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 اطالعاتمحور مدیریت كيفيت برنامه بهبود 

 

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

 95درصد تا پایان سال  5ارتقا استقرار استانداردهاي اعتباربخشي به ميزان   هدف عيني : 
 : تدوین و تكميل سنجه هاي اعتباربخشي برنامه بهبودعنوان 

  اقدام عنوان  مسئول پيگيري محدوده كاربرد بازه زماني علت عدم انجام

 بيمارستان به روز رساني آواب خانم موسایي اول آخر دي ماه 
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 واحد تجهيزاتآواب به روز رساني  خانم موسایي - آخر دي ماه 

 واحد منابع انسانيآواب به روز رساني  خانم موسایي - آخر دي ماه 

 تهيه و توزیع دستورالعمل ثبت مستندات در پرونده ها خانم موسایي - آخر دي ماه 

  درصد پيشرفت 100

 فناوري اطالعات(واحد )رفع مشكالت حاصل از بازدید بخش ها/واحدها -امه: تكميل سنجه هاي اعتباربخشيعنوان برن

انجام عدم علت زماني بازه  پيگيري سئولم نام بخش/واحد  اقدام عنوان    

 1 اخذ گواهي كار با سامانه توسط پرسنل از شركت مهندس عالیي فناوري اطالعات واحد  پایان دي ماه 

 2 براي واحداستخدام نيروي جدید  مدیریت فناوري اطالعاتواحد  پایان دي ماه 

 3 راه اندازي  سيستم شيرینگ مهندس عالیي واحد/بخش هاكليه  هفته اول آبان 

واحد/بخش هاكليه  پایان شهریور   4 نصب و راه اندازي انتي ویروس مهندس عالیي 

واحد/بخش هاكليه  پایان آبان ماه   5 ارتقا سيستم هاي قدیمي بخش ها مهندس عالیي 

واحد/بخش هاكليه  پایان آبان ماه   6 غذا از بخش براي  بيماران بستري درخواستراه انداري سيستم  مسئول تغذیه/مهندس عالیي 

واحد/بخش هاكليه  پایان آبان ماه   7 فيزیوتراپيراه اندازي سيستم درخواست  عالیي/دفتر بهبودمهندس  



 

 

 8 تجهيزات پزشكيتعميرراه اندازي سيستم درخواست  مهندس عالیي/مهندس امرآبادي واحد/بخش هاكليه  پایان آبان ماه 

 9 كدگزاري نشده در مدارك پزشكي ) پرونده هاي بستري (گزارش بيماران  مهندس عالیي/ خانم موسایي احد مداركو پایان دي ماه 

 10 افزودن گزینه مددكاري به سيستم پذیرش و ارزیابي اوليه مهندس عالیي/ دفتر بهبود بخش هاكليه  پایان آبان ماه 

 11 بستري و سرپایيراه اندازي ثبت و چاپ برگه خالصه پرونده  مهندس عالیي/مدیریت پذیرش پایان دي ماه 

 12 بيماران گزارش گردش تخت مهندس عالیي/مدیریت پرستاري مدیریت پایان دي ماه 

 13 )سوپروایزر(اورژانسبراي  خروج نوع/مراجعه لتع گزارش مهندس عالیي/دفتر پرستاري دفتر پرستاري پایان دي ماه 

 
 پایان دي ماه

 مهندس عالیي واحد/بخش هاكليه 
محدود كردن دسترسي كاربران در سيستم نرم افزار بيمارستاني  با توجه 

 )امنيت سيستم ها(به نوع فعاليت در بيمارستان  
14 

 15 ارتقا و به روز رساني سایت بيمارستان مهندس عالیي فناوري اطالعاتواحد  پایان دي ماه 

 16 راه اندازي چاپ  سربرگ هاي  پرونده هاي نوزادان خانم قاسمي بخش نوزادان پایان دي ماه 

 17 راه اندازي چاپ  سربرگ هاي  پرونده هاي بيماران سرپایي مدیر پرستاري/مدیریت درمانگاه و كلينيك پایان دي ماه 

 
و  8بخش -بانك-صندوق پایان آذر ماه

 2بخش -ژريلن
 18 سيستمكابل كشي وراه اندازي  دفتر بهبود

ماه مهر پایان   19 راه اندازي و ارتباط داروخانه مركزي  به نرم افزار بيمارستاني دكتر برادري داروخانه 

 20 يراه اندازي سيستم داروخانه  انژیوگرافي به نرم افزار بيمارستان خانم حاجيان آنژیو پایان مهر ماه 

 درصد پيشرفت 100

     100:درصد پيشرفت كلي محورها


