
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج    

 بیمارستان نبی اکرم )ص( خنج

(1401-1403)برنامه استراتژیک  

KH-FORM-QC15 کد :   

1 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 

 

 

 

 بیمارستان نبی اکرم )ص( خنج 

 برنامه استراتژیک

 مدل برایسون

1403-1401 

چهارم ویرایش  KH-FORM-QC15کد :  
 

 1401سال فروردین ماه  تاریخ آخرین بازنگری:

 تیم مدیریت اجرایی بیمارستان نبی اکرم )ص( خنج کنندگان : تایید



 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج    

 بیمارستان نبی اکرم )ص( خنج

(1401-1403)برنامه استراتژیک  

KH-FORM-QC15 کد :   

2 
 

رستانشهمعرفی   

باشد. می خنج است. مرکز این شهرستان، شهر ایران ،فارساستان  هاییکی از شهرستان شهرستان خُنج

است. این شهرستان تن بوده 41٬۳۵۹.ش برابر با ه 1۳۹۵ سال سرشماریجمعیت این شهرستان بر پایه 

( است. امکانات و صنایع 1۳۹۵نفر جمعیت )آمار سال  41٬۳۵۹کیلومتر مربع و  ۵٬000دارای وسعتی بیش از 

 کارخانه دام، خوراک کارخانه خنج، گاز سده شکن،سنگکارخانه  ۲این شهرستان شامل:  موزائیک سازی، 

رشته  1۸هکتار مرکبات و  ۳00هکتار نخلیات،  ۲٬۵00مگاواتی در دست ساخت و  1٬000 نیروگاه خنج، قند

متر است.  ۶۷0ارتفاع خنج از سطح دریا  .حلقه چاه است و دارای منابع عظیم گاز است 1٬100قنات، بیش از 

با  به زبان اچمی مردم .باشدکیلومتر می ۲۷0 شیراز کیلومتر و با 110 خلیج فارس اش بافاصله

رایج  بوشهر و شرق هرمزگان و استان استان فارس در جنوب اچمیزبان . گویندسخن می خنجی گویش

 .هستند شافعی و شاخه اهل سنت هستند. مذهب مردم خنج مسلمان خنج مردماست. تقریبا همه 

قشر  .هستند شیعهگویند و سخن می ترکی قشقایی هستند و به زبان قشقایی های خنج از ایلترک

 کارگری شهرستان مهاجر بوده و بیشتر شامل هموطنان کرد و اتباع افاغنه می باشد.

 معرفی بیمارستان

تعداد  .یک بیمارستان دولتی زیر نظر دانشکده علوم پزشکی الرستان می باشد  نبی اکرم )ص(  بیمارستان 

ه با توجه باین مرکز تخت آن در حال حاضر فعال می باشد . ۵۳تخت است که  11۳تخت مصوب بیمارستان 

ن و المرد و الرستاموقعیت جغرافیایی خاص  و قرارگیری و همجواری با شهرستان های قیر و کارزین و 

ر خدمات هزار نف 1۲0نیز پوشش می دهد و به جمعیتی بالغ بر را مراجعینی از این شهرستانها  گراش و اوز

 دهد.درمانی ارائه می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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سی سی ،تخت(۶)،ان آی سی یو  تخت(۵)آی سی یوسرویس های تخصصی این بیمارستان شامل :  

و تخت( 1۵) ، زنان و زایمانتخت( ۳)ورولوژی ، اتخت( ۳)جراحی عمومی ،تخت( ۳،اتاق عمل )تخت( ۶یو)

، گوش و حلق و  تخت( ۷)، چشمتخت( 11اطفال و نوزادان )،  تخت( ۹)، داخلی تخت( ۵)پست پارتوم

 ۳)ارتوپدی ،، پوستتخت( ۵)اعصاب داخلی جراحی مغز و اعصاب و،تخت( ۳) روانپزشکی، تخت(۵)بینی

:  است . خدمات پاراکلینیک موجود عبارتند از  تخت( ۵،لیبر)تخت(۶)و تاالسمی تخت( ۶)،دیالیزتخت(

وار قلب ،ن و تست ورزش اکوکاردیوگرافی، و کولونوسکوپی اندسکوپی داروخانه ،، تصویربرداریآزمایشگاه ، 

افی ،ماموگرسی تی اسکن کلینیک دیابت و فشار خون ، تغذیه و رژیم درمانی ، نوار مغز ،، OPG، وعضله

 .  ،شیمی درمانی )در فاز راه اندازی (

رت الزم به ذکر است بیمارستان خنج در فرآیند ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی که از طریق وزا

دمات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای استانداردهای بیمارستان ها در زمینه بهبود کیفیت خ

 و ایمنی بیماران انجام می پذیرد موفق به کسب رتبه درجه یک گردیده است .

