بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فارس

تاريخ تدوين 5931/2 :

بیمارستان آنکولوژی امیر

سیاست های کالن بیمارستان

تاريخ بازنگری 5931/52 :

 -5توجه خاص به فعالیتهای ارتقاء دهنده ی سالمت بیماران و کارکنان در حیطه ی پیگیری از سرطان
 -2بهبود کیفیت و ارتقای ايمنی خدمات با محوريت عدالت ،پاسخگويی و اطالع رسانی شفاف و تأکید بر استقرار
هرچه بیشتر استانداردهای اعتبار بخشی و استانداردهای بیمارستان دوستدار ايمنی
 -9تداوم در اجرای بسته های برنامه نظام تحول سالمت
 -4توجه ويژه به اقتصاد مقاومتی در بیمارستان
 -1توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند ،سالمت محور ،مبتنی بر نیازهای مرکز
 -1اصالح و تکمیل نظامهای پايش ،نظارت و ارزيابی برای صیانت قانونمند از حقوق بیماران
 -7شفاف سازی قانونمند درآمدها ،هزينهها و فعالیتها
 -8برون سپاری ساالنه  % 51از واحدهای قابل واگذاری مرکز بر طبق مقررات جاری
 -3توجه ويژه در انتخاب پیمانکاران و نحوه عملکرد بخش  /واحد  /فعالیت های برون سپاری شده مطابق مقررات
جاری
 -51محوريت بیمارستان در خريد دارو و تجهیزات مصرفی بر طبق فارماکوپه دارويی بیمارستان
 -55اداره بیمارستان بر اساس استاندارد های باالدستی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی احتمالی يا اولويت نیروهای
طرحی
 -52توسعه ی طیف خدمات تشخیصی درمانی و کاهش لیست انتظار بیماران
 -59تحلیل هزينه ای تجهیزات پزشکی و تاسیساتی سرمايه ای
 -54مديريت هزينه ی نگهداشت تجهیزات پزشکی و تاسیساتی از طريق بهینه کردن روند کاری دستگاه ها
 -51مديريت بدهی بیمارستان با تنظیم برنامه های مالی پرداخت مطالبات به شرکت های طرف قرارداد با حداکثر
تاخیر سه ماهه
 -51کاهش کسورات اعمال شده ی بستری و سرپايی از سازمان های بیمه گر از طريق کنترل دقیق و مستمر ثبت
کلیه خدمات ارائه شده به بیماران
 -57اولويت خريدهای داروئی و تجهیزاتی با اقالم و تجهیزات تولید داخل
 -58اولويت تامین مال توسعه ی فیزيکی و تجهیزاتی بیمارستان از محل کمک های خیرين
 -53مديريت امحاء ايمن زباله های ويژه ی پزشکی به منظور حفظ بهداشت محیط زيست

