گزارش اجمالی عملکرد بیمارستان امام جعفر صادق (ع) در سال 5931
در راستای سیاست پاسخگویی متعهدانه و اطالع رسانی مناسب و با توجه به فرامین مقام معظم رهبری در سال اقتصاد
مقاومتی اقدام و عمل و در نظر گرفتن این مهم که صرفه جویی بعنوان یک راهکار در اجرایی برنامه اقتصاد مقاومتی است
عملکردبیمارستان امام جعفر صادق (ع ) شهرستان میبد بصورت گزارشی کامال اجمالی تهیه و تدوین گردیده است  .گزارش
کامل و جامع عملکرد بیمارستان به صورت فایل الکترونیکی در وب سایت بیمارستان بارگذاری می گردد
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اهم اقدامات انجام شده در حوزه بهبود کیفیت
 -5بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان و تدوین برنامه عملیاتی متناسب با برنامه استراتژیک
 -7بهینه سازی شاخص های عملکردی بخش ها  /واحدها و تدوین شاخص های فرایندی و برنامه ای
 -9پیگیری و بستر سازی ارائه خدمات توریسم درمانی و کسب مجوز فعالیت واحد IPD
اهم اقدامات انجام شده در حوزه نیروی انسانی
 -5انجام فرایند تبدیل وضعیت  80نفر پرسنل پیمانی به رسمی آزمایشی و صدور بیش از  800حکم
کارگزینی
 -7فرایند جذب و به کارگیری  98نفر نیروی جدید در راستای افزایش کیفیت خدمات و به روز رسانی چارت
سازمانی بیمارستان
 -9انجام ارزشیابی پرسنل قرارداد کارمعین و مشاغل کارگری و انجام فرایند بازنشستگی کارکنان
اهم اقدامات انجام شده در واحد تجهیزات پزشکی
 -5تجهیز بخش روان پزشکی به  90تخت و تجهیز اتاق شوک درمانی بخش به ساکشن  ،برانکارد  ،پالس اکسی متر
انگشتی  ،مانیتورینگ عالیم حیاتی
 -7خرید دستگاه کمی لونسانس جهت آزمایشگاه مرکزی  ،یورتورسکوپ اورولوژی  ،هولتر فشار جهت درمانگاه قلب و
پرینتر جهت بخش  MRIو اره گچ بری جهت درمانگاه ارتوپدی
 -9نصب و راه اندازی رادیولوژی دیجیتال

اهم فعالیت های انجام شده در حوزه فرهنگی
 -5حضور مبلغین حوزه علمیه و امام جماعت بیمارستان و پاسخگویی به شبهات و مسائل شرعی
 -7تهیه و نصب تابلوهای جذاب با موضوع عفاف و حجاب و اجرا طرح یکسان سازی فرم پوشش کارکنان
 -9برگزاری مسابقه کتابخوانی سیره پیامبر اکرم همایش بزرگ نماز  ،برگزاری نمایشگاه کتاب
اهم فعالیت های انجام شده در واحد رفاهی کارکنان
 -5راه اندازی مهدکودک در راستای رفاه کارکنان در دو شیفت صبح و عصر
 -7عقد قرارداد با مراکز تفریحی  ،فروش و خدماتی و معرفی  590نفر از همکاران
 -9توزیع کارت های شنا  ،سینما  ،حمام سنتی و برگزاری سفرهای تفریحی خارج از استان
اهم فعالیت های انجام شده در زمینه اطالع رسانی و روابط عمومی
 -5هماهنگی انجام مصاحبه تیم مدیریتی بیمارستان با نشریات محلی  ،صدا سیما و سایت ها(  3مورد )

 -7ارسال خبر و گزارش به نشریات محلی  ،صدا و سیما  ،سایت های خبری
 -9تهیه تابلوهای جدید راهنما  ،فعال نمودن کمیته اطالع رسانی  ،به روز نمودن وب سایت بیمارستان
اهم اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت خطر و حوادث
 -5شناسایی مخاطرات بیمارستان و تعیین  1عامل خطر آفرین داخلی و خارجی ( تدوین برنامه آمادگی پاسخ به
عوامل خطر آفرین )
 -7برگزاری کالس های آموزشی و مانور دور میزی ( 9کالس ) جهت ارتقای مهارت های اعضای چارت HICS
 -9ارزیابی ایمنی بیمارستان در سه حیطه سازه ای  ،غیرسازه ای و عملکردی و تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه
اهم اقدامات انجام شده در زمینه توسعه فضای فیزیکی
 -5تجهیز و راه اندازی بلوک زایمان با  9تخت  LDRبه مساحت  190متر
 -7راه اندازی قسمت زنان در بخش اعصاب و روان
 -9راه اندازی فاز دوم تاسیسات بیمارستان به هزینه 5،900،000،000
اهم فعالیت های انجام شده در شروع پروژه های جدید ( خیری )
 -5شروع پروژه درمانگاه چشم پزشکی  ،دیابت  ،قلب و دندانپزشکی
 -7شروع پروژه مجتمع مهدکودک  ،فیزیوتراپی  ،توانبخشی و اقامت گاه همراهان بیماران غیر بومی
 -9تامین اعتبار تکمیل پروژه ساختمانی مرحوم مهین دوست
اهم فعالیت های انجام شده در واحد آموزش
 -5برگزاری کالس های آموزش حضوری ویژه کارکنان ( 790ساعت ) و کنفرانس های درون واحدی اختصاصی هر
بخش
 -7برگزاری کالس های آموزشی  CPRبه صورت تئوری و عملی جهت کلیه پرسنل
 -9تهیه و توزیع پوستر و جزوه آموزشی با موضوعات فشارخون  ،دیابت و سرطان
اهم اقدامات انجام شده در واحد مددکاری
 -9تخفیف بیماران بی بضاعت  50119نفر به مبلغ  9000057075ریال
 -1تهیه و تکمیل فرم نظر سنجی از مراجعان به صورت حضوری و تلفنی و نظرسنجی از همکاران
 -0دریافت نظرات و پیشنهادات بیماران از طریق سامانه پیامکی و پیگیری ان

