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برنامه استراتژیک بیمارستان شهید دکتر لبافینژاد

پیام ریاست بیمارستان

بهنام خدا
برنامه استراتژيك حاضر كه با بررسي نيازها و چالشهاي پيش رو در سالهاي
آينده تدوين شده است ما را در مسيري نظاممند به سوي اهدافمان هدايت
ميكند .در طراحي برنامه استراتژيك بيمارستان كه در راستاي اهداف وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و سياستهاي كالن سالمت كشور ميباشد
تالش شده است عالوه بر ارائه خدمات درماني مطلوب به بيماران ،موضوع
آموزش و پژوهش نيز با توجه بيشتري مدنظر قرار گيرد .اميدوارم با بهرهگيري
از اين طرح و بكارگيري توأمان تجربه و دانش به چشمانداز و اهداف طراحي
شده دست يابيم.
دكتر اكبر نورعليزاده
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معرفی بیمارستان لبافی نژاد
بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد به دنبال بازگشائي دانشگاهها و متعاقب انقالب فرهنگي در سال  1360شروع به كار نمود،
و بتدريج با فراهم شدن امكانات و تجهيزات و با جذب نيروهاي پزشكي متعهد و متخصص كه بدنبال پيروزي انقالب اسالمي
جهت خدمت به كشور بازگشته بودند به روند رو به رشد خود تا به امروز ادامه داده است.
در همان ابتدا شروع فعاليت اين مركز درماني ،با توجه به شرايط خاص جنگ تحميلي ،رسيدگي به امور مجروحين جنگي و
كمك به مصدومين شيميايي در اولويت نخست كاري قرار گرفت .به نحوي كه عمدتاً تختهاي بيمارستان به مداوي مجروحين
جنگي اختصاص يافته و اين روند تا ايام پاياني جنگ تحميلي ادامه داشت.
همزمان با راه اندازي بيمارستان مقدمات الحاق آن به سيستم آموزشي نيز فراهم شد .ابتدا اين مركز زير مجموعه مجتمع
آموزشي وزارت بهداري بود و سپس به دانشكده طالقاني و متعاقباً به دانشكده پزشكي قدس ملحق شد و در آخر به دنبال
تشكيل وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي بهعنوان يكي از بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
شناخته شد .در حال حاضر اين مركز از بيمارستانهاي ملكي سازمان تأمين اجتماعي بهشمار ميرود ،اما از نظر آموزشي
همچنان زير نظر دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در حال فعاليت ميباشد.
مركز پزشكي ،آموزشي و درماني شهيد دكتر لبافينژاد با تالش همكاران در تمام بخشهاي بيمارستان ،از نظر آموزشي مورد
تأئيد دبيرخانه شوراي پزشكي و تخصصي قرار گرفته است .آموزش در تمامي ردههاي تحصيلي شامل تربيت دستيار تخصصي و
فوق تخصصي ،تحصيالت تكميلي ،كارآموز و كارورز در ليست برنامههاي اين مركز قرار دارد .اين راهبرد سبب شده است كه
امروز به لطف پروردگار و مساعدت اساتيد و متخصصان متعهد ،گامي بزرگ و استوار در راه پيشبرد اهداف علمي و آموزشي
برداشته و اين مركز به يكي از بزرگترين مراكز آموزشي دانشگاهي كشور تبديل شود .مركز پزشكي ،آموزشي و درماني شهيد
دكتر لبافينژاد در زمينه آموزش متخصصان در رشتههاي تخصصي ارولوژي ،چشمپزشكي ،داخلي ،عفوني ،بيهوشي ،راديولوژي،
پاتولوژي و پزشكي هستهاي ،و در رشته هاي فوق تخصصي نفرولوژي ،قرنيه ،اندويورولوژي ،يوروالپاروسكوپي ،ريه ،ويتره و رتين،
پيوند كليه ،اكولوپالستيك ،ارولوژي اطفال و گلوكوم فعال ميباشد.
در حوزه تحقيق و پژوهش نيز اين مركز فعاليتهاي در خور توجهي در ساليان گذشته داشته است .فعاليت مركز تحقيقات
چشم ،مركز تحقيقات بيماريهاي كليه و مجاري ادراري ،مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري گواهي بر اين مدعا
ميباشد.
خدمات مختلفي در اين مركز به بيماران ارائه ميشود كه خدمات اورژانس ،عفوني ،قلب و ريه ،ارولوژي ،پيوند كليه،
چشم پزشكي ،نفرولوژي ،خدمات سرپايي و پاراكلينيك شامل آزمايشگاه ،پاتولوژي ،داروخانه ،راديولوژي ،سونوگرافي ،سونوگرافي
داپلر ،اكوكارديوگرافي ،نوار قلب ،تست ورزش ،هولتر مانيتورينگ ،سيستوسكوپي ،يوروديناميك ،برونكوسكوپي ،اسپيرومتري،
اسكن ايزوتوپ ،آنژيوگرافي چشم ،اسكن چشم ،اكوي چشم ،ليزرتراپي چشم ،اپتومتري و درمانگاههاي تخصصي و فوق تخصصي
از جمله اين خدمات هستند.
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ماموریت/رسالت