 

 شرح عنوان

 رسالت 

 ) ماموریت (

رین سایر مراجعین با برتارتقاء سالمت کارکنان و  نبی اکرم )ص( خنج هدف کارکنان بیمارستان 

 وی کیفیت و ایمنی با رعایت منشور حقوق بیمار و حفظ کرامت انسانی مبتنی بر ارزشهای اسالم

فظ حارائه مراقبت های پیشگیرانه بهداشتی ،تشخیصی و درمانی با اخالق پزشکی جهت دستیابی به 

  می باشد ایمنی

 خدمات 
ویزیت پزشک عمومی ، تزریقات ، پانسمان ، نوار قلب ، ارائه خدمات سرپایی به مراجعین شامل : -1

نوارقلب و عضله ،نوار ، سونوگرافی ، ،تست ورزشیوگرافی رادیولوژِی، آزمایشگاه ، داروخانه ، اکوکارد



 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج    

 بیمارستان نبی اکرم )ص( خنج

(1401-1403)برنامه استراتژیک  

KH-FORM-QC15 کد :   

4 
 

 .OPG، شیمی درمانیسی تی اسکن ، مغز،تغذیه و رژیم درمانی ،کلینیک دیابت و فشار خون ، 

، مای : داخلی، جراحی عمومی، کودکان، زنان و زایمان، چشارائه خدمات بستری در سرویس ه-۲

 جاری ادراری،کلیه و مپوست ،،  و داخلی اعصاب  مغز و اعصابجراحی ارتوپدی، ، روان پزشکی

قلب فیزیوتراپی،  ویزیت ماما، نوار ،  ان آی سی یوو  سی سی یو ،آی سی یوگوش و حلق و بینی،

 . عروقجنین، قلب و 

 ذی نفعان

اء ، پزشکان متخصص و عمومی ، کارکنان ، عموم مردم ، دانشکده علوم پزشکی الرستان ، هیات امن

اران بهزیستی ، انجمن حمایت از بیم شبکه بهداشت و درمان ، امام جمعه ، سازمانهای بیمه گر ،

 یج جامعه، بس کلیوی ، مخابرات ، اداره آب ، اداره گاز، هالل احمر، اداره برق ، اداره ورزش و جوانان

 خیرین و موسسات خیریه ، بیمارستانهای پزشکی ، راه و شهرسازی ، آزمایشگاه دکتر زمانی ،

سالمی ، فرمانداری ، شوراهای ا منطقه ، سازمان انتقال خون ، شهرداری ، نیروی انتظامی ، سپاه ،

ون، نس ، پزشک قانثبت احوال ، همراهان بیماران ، مراجع قضایی ، کمیساریای مهاجرین ، اورژا

بانک  محیط زیست ، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی ، پیمانکاران طرف قرارداد ، بانک رفاه ،

 .ملی ، بانک ملت

 

 

 قلمرو فعالیت 

 و توجه به موقعیت جغرافیایی خاص باهزار نفر . ۵0روستاهای تابعه با جمعیت و  خنج شهرستان

نی راجعیمقیر و کارزین و المرد و الرستان و گراش و اوز لذا  قرارگیری و همجواری با شهرستان های

ئه می هزار نفر خدمات درمانی ارا 1۲0از این شهرستانها نیز پوشش می دهد و به جمعیتی بالغ بر 

 دهند.

 بقاء  و رشد
اقبال  –استقبال متخصصین  –حمایت و همکاری پرسنل  –کمک های خیرین  –بودجه های دولتی 

 عمومی .

 ویژگی متمایز
هیات امنای پیگیر و کمک های مردمی ، بومی بودن پرسنل و تعدادی از پزشکان وموقعیت 

 .جغرافیایی مناسب
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 فن آوری خدمات

امانه استفاده از س .بر اساس دانش روز  ایمن درمانیاستفاده از تجهیزات پزشکی مدرن و متدهای 

یتک  استفاده از سامانه هاسپ الکترونیک و دهی اینترنتی، نسخه نویسی های الکترونیک در نوبت 

 .بهبود کیفیتجهت ارتقای فرآیندها و 

های  ارزش

 سازمانی

 )منشور اخالقی (

 –خدامحوری  -د : بدین شرح می باش نبی اکرم )ص( خنجبیمارستان  القیمنشور اخاصول ده گانه  

 – کارگروهی برای رسیدن به اهداف سازمانی – مراجعیناولویت ایمنی بیمار در ارائه خدمت به 

تعهد  –قانون مداری  –تکریم ارباب رجوع   –تعامل مناسب با همکاران  –اصالح الگوی مصرف 

 انتقاد پذیری -رازداری-سازمانی

 سیاست  اجتماعی

ن می نفعا و ذیذهنی مثبت از خود در بین بیماران  این بیمارستان همیشه به دنبال  ایجاد  تصور

به همین دلیل  نسبت به مسائل اجتماعی ،  جامعه و محیط حساس بوده و سعی می کند  باشد و

عامل  بیماران سوق داده و در ت وارتقا ایمنی  رفتار کارکنان خود را در جهت افزایش رضایتمندی

 بهداشت مانند دانشکده علوم پزشکی الرستان، شبکهر مثبت  و منطقی با سازمانهای تأثیر گذا

بیمه ها ، محیط  زیست ، شهرداری ، شرکت های دارویی و تجهیزات  ،، فرمانداریخنجدرمانی 

 د . پزشکی و .... قدم  بردارد تا همیشه همراهی و همفکری آنها را پشتوانه ای برای خود بساز

 کارکنان

 ،ارکنان کآسایش و رفاه ، به آموزش کارکنان  ، موجوداین مرکز سعی نموده است با توجه به امکانات 

وجه و ت و سایر خواسته های منطقی  آنها )  در چارچوب مقررات (  ، ایمنی کارکنان مزایای پرسنل

 د . خاصی داشته باشد و نیز  سعی  نموده است  صمیمیت و مهربانی بر محیط کار حاکم باشعنایت 

 چشم انداز
 یکی ازی تحقق ارتقاء بیمارستان بعنوان بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات درمانی در راستا

 جنوب استان فارس تا پایان برنامه راهبردی )استراتژیک(های برتر  بیمارستان
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 بررسی عوامل موثر بر وضعیت بیمارستان

