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مقدهم:

هم
هم
ردنگرش سنتی مدرییت ،ربانهم رزیی نقطه شروع تمامی حرکتها است هک ا یت آن از گذشتهای دور رب هم گان آش کار گردیده و آرنا اساسیرتین وظیفه مدرییت دانستهاند .رد ین راستا سیر

بش
تحول جامعه ری از صورت ساده هب دیچیپه ،حرکت شتابدار و تحوالت عظیم رد عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و تکنولوژیکی بوژیه حوزه سالمت رد دهه اخیر ،صحنهاهی جدید

آفرید و ره روز نگرشهای جدید ،مطرح ساخت .رب این اساس ربانهم رزیی رد مدرییت مراکز آموزشی ردمانی ،هم گام با تحوالت جوامع بشری و رد ااخگوویی هب ییازاهی ختتف

زمانی رد اقلب

خت
بن
ح ئ
شیوهاه ،نگرشها و رویکرداهی تففی مطرح گردیده و صابنظران فراوانی را بخود اختصاص داده حوی هک امروزه این مراکز ربای دستیابی هب اهداف و ل مسا ل و آرمانهای خود ییاز هب ربانهم
رزیی مدون دارند و دستیابی هب این امر مهم رد گرو ایپدهسازی مهمترین اصل مدرییت رد دییای امروزی یعنی تدوین ربانهم استراژتیک می باشد.از جمله وظای

مدریان ارشد این مراکز

تح
چش
طراحی و اادنبیی هب م انداز مطلوب و توافق رب سر ماموریت (رسالت سازمان) و ارزشهای سازمان میباشد ات سازمان رد قق ماموریت خود با رد نظر گرفتن دورنمای مطلوب و با

تع
ربانهم رزیی و یین اهداف سازمان و بازنگری ،اایش و ارزشیابی مدوام آنها موفق باشد.

رب این اساس ریاست خحترم مرکز جناب آاقی دکتر انصر صفایی و مدرییت خحترم مرکز جناب آاقی دکتر خحمدعلی فیروزی مسئولیت تدوین و بازنگری اساسی ربانهم استراژتیک مرکز را

پ
ربای سالهای  1499-1493رب عهده تیم مدریت اجرایی و بهبود کیفیت مرکز و مسئولیت یگیری و بازنگری ساالهن رد اسفندماه ره سال را رب عهده دفتر بهبود کیفیت قرار دادند.لذا ربای ربشیپد
ع
علم
ی این مهم از جناب آاقی دکتر علی جنتی  PHD ،رشته مدرییت خدمات بهداشتی و ردمانی و نیز رئیس وقت دادکشنه مدرییت و اطالع رسانی زپشکی ربای مشاوره دعوت هب مل
تشکی
خح بخ
آمد و گامهای ربانهم رزیی زری نظر این استاد ارجمند شروع گردید .بعد از ل کارگروه ربانهم رزیی استراژتیک رد مرکز و پس از بحث و تبادل نظر با مشارکت مسئولین ترم شها،

حص
خح
علم
صاحبان فرآیند و کارکنان ،اعضاء ترم هیات ی مرکز و کسب نظر از گروه اهی ذینفعان با ربگزاری جلسات متعدد کار طراحی و تدوین ربانهم رزیی استراژتیک آغاز و ما ل زحمات
تح
خح
شباهن روزی کارگروه شیپ روی شما سروران ترم می باشد .رد قق این امر مهم رب خود واجب می دانم از کلیه مشارکت کنندگان هب وژیه استاد ارجمند جناب آاقی دکتر علی جنتی ،جناب
خح
علم
آاقی دکتر انصر صفایی ،جناب آاقی دکتر خحمدعلی فیروزی ،تیم مدرییت اجرایی ،اعضای ترم هیات ی مرکز  ،کارگروه ربانهم رزیی استراژتیک ،کلیه سررپستاران و مسئولین
حم
واحداهی مرکز و کلیه رپسنل خدوم و ز تکش مرکز آموزشی ردمانی قلب و رعوق شهید مدنی تبرزی هک مار ار رد مراحل ختتف

مس
امیدورایم با پیشنهادات سازنده خودشان ما را رد بازنگری ساالهن و ارتقای تمر این ربانهم یاری فرمایند.

