصل از بازدید هاي ایمني بيمار

 ردیف اقدام عنوان  مسئول پيگيري نام واحد/بخش بازه زماني انجام/عدم انجام)علت(

 14 كمربند براي تمامي ویلچرها و تخت هاتهيه و نصب  تداركات/ ایمني تمامي بخش ها پایان دي ماه 

 15 نصب بد ساید براي تخت هاي دیاليز كارشناس ایمني دیاليز پایان دي ماه انجام نشده است

 16 تعویض مكان نگهداري كپسول هاي اكسيژن مدیریت 2طبقه منفي  ماه دي پایان 

 17 كنترل سيستم ارت اتاق عملقرارداد با شركتي جهت  مدیریت اتاق عمل قلب پایان بهمن ماه 

 18 بازسازي چاه ارت مدیریت  اتاق عمل قلب پایان دي ماه 

 
پذیرش /  پایان دي ماه

 اورژانس/دیاليز
 19 تهيه دستبند شناسایي براي بيماران سرپایي مدیر پرستاري/ مسئول ایمني

 
 پایان آبان ماه

 كارشناس ایمني پذیرش
با دو شناسه و عدم درج  تعویض دستبندهاي شناسایي بيمار

 اطالعات اضافي بر روي دستبند
20 

 21 تعویض و به روز رساني تمامي جعبه هاي كمك هاي اوليه مدیریت كليه واحدها پایان هفته اول دي  

 22 تجهيزات بحرانخرید و به روز رساني  مدیریت اتاق مدیریت پایان هفته دوم آبان 

 EOC 23تجهيز اتاق  مدیریت مدیریتاتاق  آبان سومپایان هفته  

 24 برگزاري كالس آموزش بحران مسئول بحران كليه بخش/واحد  پایان هفته اول دي ماه 

 درصد پيشرفت 95



 
 
 

 /QI-01 - MA/G2  2:     سند  كد

 4/7/95     تاریخ تدوین:

 ویرایش: اول

 

 (مدیریت غذایي -انسانيمنابع مدیریت محور مدیریت و رهبري)برنامه بهبود كيفيت 

 

 بهبود مستمر كيفيت خدمات و ارتقا رضایتمندي گيرندگان خدمت :هدف استراتژیك 

 95درصد تا پایان سال  85رضایتمندی گیرندگان خدمت به میزان  ارتقا   هدف عيني : 
 ارتقا رضایتمندي پرسنل)طبق نظرسنجي ماه مرداد(عنوان برنامه بهبود : 

انجام/عدم 

 انجام)علت(
 اقدام عنوان  مسئول پيگيري نام واحد/بخش بازه زماني

ف
دی

ر
 

 1 استخدام سرآشپز جدید مدیریت تغذیه پایان خرداد ماه 

 2 تعویض كليه ظروف آشپزخانه مدیریت/ مسئول تغذیه تغذیه پایان خرداد ماه 

 3 بازسازي سالن غذاخوري مدیریت تغذیه پایان خرداد 

 4 تعویض تجهيزات سالن غذا خوري مدیریت/مسئول تغذیه تغذیه پایان خرداد 

 5 نفر نيرو جهت مدیریت آشپزخانه  1استخدام  مدیرعامل تغذیه پایان مهر ماه 

 6 استخدام یك نفر نيرو جهت مشاوره هاي غذایي)بيمار و پرسنل( مدیریت تغذیه پایان مهر ماه 

 7 افزایش تنوع مواد غذایي مسئول تغذیه تغذیه پایان هفته اول مهر 

 8 افزودن منوي غذاي دوم با دریافت هزینه مدیریت تغذیه پایان مهر ماه انجام نشده است

 9 ارتقا سایت بيمارستان مسئول سایت واحد فناوري اطالعات پایان شهریور ماه 

 10 از طریق سایتبيمار/پرسنل به افزایش اطالع رساني  مسئول سایت اطالعات فناوري واحد پایان شهریور ماه 

 11 راه اندازي آزمون الكترونيكي مسئول آموزش واحد آموزش ماه بهمنپایان  در حال انجام

 12 تدوین دستورالعمل انتخاب كارمند نمونه مسئول بهبود دفتر بهبود پایان آذر ماه 

 13 انتخاب كارمند نمونه به صورت فصلي مدیر پرستاري -مدیریت تمامي بخش/واحدهاي بيمارستان هفته اول دي  

 14 تفریحي براي پرسنلدر نظر گرفتن برنامه هاي  مدیریت تمامي بخش ها/واحدهاي بيمارستان هفته اول دي 



 
 
 

 

 /QI-01 - MA/G2  2:     سند  كد

 4/7/95     تاریخ تدوین:

 ویرایش: اول

 

 مدیریت غذایي( -انسانيمحور مدیریت و رهبري)مدیریت منابع برنامه بهبود كيفيت 

 

 بهبود مستمر كيفيت خدمات و ارتقا رضایتمندي گيرندگان خدمت :هدف استراتژیك 

 95درصد تا پایان سال  85رضایتمندی گیرندگان خدمت به میزان  ارتقا   هدف عيني : 
 عنوان برنامه بهبود : ارتقا رضایتمندي پرسنل)طبق نظرسنجي ماه مرداد(

انجام/عدم 

 انجام)علت(
 اقدام عنوان  مسئول پيگيري نام واحد/بخش بازه زماني

ردي

 ف

 15 شگاه براي آقایانقرارداد با با مدیریت كليه بخش / واحد پایان مهر ماه 

 16 قرارداد با استخر دانشگاه تهران مدیریت كليه بخش/واحد پایان مهر ماه انجام نشده است

 درصد پيشرفت  78