 نقاط قوت

ف
ردی

ف موضوع 
ردی

 موضوع 

ء تقاوار وجود کمیته های فعال بیمارستانی و تاثیر آنها در تصمیم گیری ها 1

 مستمر کیفیت و ایمنی بیمار در دستور کار و مصوبات آنها

ات در برابر تغییر زیر مجموعه کارکنان انعطاف پذیری مسئولین و 10

 سیستم

 وجود تفکر مدیریت مشارکتی در بین تیم مدیریتی 11 انتقاد پذیری مسئولین بیمارستان ۲

 سالمتخدمات درمانگاه ارتقا ارتقا  و فعالیت 1۲ بیماراولویت بخشی به ارتقاء مستمر کیفیت و ایمنی  ۳

 امکان دسترسی به اینترنت برای تمامی پرسنل بیمارستان 1۳ روابط خوب بین مسئولین بیمارستان و پرسنل 4

و باجه پرداخت  ، نوبت دهی فناوری های نوینامکان استفاده از  14 بین پرسنل صمیمانه وجود روابط خوب و ۵

، سامانه و پذیرش الکترونیکی نسخنسخه نویسی الکترونیک، 

رضایت سنجی الکترونیک داشبورد مدیریتی، ، هاسپیتک بهبود کیفیت

 از مراجعین و پرسنل

جذب نیروهای شاغل در بیمارستان با آزمون استخدامی و تالش جهت  ۶

 رکتی و طرحی به استخدامیش -تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی

کانال مجازی و سایت رسانی با پیامک . استفاده از سیستم اطالع  1۵

 بیمارستان

 اشتغال نیروهای بومی  1۶ امکانات و تجهیزات مناسب ۷

  1۷ امکان افزایش دادن کیفیت خدمات درمانی  ایمن  ۸

  1۸ مارامکان اصالح فرآیندهای جاری بیمارستان در راستای ارتقاء ایمنی بی  ۹

 



 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج    

 بیمارستان نبی اکرم )ص( خنج

(1401-1403)برنامه استراتژیک  

KH-FORM-QC15 کد :   

7 
 

 نقاط ضعف

ف
ردی

 

 موضوع

ف
ردی

 

 موضوع

 کمبود فضای اسکان جهت همراه بیمار 1۲ قابل پیگیری نبودن سامانه پیشنهادات  1

 کمبود فضای سبز 1۳ کمبود امکانات رفاهی برای کارکنان ۲

 کمبود فضا و اتاق  14 ناکارآمد بودن سیستم های تشویق و تنبیه  در بیمارستان ۳

 ناکارآمد بودن سیستم نظارت بر کار پزشکان 1۵ مسئولیت های شغلی عدم تمایل پرسنل در پذیرفتن 4

 ها آموزش بودن اثر کم 1۶ عدم تعادل در تعداد پرستاران زن و مرد ۵

 تجهیزات تعمیر روند بودن کند 1۷ مشارکت کم پرسنل به عنوان دبیر کمیته  ۶

 ارائه پیشنهاداتمشارکت کم کارکنان در  1۸ یتمحدود بودن حوزه اختیارات مدیر ۷

 کمبود خالقیت در کارکنان 1۹ ناکافی بودن درآمد نسبت به هزینه بیمارستان ۸

   عدم اسکن پرونده های سابق در واحد مدارک پزشکی ۹

   نبود تهویه در راهروها، اتاق عمل و... بیمارستان 10

   کمبود پزشکان متخصص در بیمارستان 11
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 هافرصت

 

 

ف
ردی

 

 موضوع

 وجود خیرین و کمک های مردمی به بیمارستان 1

 دوره ای کارشناسان ایمنی دانشکده علوم پزشکی از بیمارستان در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف ارزیابی ۲

  و شبکه های مجازی محلی  حمایت نشریات ۳

 ستاندانشکده علوم پزشکی الر قرار گرفتن بیمارستان به عنوان زیر مجموعه 4

 امکان استفاده از شبکه های مجازی  ۵

 بیمارستان  در  هیات امنا وجود دفتر  ۶

 امکان استفاده از آموزش های مجازی ۷

 )در منطقه(موقعیت خوب جغرافیایی شهر ۸

 حمایت مسولین شهرستان ۹
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 تهدیدها

ف
ردی

 

 موضوع

 سالمت سرانه بودن ناکافی یا(  جاری)  دولتی اعتبارات کسری 1

 وتاسیساتی. پزشکی تجهیزات و نگهداشت تعمیرات، سرویس بودن زینهه پر ۲

 . همسایگی در رقیب بیمارستانهای وجود  ۳

 تیباالدس توسط وزارت بهداشت و سازمان هایمبالغ یارانه  دیرهنگام پرداخت دلیل کسورات و اسناد بیمارستان به 4

  ها بیمه توسط بیمارستان  مطالبات پرداخت در تأخیر ۵

 تشکیالتی چارت و ها تخت تعداد بین ناهماهنگی ۶

 همجوار های بیمارستان توسط درمانی پیشرفته تجهیزات وجود ۷

 جدید عمل های اتاق اندازی راه با رقیب های جراحی بیمارستان و بستری های پذیرش ظرفیت افزایش ۸

 اختیار در  امکانات بامراجعین  انتظارات تطبیق عدم ۹

 عدم اختصاص بودجه های عمرانی به بیمارستان 10
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 نقاط ضعف نقاط قوت

 تقاءوجود کمیته های فعال بیمارستانی و تاثیر آنها در تصمیم گیری ها وار

 مستمر کیفیت و ایمنی بیمار در دستور کار و مصوبات آنها
 قابل پیگیری نبودن سامانه پیشنهادات 