ت
تهیه و تدوین این ربانهم یاری فرمودهاند شکر و قدردانی می نمامیی و

علیرضا واحدپور

مسئول واحد بهبود کیفیت مرکز
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تاریخچه بیمارستان

مرکز فوق تخصصی قلب و عروق شهید مدنی تبریز در سال  1331با تالش و همت پدر جراحی نوین قلب ایران پرفسور عباسقلی
دانشور که بعدها به نام مرکز ملی قلب نامیده شد ،فعالیت خود را آغاز کرد .در پانزدهم آبان  1331اولین جراحی قلب باز ایران با
تعویض دریچه میترال بر روی خانمی به نام غزال در این مرکز با موفقیت به انجام رسید .از اردیبهشت ماه سال  1333با انتصاب
آقای دکتر مسعود پزشکیان به ریاست مرکز این بخش از مرکز آموزشی درمانی امام(ره) منتزع و بصورت مستقل با نام مرکز
آموزشی درمانی شهید مدنی فعالیت خود را ادامه داد .و هم اکنون به عنوان بزرگترین مرکز شمال غرب کشور با ارائه برجسته
ترین خدمات تشخیصی درمانی با کیفیت به بیماران قلبی عروقی و نیز تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص و فوق تخصص
مورد نیاز نظام سالمت و تحقیقاتی پزشکی کشور در زمینه بیماری های قلبی سهم به سزایی را ایفاء می نماید این مرکز هم
اکنون در سطح بندی کشوری تختهای بیمارستانی ،با  333تخت مصوب و با  251تخت فعال که شامل چهار بخش ( ICU
بزرگسال و اطفال )  ،سه بخش  1 ، CCUتخت اتاق عمل  3 ،تخت آنژیوگرافی و آنژیوپالستی 22 ،تخت اورژانس قلبی و 12
تخت دیالیز و بخش های بستری داخلی قلب مردان و زنان به طور مجزا  ،جراحی مردان و زنان مجزا در مساحتی بالغ بر 20222
هزار متر مربع در بهترین منطقه شهر تبریز بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به مراجعین عزیز می باشد .
3

مركز آموزشي ،درماني قلب و عروق شهيد مدني تبريز

3

مركز آموزشي ،درماني قلب و عروق شهيد مدني تبريز

اعضای تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
اعضای اصلي:
دكتر ناصر صفايي

رياست مركز ،مسئول فني

دكتر فريبرز اكبرزاده

معاون آموزشي

دكتر محمدعلي فيروزی

مدير مركز

نادر حسن نژاد

مدير خدمات پرستاری

مير ناصر هاشمي
عليرضا واحدپور

مدير مالي
مدير دفتر بهبود كيفيت

محمد غالمحسني

كارشناس امور بيمارستاني

حميد اكبری

مسئول حراست

رسول سرخوش

مسئول فناوری اطالعات

خليل برجسته مشمول

معاون مدير

صفورا پوررضا

كارشناس بهبود كيفيت

دكتر علي جنتي

مشاور دانشکده مديريت و اطالع رساني پزشکي
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اعضاء کمیته بهبود کیفیت و کارگروه تدوین برنامه استراتژیک
ليال كاظمي

مسئول ايمني بيمار مركز

سعيده رنجبر

سوپروايزر باليني

افخم ورقايي

سوپروايزر آموزشي

خديجه شفايي

كارشناس بهبود كيفيت

مجيد اسمعيلي

كارشناس بهبود كيفيت

خليل برجسته مشمول

معاون مدير

مجيد جودی

مسئول مدارک پزشکي

اردشير بهروزی

مسئول بخش تصويربرداری

رقيه محموديان

پرستار كنترل عفونت

فريبا ميزاني

سرپرستار بخش

رويا قاسم زاده

سرپرستار بخش داخلي مردان

فائضه كاظمي

سرپرستار بخش داخلي زنان

رقيه زاهدی

سرپرستار بخش ICU1

شعله صداقت

سرپرستار بخشPICU

سهيال شركتي

سرپرستار بخش اورژانس

قمرالسادات فقيه

سرپرستار بخشCCU3

كلثوم حلوی

مسئول داروخانه

فائقه زرگری

مسول تغذيه

مصطفي موحدی

مسئول ساختمان و تاسيسات

فرهاد ايزدی

مسئول بهداشت محيط

محمدعلي نعمت زاده

مسئول درمانگاه

بهجت پريش

كارشناس آموزشي

علي نباتي

مسئول تجهيزات پزشکي

سوسن يگانه

سرپرستار بخش جراحي زنان

رقيه پورعلي

سرپرستار بخش جراحي مردان

نسرين فرحبد

سرپرستار بخش كودكان

مرضيه حسين زاده

سوپروايزر باليني
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لیست ذینفعان مرکز
ذينفعان داخلي
1
2
3
3
5

پزشکان و اعضای هیات علمی مستقر در مرکز
تیم مدیریت اجرایی مرکز
کلیه پرسنل مرکز
دانشجویان (رزیدنت -انترن -پرستاری -پیراپزشکی)
دستیاران تخصصی و فوق تخصصی