بیمارستان شهید دکتر لبافی ژناد یک مرکز زپشکی  ،آموزشی و ردمانی است هک متعهد هب اراهئ خدمات با کیفیت و ایمن ،آموزش فراگیران زپشکی،
پیرازپشکی  ،انجام ژپوهش اهی مرتبط با سالمت بیماران هب وژیه بیمه شدگان اتمین اجتماعی می باشد.

چشم انداز
 هب عنوان یکی از بهترین مراکز منتخب اریان رد اراهئخدمات ردمانی با کیفیت و ایمن هب بیماران
متخ
 مرکز آکادمیک (دااگشنهی) مورد انتخاب فراگیرانو صصین با مرجعیت علمی رد دنیا
 مرکز معتبر رد ب کارگیری تکنولوژی اهی نوین ردمان بیماران رد منطقه
 بیمارستان منتخب ربای کا کرنان سازمان اتمین اجتماعی
 یکی از مراکز تحقیقات و ژپوهش ربرتبا مرجعیت علمی رد حوزه تحقیقات زپشکی

ارزشها
 بیمار محوری :توجه ویژه به بیماران به عنوان اولین شرکای مراکز درمانی و حفظ حریم خصوصی آنها
 خدمات :تالش جهت برآوردن نیازهای بیماران و همکاران محترم
 ارتباط انسانی و صحیح :ارتباط بر اساس واالترین ارزشهای اسالمی و اخالقی
 احترام :احترام به تمام افرادی که به آنها خدمت می کنیم و افرادی که با آنها کار می کنیم
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 نو آوری :پذیرفتن تغییر وتالش جهت بهبود ارائه خدمت
 کار گروهی :باور به اهمیت کار گروهی وتالش برای ایجاد هماهنگی در بین افراد بر پایه احترام و ارتباط
انسانی
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اهداف کالن

G1-O1

استراتژیها

اصالح فرایندهای عملیاتی(کاری)

ارتقاء کیفیت و
درمانی

G1-O2

G1

ایمنی خدمات

افزایش ایمنی کارکنان و بیماران

برنامه استراتژیک بیمارستان شهید دکتر لبافینژاد
اهداف کالن

افزایش میزان مشارکت کارکنان

G2-O2

G2-O1

استراتژیها

افزایش رضایت کارکنان

ارتقاء سطح
خدمت و کارکنان
افزایش میزان رضایت بیماران سرپایی و بستری

G2-O3

G2

رضایت گیرندگان
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اهداف کالن

G3-O1

استراتژیها
آموزش و مهارت کارکنان و فراگیران

G4-O4

G4-O3

G4

منابع

بهبود عملکرد منابع انسانی

G4-O2

استفاده بهینه از

آموزش بیمار و خانواده وی

G4-O1

پژوهشی

توسعه پژوهش های بالینی

G3-O3

G3

آموزشی و

G3-O2

ارتقاء فرایندهای

بکارگیری بهینه منابع فیزیکی

بکارگیری بهینه منابع مالی

بکارگیری بهینه منابع اطالعات بیمارستانی
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ت
جلسه بازنگری ربانهم استراژتیک بیمارستان رد تیرماه نود وجنپ با حضور اعضا هب شرح ذیل شکیل گردید .با توهج هب تغییر شرایط رد یک سال گذشته  ،با نظر اعضای محترم گروه ،اصالحات مورد توهج وزارت بهداشت و سازمان تأمین
همچ
اجتماعی هب وژیه رد خصوص توهج خاص هب ایمنی بیمار انجام گردید و موضوع رعایت ایمنی رد مأموریت بیمارستان لحاظ گردید .نین اصالحات الزم رد چشم اندا ز و ارزشهای مورد توهج بیمارستان جهت نیل هب مأموریت تعریف شده
اعمال شد .رد جلسه دوم لیست  SWOTبا توهج هب تغیرات داخلی و بیرونی بیمارستان مورد ربرسی قرار گرفت و اصالحات الزم انجام گردید.
انم و انم خانوادگی

سمت

دکتر اکبر نورعلیزاده

ریاست بیمارستان

حسن شاه حسینی

توران گلژناد

مترون بیمارستان

حمیدرضا رجبی

مسئول بهبود کیفیت

رضا محمدزاده

مدری مالی

محمدرضا منصوری

مدری امور اداری

امضاء
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انم و انم خانوادگی

سمت
مدرییت بیمارستان

امضاء