 کمبود امکانات رفاهی برای کارکنان انتقاد پذیری مسئولین بیمارستان

 ناکارآمد بودن سیستم های تشویق و تنبیه  در بیمارستان اولویت بخشی به ارتقاء مستمر کیفیت و ایمنی بیمار

 عدم تمایل پرسنل در پذیرفتن مسئولیت های شغلی روابط خوب بین مسئولین بیمارستان و پرسنل

 عدم تعادل در تعداد پرستاران زن و مرد وجود روابط خوب و صمیمانه بین پرسنل

جذب نیروهای شاغل در بیمارستان با آزمون استخدامی و تالش جهت 

 رکتی و طرحی به استخدامیش -تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی
 مشارکت کم پرسنل به عنوان دبیر کمیته 

 درخواست های متعدد انتقال امکانات و تجهیزات مناسب

 ناکافی بودن درآمد نسبت به هزینه بیمارستان امکان افزایش دادن کیفیت خدمات درمانی  ایمن 

 عدم اسکن پرونده های سابق در واحد مدارک پزشکی رامکان اصالح فرآیندهای جاری بیمارستان در راستای ارتقاء ایمنی بیما

 نبود تهویه در راهروها، اتاق عمل و... بیمارستان تغییرات سیستمانعطاف پذیری مسئولین و کارکنان زیر مجموعه در برابر 

 کمبود پزشکان متخصص در بیمارستان وجود تفکر مدیریت مشارکتی در بین تیم مدیریتی

 کمبود فضای اسکان جهت همراه بیمار و ارتقا خدمات درمانگاه ارتقا سالمت فعالیت

 کمبود فضای سبز بیمارستانامکان دسترسی به اینترنت برای تمامی پرسنل 
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 ، نوبت دهی الکترونیک، نسخه نویسیفناوری های نوینامکان استفاده از 

و پذیرش الکترونیکی نسخ، سامانه هاسپیتک بهبود کیفیت، داشبورد 

 مدیریتی، رضایت سنجی الکترونیک از مراجعین و پرسنل

 کمبود فضا و اتاق 

کانال مجازی و سایت رسانی با پیامک . استفاده از سیستم اطالع 

 بیمارستان
 ناکارآمد بودن سیستم نظارت بر کار پزشکان

 ها آموزش بودن اثر کم اشتغال نیروهای بومی 

 تجهیزات تعمیر روند بودن کند 

 مشارکت کم کارکنان در ارائه پیشنهادات 

 کمبود خالقیت در کارکنان 

 یتمحدود بودن حوزه اختیارات مدیر 
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سازمانماتریس ارزیابی عوامل داخل 

 

 هاتهدید هافرصت

ط
حی

م
 

ی
خل

دا
 

ان
زم

سا
 

 بیمارستان به مردمی های کمک و خیرین وجود-1

 پزشکی علوم انشکدهد ایمنی کارشناسان ای دوره ارزیابی -۲

 ضعف و قوت نقاط شناسایی جهت در بیمارستان از

 بیمارستان محوطه در هیات امنا  دفتر وجود  -۳

 مجازی های شبکه از استفاده امکان  -4

 (منطقه در)شهر جغرافیایی خوب موقعیت  -۵

 های مجازی آموزش از استفاده امکان -۶

 مجازی های شبکه و محلی  نشریات حمایت  -۷

 

 

 سالمت سرانه بودن ناکافی یا(  جاری)  دولتی اعتبارات کسری-1

 ها بیمه توسط بیمارستان  مطالبات پرداخت در تأخیر-۲

 وزارت توسط انهیار مبالغ پرداخت دیرهنگام دلیل به  کسورات -۳

 باالدستی های سازمان و بهداشت

 شکیالتیت چارت و ها تخت تعداد بین ناهماهنگی -4

 شکیپز تجهیزات نگهداشت و تعمیرات سرویس، بودن هزینه پر -۵

 بیمارستان به عمرانی های بودجه اختصاص عدم -۶

 همجوار های بیمارستان در متخصصین مزایای بودن باالتر -۷

 همجوار های بیمارستان توسط درمانی پیشرفته جهیزاتوجود ت-۸

 های بیمارستان جراحی و بستری های پذیرش ظرفیت افزایش -۹

 های عمل جدید اتاق اندازی راه با رقیب

 دراختیار  امکانات با مراجعین انتظارات تطبیق عدم -10

 ز مرکز شهر .ادور بودن  -11
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اهمیت  عوامل داخلی

 نسبی

 رتبه

امتیاز  >1

<4 

امتیاز 

 نهایی

 نقاط قوت

 رتبه  اهمیت نسبی

 امتیاز

1< 

<4 

 امتیاز 

 نهایی

 %4۸ 4 %1۲ امکانات و تجهیزات مناسب

 %4۸ 4 %1۲ کیفیت خدمات رسانی استاندارد

 %۳0 ۳ %10 اشتغال نیروهای بومی

 %۵۶ 4 %14 استفاده از اصول استاندارد ایمنی بیمار 

 %۳۲ 4 %۸ فضای فیزیکی مناسب

 %1۸ ۳ %۶ متناسب بودن رفتارهای عمومی کارکنان

    نقاط ضعف

 %40 4 %10 تکمیل نبودن چارت سازمانی

ن عدم اجرای استانداردهای طرح انطباق به دلیل عدم تناسب تعداد پرستار مرد و ز  10% ۳ ۳0% 

 %14 ۲ %۷ عدم مشارکت فعاالنه پزشکان در برنامه های ارتقا ی کیفیت

 %۵ 1 %۵ عدم مشارکت پرسنل در ارائه پیشنهاد

ها آموزش  بودن اثر کم -۵  ۶% ۲ 1۲% 

 ۳.۳۳  %100 جمع
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 ماتریس ارزیابی عوامل خارج سازمان