ذينفعان خارجي
1
3
1
0
12
11
12
13
13
15
11
13
11
10
22
21
22
23
23
25
21
23
21
20

هیات رئیسه دانشگاه
هیات امنا دانشگاه
بیماران و همراهان
مردم جامعه
سازمانهای بیمه گر
شرکت های طرف قرارداد
خیرین و بنگاه های خیریه
بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی
بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی
شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه
دانشکدههای علوم پزشکی تبریز
پرسنل و مدیران معاونتهای دانشگاه
بیماران مراجعه کننده از کشورهای همسایه شمالغرب (توریسم درمانی)
دانشکده پرستاری مامایی تبریز
دانشکده پیراپزشکی تبریز
نظام پرستاری
استانداری و فرمانداری
شهرداری
شرکت برق
شرکت آب و فاضالب
شرکت گاز
شرکت مخابرات
ارباب جراید
اداره کل ثبت احوال

3

مركز آموزشي ،درماني قلب و عروق شهيد مدني تبريز

فرآیند  41مرحله ای برنامه ریزی استراتژیک مرکز
گام اول :تشکيل كميته برنامه ريزی استراتژيک
گام دوم :برنامه ريزی برای برنامه ريزی استراتژيک
گام سوم :تدوين پيش نويس بيانيه چشم انداز ،رسالت و ارزشهای سازمان
گام چهارم :شناسايي مشتريان و ذينفعان سازمان
گام پنجم :نهايي كردن بيانيه چشم انداز ،رسالت و ارزشهای سازمان
گام ششم :ارزيابي محيط داخلي
گام هفتم :ارزيابي محيط خارجي
گام هشتم :تعيين استراتژيهای سازمان بر اساس SWOT
گام نهم :تعيين موقعيت استراتژيک مركز
گام دهم :تدوين استراتژيهای كلي
گام يازدهم :تدوين اهداف كل و اختصاصي
گام دوازدهم :تدوين برنامه عملياتي
گام سيزدهم :انتخاب شاخصهای سنجش و پايش عملکرد سازمان
گام چهاردهم :تدوين برنامه بهبود كيفيت مركز
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مدل برنامه ريزی استراتژيک مركز
برنامه ریزی برای
برنامه ریزی استراتژیک

ارزيابي محيط خارجي

ارزيابي محيط داخلي

سازمان

سازمان

شناسايي مشتريان و
گروه های ذينفع

تعيين رسالت ،چشم انداز و ارزشهای سازمان

شناسايي مشکالت استراتژيک

تعيين اهداف و مقاصد سازمان

تدوين استراتژیهای سازماني

انتخاب شاخصهای سنجش و پايش عملکرد سازمان
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رسالت
چشم انداز
ارزشها
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصتها
تهدیدها
عوامل داخلی
عوامل خارجی
استراتژی
استراتژیهای
استراتژیهای
استراتژیهای
استراتژیهای

مجموعه لغات واژههای مورد استفاده در برنامه ریزی استراتژیک
مشخص کننده فلسفه وجودی سازمان بوده و شامل اعداف ،وظایف اصلی ،ویژگیها و ارزشهای
Mission
حاکم بر آن سازمان میباشد.
شرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمایش گذاشته و باعث انگیزش در مجموعه و دریافت
Vision
کنندگان خدمات میگردد.
مجموعه قوانین ثابت و غیر متغیری است که کل استراتژیها بر مبنای آنها شکل گرفته و در تمام
Value
طول زمان اجرا ،با تکیه و نگاه بر آنها استراتژیها به اجرا گذاشته میشوند.
مجموعه منابع و توانمندیهای داخل سازمانی است که سازمان را در جهت نیل به اهداف خود
)S(Strengths
یاری مینماید.
 )W(Weaknessesمجموعهای از عوامل داخل سازمانی میباشد که مانع از از تحقق اهداف سازمان میگردد.
مجموعهای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهرگیری از آنها توانمندیهای سازمان
)O(Opportunities
افزایش خواهد یافت.
مجموعهای از عوامل موثر و مداخلهگر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامهها و تحقق اهداف
)T(Threats
سازمان میگردند.
مجموعه نقاط قوت وضعف سازمان را عوامل داخلی گویند.
SW
مجموعه فرصتها و تهدیدهای سازمان را عوامل خارجی میگویند.
OT
مجموعهای از راهها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده خود میشوند.
Strategy
استراتژیهایی که با استفاده از نقاط قوت در جهت بهرهگیری از فزصتها تدوین میشوند.
SO
استراتژیهایی که باعث کنترل تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت میشوند.
ST
استراتژیهایی که جهت استفاده از فرصت و رفع کمبودها تدوین میشوند.
WO
استراتژیهایی که سازمان را در برابر تهدیدها حفظ کرده و توانمندی سازمان را جهت کنترل و یا
WT
تبدیل تهدید به فرصت افزایش میدهند.
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بیانیه رسالت

