
  سياست هاي اصلي بيمارستان لوالگر                                                                                  

ف
ردي

 

 ذينفعان کليدي تبعيت و همسويي با سياست هاي باال دستي سياست هاي اصلي بيمارستان

/ استانداردهاي بيمارستان دوستدار ايمني بيمار کناناولويت بخشي ارتقاء ايمني بيماران، همراهان، پزشکان و کار 1

 مديريت خطر حوادث و باليا

 کارکنان/ پزشکان/همراهان/ بيماران

اثربخش با رعايت کامل اصول ايمني بيمار و حفظ کرامت  سالمتاولويت بخشي ارائه کيفيت خدمات  2

 انساني

 /کارکنان/بيماران اعتباربخشي ملي

 کارکنان/ بيماران منشور حقوق گيرنده خدمت شتريان با نگاه بيمارمحوريافزايش رضايتمندي م 3

 کارکنان/ بيماران منشور حقوق گيرنده خدمت ايجاد بستر مناسب جهت دسترسي عادالنه به خدمات 4

ارت بهداشت و ساير سازمان قوانين وزارت کار و وز جذب نيروهاي متخصص، کارآمد و با اخالق حرفه اي منطبق بر قوانين سازمان باال دستي 5

 هاي باالدستي حسب مورد

 کارکنان/ بيماران

توليدکنندگان /بيماران/ معاونت توسعه اداره کل تجهيزات پزشکي بکارگيري تجهيزات به روز و کارآمد با اولويت توليدات داخلي با کيفيت 6

 داخلي

 کارکنان/ بيماران منشور حقوق کارکنان دغدغه ها و مشکالت و مسايل آنان توجه به کرامت و منزلت پرسنل و پزشکان بيمارستان و توجه به 7

دانشگاه علوم پزشکي /وزارت بهداشت اعتباربخشي ملي، وزارت بهداشت استانداردهاي آموزش به بيماراجراي کامل با  پيشگيري از بيماري و ارتقا سالمت مراجعين و بيماران 8

نت معاو/ بيماران/مردم/مراجعين/ايران

 بهداشتي

دانشگاه علوم پزشکي /وزارت بهداشت وزارت بهداشت استفاده موثر و بهينه از منابع موجود 9

/ شرکت اب، گاز، برق /شهرداري/ايران



 / بيماران/مردم/مراجعين

دانشگاه علوم پزشکي /وزارت بهداشت وزارت بهداشت تداوم اجراي طرح تحول سالمت 11

/ شرکت ابف گاز، برق /شهرداري/ايران

 /بيماران/مردم/مراجعين

 /بيماران/کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکي ايراناعتباربخشي ملي آموزش و توانمندسازي نيروي انساني 11

دانشگاه علوم پزشکي /بهداشتوزارت  وزارت بهداشت رعايت آيين نامه هاي مالي و معامالتي دانشگاه در تمامي موارد اقتصادي و عقد هر نوع قرارداد 12

 شرکتها/پيمانکاران/ايران

دانشگاه علوم پزشکي /وزارت بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکي ايرانوزارت بهداشت مبتني بر عملکردپرداخت  13

 کارکنان/ايران

 خيرين/بيماران/کارکنان/معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکي ايران جلب مشارکت مردمي و خيرين 14

دانشگاه علوم پزشکي /وزارت بهداشت اعتباربخشي ملي فزايش رضايتمندي بيماران، همراهان و کارکنانا 15

 /بيماران/کارکنان/ايران 

 دانشگاه علوم پزشکي/وزارت بهداشت استاندارادهاي هتلينگ وزارت بهداشت برنامه ريزي طرحهاي عمراني اجتناب ناپذير در قالب بودجه مصوب عمراني ساالنه 16

معاونت /ايران 

 /بيماران/کارکنان/توسعه

دانشگاه علوم پزشکي /وزارت بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکي ايرانوزارت بهداشت افزايش ظرفيت پذيرش بيماران 17

 /بيماران/ايران کارکنان

دانشگاه /بهداشت وزارت/محيط زيست وزارت بهداشت رعايت کليه موازين بهداشتي، درماني و زيست محيطي و کنترل عفونت 18

علوم پزشکي 

 مردم/بيماران/پرسنل/ايران

 