اهمیت  عوامل خارجی

 نسبی

 رتبه

امتیاز  >1

<4 

 امتیاز نهایی

 هافرصت

 %۷۲ 4 %1۸ موقعیت جغرافیایی مناسب 

 %۶0 4 %1۵ وجود خیرین در شهرستان و منطقه

 %۳0 ۳ %10 حمایت مسئولین شهرستان 

 %۲0 ۲ %10 حمایت سایت های خبری شهرستان 

    تهدیدها

 %۶0 4 %1۵ وجود بیمارستان های رقیب در منطقه

 %4۲ ۳ %14 عدم جاذبه جذب متخصصین 

مطلوب )راه و ....(عدم دسترسی   10% ۳ ۳0% 

 %۲4 ۳ %۸ وجود فاصله زیاد تا مراکز آموزشی و درمانی معتبر 

 ۳.۳۸  %100 جمع
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ی
ل خارج

س عوام
 نمره ماتری

 نمره ماتریس عوامل داخلی
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 های ذینفعو گروه مشتریان 

 انتظارات براساس الویت انتظارات مشتریان خارج از سازمان

سرویس -نیازهای فیزیولوژیک)آب و غذا  بیماران-1 

 بهداشتی(

رویس س-زیولوژیک)آب و غذانیازهای فی 1-1

 (، تهویه و دمابهداشتی

و  باکیفیت ایمن ،سریع،خدمات 

 الکترونیک

ایمن و  باکیفیت سریع،خدمات 1-۲

 الکترونیک

 وجود تمامی خدمات درمانی۳-1 تکریم و احترام

م حریرعایت -من)آرامشیوجود محیط ا4-1 وجود تمامی خدمات درمانی

 (ایمنی بیمار و مدیریت خطر-خصوصی

حریم عایت ر-وجود محیط امن)آرامش

 (و ایمنی بیمار رمدیریت خط-خصوصی

 تکریم و احترام 1-۵

 تمام مراحل درمانآگاهی از   1-۲ و الکترونیک باکیفیت سریع،خدمات   یماربهمراه -۲

 تکریم و احترام ۲-۲ تکریم و احترام

وجود امکانات رفاهی در اتاق بستری 

 بیمار

وجود امکانات رفاهی در اتاق بستری ۲-۳

 بیمار

 و الکترونیک باکیفیت سریع،خدمات  4-۲ وجود مکانی برای استراحت

 تمام مراحل درمان آگاهی از

 

 وجود مکانی برای استراحت ۲-۵
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 انتظارات براساس الویت انتظارات مشتریان مشتریان داخلی سازمان

 پرداخت به موقع معوقات 1-1  پرداخت به موقع معوقات  پزشکان-1

 داشتن کشیک های مناسب ۲-1 داشتن کشیک های مناسب

 منزل مسکونی با امکانات  ۳-1 منزل مسکونی با امکانات

 ایاب و ذهاب  4-1 ایاب و ذهاب

 همکاری مناسب واحدهای مربوط 4-1 همکاری مناسب واحدهای مربوط

 فراهم کردن تجهیزات پزشکی به روز ۵ -1 فراهم کردن تجهیزات پزشکی به روز

 جراحی Kافزایش  ۶-1 جراحی Kافزایش 

 پرسنلی معوقات موقع به پرداخت 1-۲ اجرای قانون  ارتقا بهره وری پرستاران-۲

 اجرای قانون  ارتقا بهره وری ۲-۲ پرداخت به موقع معوقات پرسنلی

ایجاد محیط بدون تنش و اضطراب در 

 محیط کار

دون تنش و اضطراب در بایجاد محیط ۲-۳

 محیط کار

 تشویق و توجه از طرف مسئولین ۳-۲ کاهش ساعت اضافه کاری اجباری

 فاهیرامکانات  4-۲ تشویق و توجه از طرف مسئولین

 امکانات رفاهی

 

 کاهش ساعت اضافه کاری اجباری ۲-۵
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کارکنان سایر -۳

 بیمارستان

 پرداخت به موقع معوقات پرسنلی 1-۳ پرداخت به موقع معوقات پرسنلی

 ئولیناز طرف مس و توجه تشویق ۲-۳ تشویق و توجه از طرف مسئولین

 ی شغلیرسیدگی به خواسته هاتسریع  ۳-۳ تسریع رسیدگی به خواسته های شغلی

 حرفه با متناسب آموزش 4-۳ آموزش متناسب با حرفه

 امکانات رفاهی ۵-۳ یرفاهامکانات 

 انتظارات براساس الویت های ذینفعانتظارات گروه های ذینفعگروه

 ارائه تمامی خدمات درمانی -1 هیات امنا-1

 رعت در ارائه خدماتس -۲

جود امکانات رفاهی برای ارباب و -۳

 رجوع

 ایت ارباب رجوعرض -4

زشکان از امکانات رضایتمندی پ -۵

  بیمارستان

ظرات و پیشنهادات موسسه ناستفاده از  -۶

 خیریه در بهبود عملکرد بیمارستان

 رضایت ارباب رجوع 1

 ارائه تمامی خدمات درمانی ۲

 رضایتمندی پزشکان از امکانات بیمارستان۳

استفاده از نظرات و پیشنهادات موسسه خیریه  4

 در بهبود عملکرد بیمارستان

 سرعت در ارائه خدمات

 وجود امکانات رفاهی برای ارباب رجوع

استفاده بهینه از کمک های آنان جهت  خیرین-۲

 ارائه خدمات به بیماران

استفاده بهینه از کمک های آنان جهت ارائه 

 خدمات به بیماران

  جرای قوانین و مقررات ا-1دانشکده علوم پزشکی -۳
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الرستان وشبکه بهداشت و 

 خنجدرمان شهرستان 

 جرای دستورالعمل هاا -۲

 اشتن آمادگی در بازدیدهاد -۳

قع گزارشات و آمار و پاسخ ارائه به مو -4

 دهی .