Mission

مركز آموزشي ،درماني قلب و عروق شهيد مدني تبريز تنها مركز فوق تخصصي ارجاعي منطقه شمالغرب كشور در سال 6431
به عنوان اولين مركز جراحي قلب كشور آغاز به كار كرد  .در حال حاضر اين مركز دولتي زير نظر دانشگاه علوم پزشکي تبريز،
با ارائه خدمات تشخيصي ،درماني ،پاراكلينيکي ،كلينيکي ،توانبخشي ،پژوهشي  ،آموزشي مطلوب و ايمن برای كليه بيماران
قلبي با گروههای سني بزرگسال و اطفال در سطح ملي ،منطقهای و توريسم سالمت فعاليت مينمايد.
اين مركز در راستای بهبود كيفيت ،ايمني و سالم ت مردم خدمات زير را با استفاده از اساتيد برجسته و توانمند ،پرسنل مجرب
و تجهيزات بروز ارائه مينمايد:
 )aارايه خدمات درماني قلب وعروق موثر و كارآمد برای كليه بيماران مراجعه كننده ،ارجاعي و اعزامي و مراجعين توريسم
سالمت
 )bارايه خدمات تشخيصي تخصصي و فوق تخصصي قلب و عروق
 )cارائه خدمات بازتواني قلبي برای بيماران بعد از عمل جراحي قلب و عروق
 )dارايه مراقبت های ويژه تخصصي قلب برای سطوح سني بزرگسال و اطفال
 )eتنها ارائه كننده خدمات فوق تخصصي قلبي عروقي برای گروه سني كودكان و اطفال در منطقه شمالغرب كشور
 )fارايه خدمات اورژانسي تخصصي و پيشرفته برای مراجعين ،صرف نظر از توانايي آنان در پرداخت هزينه های درمان
 )gمشاركت در انجام پژوهش های كاربردی و نشر دستاوردهای علمي جديد برای بهبود مداوم كيفيت خدمات سالمت با
مركز تحقيقاتي قلب وعروق
 )hتوانمند سازی جامعه و بيماران از طريق ارايه آموزشهای كاربردی
 )iتوانمندسازی كاركنان از طريق برگزاری آموزش های مداوم و ميتني بر نياز به منظور پاسخ دهي به نيازهای جديد و
در حال تغيير بيماران
 )jمشاركت در تربيت دانشجويان پزشکي و پيراپزشکي در مقاطع تحصيلي كارشناسي  ،كارشناسي ارشد ،دكترا ،رزيدنت-
ها ،فلوشيپ قلب
 )kتنها ارائه كننده خدمات الکتروفيزيولوژی در سطح منطقه ای
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بیانیه چشم انداز
ما ميخواهيم:
با كسب درجه اعتباربخشي بينالمللي در ارائه خدمات كيفي و ايمن به يکي از
بيمارستانهای مطرح بينالمللي و منطقهای تبديل شويم.
vission

بیانیه ارزشها
 -صيانت از كرامت انساني

Values
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اهداف استراتژیک:
 .S1توسعه مدیریت علمی در بیمارستان
 .S2ارتقای وضعیت فضای فیزیکی بیمارستان
 .S3بهبود وضعیت تجهیزات پزشکی و سرمایهای بیمارستان
 .S4توسعه گردشگری درمانی
()3

اهداف کالن:
 .G1.S1بهبود مستمر کیفیت خدمات در مرکز
 .G2.S1ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان
 .G3.S1توسعه و استقرار مدیریت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان
 .G4.S1توسعه و استقرار نظام مدیریت مشارکتی در بیمارستان
 .G5.S1توسعه آموزش  ،صالحیت و توانمندسازی کارکنان در بیمارستان
 .G6.S1ارتقا مدیریت منابع مالی در مرکز
 .G7.S1مدیریت مبتنی بر شواهد (طبابت مبتنی بر شواهد)
 .G1.S2ایجاد و توسعه زیرساختهای فضاهای فیزیکی و تشکیالتی جدید در بیمارستان
 .G2.S2بهبود استاندارد فضاهای فیزیکی و تاسیساتی
 .G1.S3بروز رسانی و ارتقای مستمر تجهیزات پزشکی و سرمایه ای
 .G2.S3مدیریت و نگهداشت تجهیزات پزشکی در مرکز
 .G1.S4ایجاد زیرساخت های گردشگری درمانی در بیمارستان
()12
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