
 (Mission:)بیانیه رسالت
  

بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز و رعایت کامل منشور حقوق 

را با هدف ارتقاء سالمت، افزایش  و تسکینی پژوهشی ،بیمار، مطلوب ترین خدمات درمانی، آموزشی

مجرب،  رضایتمندی، ارتقا کیفیت و ایمنی بیماران،کارکنان و جامعه تحت پوشش با استفاده از نیروهای

 .نماید انگیزه ارائه می با و متخصص

 

 (vision:)چشم انداز
 

 خدمات به عنوان برترین مرکز تخصصی و فوق تخصصی کودکان ، در ارائه 0011ما برانیم تا پایان سال 

در سطح استان دوره های تخصصی  و آموزش دانشجویان و برگزاری و تسکینی درمانی ،مراقبتی، تشخیصی

 .تهران باشیم 

 (goals :)اهداف کلی

G1 افزایش مشارکت با نهادهای دولتی و غیردولتی در ارائه خدمات 

G2  افزایش بهره وری و توان استفاده بهینه از منابع 

G3 گسترش کمی خدمات با رویکرد هزینه سودمندی 

G4 ارتقای کیفیت خدمات 

G5 ارتقای مدیریت خطا و خطر 

 :استراتژی ها

S1- خط مشی ها و رویه ها نهادینه سازی 

S2-(مشارکت)تشکیل کمیته های هماهنگ کننده 

S3-مدیریت بیماری ها 

S3-  تقویت نظارت و پایش 



S4- مستند سازی فرایندها 

S5- تصمیم گیری مبتنی بر شواهد 

S6- ارتباط باخیرین سالمت 

S7- پاسخگویی به نیازهای طبی و غیر طبی 

S8-  مدیریت نگهداشت تجهیزات ، تسهیالت، فناوری واطالعاتاستقرار 

 S9- تجهیزات ، تسهیالت، فناوری واطالعات و توسعه به روز رسانی 

- S10توسعه خدمات مبتنی بر وب در راستای دولت الکترونیک 

S11- (نیازسنجی، انتخاب، استخدام و)برنامه ریزی نیروی انسانی... 

S12- تسهیالت رفاهی، تسهیالت مالی، مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها،  )اجرای برنامه های حفظ و نگهداشت نیروی انسانی

 ...(رعایت شایسته ساالری و 

S13- (توانمندسازی، آموزش کارکنان، فرهنگ سازی و ) اجرای برنامه های توسعه کارکنان... 

S14- اطالع رسانی گیرندگان خدمات 

S15- آموزش گیرندگان خدمات 

S16- فرهنگ سازی 

S17 – تخصیص عادالنه منابع 

S18- توان جذب منابع و خلق منابع جدید 

S19-مدیریت منابع 

S20- و پروژه های فنی و عمرانی اجرا و پیشبرد  برنامه های هتلینگ 

S21-صیانت از حقوق 

S22- رعایت الزامات قانونی 

S23- طراحی الگوهای مبتنی بر مدیریت دانش 



S24- پیاده سازی استانداردهای نسل ، پیاده سازی استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار از جمله بطتدوین و اجرای برنامه های مرت

یاده سازی استانداردهای نظام اعتباربخشی ، پپیاده سازی استانداردهای بیمارستان های دوستدار کودک، نوین نظام اعتباربخشی بیمارستانی

 ....(، تجویز و مصرف منطقی داروها و  آموزشی

 