از  قوانین و دستورالعمل های صادرهاجرای  -1

 وزارتخانه

 رائه تمامی خدمات درمانیا -۲

 رعت و کیفیت در ارائه خدماتس -۳ 

 رباب رجوعارضایت  -4 

 جود امکانات رفاهی برای ارباب رجوعو -۵

 رداخت به موقع صورتحسابپ -۶

 رکت در جلسات شورای اداریش -۷

مکاری در مواقع خاص با بخشداری و ه -۸

 فرمانداری

 امل بودن اسناد ارجاعیک -۹

 ودداری از سند سازیخ -10

 تفکیک پسماندهای عفونی و عادی -11

 

 

 

 

 شرکت در جلسات شورای اداری-1 بخشداری و فرمانداری -4

 ایت ارباب رجوعرض -۲

 مکاری در مواقع خاصه -۳

 کامل بودن اسناد ارجاعی -1 مه گرسازمانهای بی-۵

 ودداری از سند سازیخ -۲

 ارائه تمامی خدمات درمانی-1 هرششورای اسالمی -۶

 رعت در ارائه خدماتس -۲

 ایت ارباب رجوعرض -۳

رف شرکت های ط-۷

 قرارداد

 مطالبات به موقع پرداخت -1

جرای قوانین و دستورالعمل های ا -1 شت و درمانوزارت بهدا-۸

 صادره

 تفکیک پسماندهای عفونی و عادی شهرداری -۹
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 رعایت قوانین نظام پزشکی.-1 سازمان نظام مهندسی-10

حضور پرسنل و پزشکان در صورت -۲

 پزشکی.احضار به نظام 

 پاسخگویی بموقع مکاتبات-۳

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات درمانی مناسب برای  برخورداری از-1

 بیمار

 د امکان مالقاتایجا-۲

 رخورداری ازهمراه سرای مناسبب-۳

پرسنل همراه با تکریم و  برخورد مناسب-4

 احترام

حویل بموقع اجساد جهت کالبد ت-1 پزشک قانونی-11

 شکافی

 رسال مدارک مورد نیاز پرونده بیمارا-۲

  طبوعات و نشریات محلیم -1۲

خدمات درمانی مناسب  برخورداری از-1 اهان بیمارهمر-1۳

 برای بیمار

 یجاد امکان مالقاتا-۲

 سرای مناسبرخورداری ازهمراه ب-۳

پرسنل همراه با  برخورد مناسب-4

 تکریم و احترام

 

 

 

 



 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج    

 بیمارستان نبی اکرم )ص( خنج

(1401-1403)برنامه استراتژیک  

KH-FORM-QC15 کد :   

21 
 

 

 بیانیه رسالت

و به  درمان علمی ارتقاء سطح ایمنی و سالمت جامعه و تاکید برهدف کارکنان بیمارستان نبی اکرم )ص( خنج 

یز نجویان  و برای مدد ایمن موقع بیماران و تضمین ارائه بهترین مراقبت های درمانی در محیطی صمیمی و

می می آموزش مراجعین با استفاده از امکانات، تجهیزات و فناوری نوین در چارچوب ارزشهای اخالقی و اسال

 .باشد

 

 بیانیه دورنما

برتر جنوب  های بیمارستانیکی از بعنوان بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات درمانی با  140۳بر آنیم  تا سال ما 

 باشیم .استان فارس 

 

 های سازمانیارزش

 کارگروهی . –اعتماد و احترام  –بهبود مستمرکیفیت  –ایمنی  –مسئولیت پذیری  –اخالق محوری 
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 جدول عوامل درونی و بیرونی

 تهدیدها ضعف نقاط هافرصت قوت نقاط

 وجود کمیته های فعال بیمارستانی -1

و تاثیر آنها در تصمیم گیری ها وارتقاء 

ایمنی بیمار در مستمر کیفیت و 

 دستور کار و مصوبات آنها

 

 های کمک و خیرین وجود-1

 بیمارستان به مردمی

 

قابل پیگیری نبودن سامانه -1

 پیشنهادات 

(  ریجا)  دولتی اعتبارات کسری-1

 سالمت سرانه بودن ناکافی یا

 

 کارشناسان ای دوره ارزیابی -۲ انتقاد پذیری مسئولین بیمارستان-۲

 از پزشکی علوم دانشکده ایمنی

 شناسایی جهت در بیمارستان

 ضعف و قوت نقاط

 

کمبود امکانات رفاهی برای -۲

 کارکنان

  مطالبات پرداخت در تأخیر-۲

 ها بیمه توسط بیمارستان

 

اولویت بخشی به ارتقاء مستمر -۳

 در منا اهیات  دفتر وجود  -۳ کیفیت و ایمنی بیمار

 بیمارستان محوطه

بودن سیستم ناکارآمد -۳

های تشویق و تنبیه  در 

 بیمارستان

رداخت پ دلیل به  کسورات -۳

 وزارت توسط یارانه مبالغ دیرهنگام

 باالدستی های سازمان و بهداشت

 

روابط خوب بین مسئولین -4

 بیمارستان و پرسنل
 شبکه از استفاده امکان  -4

 مجازی های

 

عدم تمایل پرسنل در -4

پذیرفتن مسئولیت های 

 شغلی

 و ها تخت تعداد ینب ناهماهنگی -4

 تشکیالتی چارت

 

وجود روابط خوب و صمیمانه بین -۵

 غرافیاییج خوب موقعیت  -۵ پرسنل

 (منطقه در)شهر

عدم تعادل در تعداد -۵

 پرستاران زن و مرد

 سرویس، بودن هزینه پر -۵

 تجهیزات نگهداشت و تعمیرات

 پزشکی

 جذب نیروهای شاغل در بیمارستان-۶

با آزمون استخدامی و تالش جهت 

 -تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی

 شرکتی و طرحی به استخدامی

 آموزش از استفاده امکان -۶

 های مجازی

 

مشارکت کم پرسنل به -۶

 عنوان دبیر کمیته 

 های بودجه اختصاص عدم -۶

 بیمارستان به عمرانی

 

 و حلیم  نشریات حمایت  -۷ امکانات و تجهیزات مناسب-۷

 مجازی های شبکه

 

 

ناکافی بودن درآمد نسبت -۷

 به هزینه بیمارستان

 متخصصین مزایای بودن باالتر -۷

 همجوار های بیمارستان در
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امکان افزایش دادن کیفیت ۸-0

 خدمات درمانی  ایمن 
 

عدم اسکن پرونده های -۸

 سابق در واحد مدارک پزشکی

 پیشرفته اتوجود تجهیز-۸

 های بیمارستان توسط درمانی

 همجوار

 

امکان اصالح فرآیندهای جاری -۹

بیمارستان در راستای ارتقاء ایمنی 

 بیمار

 

نبود تهویه در راهروها، -۹

 اتاق عمل و... بیمارستان

 های پذیرش ظرفیت افزایش -۹

 های بیمارستان جراحی و بستری

های عمل  اتاق اندازی راه با رقیب

 جدید

و کارکنان  انعطاف پذیری مسئولین-10

  زیر مجموعه در برابر تغییرات سیستم

کمبود پزشکان متخصص -10

 در بیمارستان

 مراجعین انتظارات تطبیق عدم -10

 دراختیار  امکانات با

 

وجود تفکر مدیریت مشارکتی در -11

 بین تیم مدیریتی

کمبود فضای اسکان جهت -11 

 همراه بیمار

ور بودن از مرکز شهر .د -11  

و ارتقا خدمات درمانگاه  فعالیت-1۲

 ارتقا سالمت
 

  کمبود فضای سبز-1۲

امکان دسترسی به اینترنت برای -1۳

 تمامی پرسنل بیمارستان

 
 کمبود فضا و اتاق -1۳

 

فناوری های امکان استفاده از -14

، نوبت دهی الکترونیک، نسخه نوین

نویسی و پذیرش الکترونیکی نسخ، 

سامانه هاسپیتک بهبود کیفیت، 

داشبورد مدیریتی، رضایت سنجی 

 الکترونیک از مراجعین و پرسنل

 
ناکارآمد بودن سیستم -14

 نظارت بر کار پزشکان

 

رسانی با استفاده از سیستم اطالع -1۵

 کانال مجازی و سایت پیامک . 
 ها آموزش بودن اثر کم-1۵ 

 

 اشتغال نیروهای بومی -1۶
 

 تعمیر روند بودن کند-1۶

 تجهیزات
 

 
 

مشارکت کم کارکنان در -1۷

 ارائه پیشنهادات
 

 
 

کمبود خالقیت در -1۸

 کارکنان
 

 
 

محدود بودن حوزه  -1۹

 یتاختیارات مدیر
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 موضوعات استراتژیک

 :STاستراتژی های 

 استراتژی 1تهدید  5قوت
جذب نیروهای شاغل در بیمارستان با آزمون 

استخدامی و تالش جهت تبدیل وضعیت 

قراردادی، شرکتی و طرحی به نیروهای 

 استخدامی

 هزینه به نسبت درآمد بودن ناکافی

 بیمارستان
 مدیریت صحیح منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتژی 4تهدید  4قوت 
وجود تفکر مدیریت مشارکتی در بین تیم 

 مدیریتی

 چارت و ها تخت تعداد بین ناهماهنگی

 تشکیالتی
 ارتقا شاخص های مدیریتی
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 :SOاستراتژی های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتژی 2فرصت  1قوت
 و کیفیت مستمر ارتقاء به بخشی اولویت 

 بیمار ایمنی

 پزشکی علوم دانشکده ایمنی کارشناسان ای دوره ارزیابی

 ضعف و قوت نقاط شناسایی جهت در بیمارستان از
 ارتقاءایمنی بیمار

 استراتژی 2فرصت 2قوت 
تاثیر  وجود کمیته های فعال بیمارستانی و

آنها در تصمیم گیری ها و ارتقاء مستمر 

کیفیت و ایمنی بیمار در دستور کار و 

 امصوبات آن ه

 ارتقا شاخص های مدیریتی  بیمارستان  به مردمی های کمک و خیرین وجود

 استراتژی 4فرصت 3قوت 
برنامه ریزی جهت ارائه خدمات  

 وینتشخیصی و ن

  در هیات امنا دفتر وجود

 بیمارستان

 ارتقاء شاخص های خدمات پاراکلینیک
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 :WOاستراتژی های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتژی 1فرصت  1ضعف 
 هزینه به نسبت درآمد بودن ناکافی

 بیمارستان

 به مردمی های کمک و خیرین وجود

 بیمارستان
 ارتقا شاخص های امور مالی

 استراتژی 5فرصت  5ضعف
ارتقاء شاخص های خدمات عمومی و  فیلم های آموزشی از استفاده امکان ها آموزش  بودن اثر کم

 پشتیبانی

 استراتژی 1فرصت  3ضعف

 به مردمی های کمک و خیرین وجود کارکنان برای رفاهی امکانات کمبود

 بیمارستان

ارتقاء شاخص های خدمات عمومی و 

 پشتیبانی
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 نبی اکرم )ص( خنجموضوعات استراتژیک بیمارستان 

 مداری مشتری -1

  یارتقا فرایندها و سیستم ساز -۲

 مدیریت خطر و ایمنی-۳

 کاهش هزینه ها-4

 کاهش کسورات بیمه ای-۵

 ارتقا فرایندها و سیستم سازی -۶

 تکریم ارباب رجوع -۷

 سالمت جامعه ء ایمنی وارتقا-۸

 توسعه روابط عمومی-۹

 وایمن ارائه سرویس های جدید-10

 مناادفتر هیات جبران کسورات بودجه از  -11

 یفیت و ایمنی بیماروارتقاء ک افزایش توانمندی کارکنان-1۲

 استای ارتقاء کیفیت وایمنی بیمارردر  افزایش درآمد از اتاق عمل -1۳
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 اهداف و مقاصد سازمان

G1- کیفیت و ایمنی  رتقاءا

 خدمات

 و ارتقا ایمنی بیمار ایجاد بیمارستان ایمن -1

 پایه مشارکت کارکنانمدیریت و رهبری بر  -2

 اء  کیفیت و ایمنی بیماردرراستای ارتق افزایش سطح دانش کارکنان -3

 مدیریت بر پایه اطالعات -4

 اثربخش کردن فرآیندها -5

 تفاده از ممیزی بالینیاصالح فعالیت ها با اس-6

G2–و ایمنی بیمارکیفیت   درراستای ارتقاء افزایش درآمد بیمارستان -1 افزایش کارایی بیمارستان 

 قاء  کیفیت و ایمنی بیماردرراستای ارت کاهش هزینه های بیمارستان -2

خریداری وبه کارگیری تجهیزات مدرن در راستای کیفیت وایمنی – 3

 بیماران

G3- زایش رضایت بیماران و اف

 همراهان

 تعامل با بیمار و جامعه ایجاد بیمارستانی در -1

 تکریم و احترام ارباب رجوع -2

 استفاده از ظرفیت فضای مجازی در جهت ارائه خدمات به بیماران– 3

G4- هدفمند کردن برنامه تشویق کارکنان -1 ت کارکنانافزایش رضای 

 برنامه ریزی در جهت ارائه کمک وامکانات رفاهی -۲
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 مقاصد سازمانی

G1  بیمار ایمنی  ارتقا کیفیت ومستمر افزایش 

G1-O1   یان سال در سال تا پا %۸۵به  %۷۵راه حل ایمنی بیمار  از  ۹اجرای صحیح افزایش آگاهی  پرسنل  در

1401 

G1-O2  1401مورد در ماه تا پایان سال  ۶۵مورد در ماه به  ۵۵افزایش گزارش خطا از 

G1-O3  تقویت انجامFMEA  1401مورد در سال تا پایان سال  ۵مورد در سال به  ۲از 

G1-O4   افزایش تمام مواردRCA   1401در سال تا پایان سال 

G1-O5 1401و مدیریتی ایمنی دقیقا بر اساس سنجه های اعتبار بخشی  تا پایان سال  افزایش راند ایمنی 

G1-O6 1401 افزایش برنامه ریزی در جهت ارائه کمک وامکانات رفاهی در جهت تشویق کارکنان تا پایان سال 

G1-O7  افزایش تدوینPDP  1401تا پایان سال  %40به  %۲0کارکنان از 

G1-O8  1401تا پایان سال  %۹۵به  %۸۳افزایش آموزش پرسنل جدیدالورود از 

G1-O9 1401ل مورد در ماه تا پایان سا۳0مورد در ماه به ۲0و تحلیل شاخص های بیمارستان از  بهبود تجزیه 

G1-O9   1401سال فرایند بیمارستان  در سال تا پایان  ۵بهبود و  ارتقا 

G1-10  کاهش مواردnever event   1401و خطاها در سال 
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G2 ء کیفیت وایمنی بیماردر راستای ارتقا افزایش کارایی بیمارستان 

G2-O1  1401تا پایان سال %۶0به  %۵0افزایش ضریب اشغال تخت از 

G2-O2  1401مورد در ماه تا پایان سال  1۷0مورد در ماه به 1۵0افزایش عمل های اتاق عمل از 

 

G3  استفاده از ظرفیت فضای مجازی در جهت ارائه خدمات به بیماران  

G3-O1  1401تا پایان سال  %۸۵به  %۷۵تقویت آموزش به بیمار از 

G3-O2  1401تا پایان سال  %۹۵به  %۸۵افزایش رضایتمندی بیمار و همراه از 

G3-O4  1401مورد در ماه تا پایان سال  1مورد در ماه به  ۳کاهش اعمال کنسل شده از 

G3-O5 برنامه ریزی در جهت ارائه کمک هاوامکانات رفاهی 

 

G4 برنامه ریزی در جهت ارائه کمک ها و امکانات رفاهی 

G4-O1 1401تا پایان سال  %۷0به  %۶0افزایش رضایتمندی کارکنان از 

 

 :تایید تیم مدیریت اجرایی بیمارستان 


