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-1

بیمارستان دکتر علی شریعتی بیمارستانی جنرال  ،دولتیی و وابتیتب بیب دانهیعاو علیشک شی ی
مههد می باشد کب تشسعب بخش های تخصصی و فشق تخصصی آن بر اساس نییا هیای جمعیی
تح

-2

ششش و بب صشرت متشا ن انجاک می ششد .

خدمات تهخیصی  ،بهداشتی و درمانی در این بیمارستان بب تمامی گیرندگان خدم بیب صیشرت
ی تان و بدون تشجب بب متایل نژادی  ،قشمی  ،مذهبی و ملیتی ارایب می گردد .

-3

تعرفب خدمات در این مرک درمانی بر اساس تعرفب مصشب هیات و یران برای بخیش دولتیی میی
باشد و این بیمارستان خشد را متعهد بب اجرای کامل طرح تحشل نظاک سالم می داند .

-4

کلیب خدمات تهخیصی  ،بهداشتی و درمانی در این بیمارستان تشسی

رسینل و شی ان دارای

صالحی علمی و عملی مشرد تایید نهاد های علمیی و نظیارتی بیر اسیاس قیشانین تعرفیب و ارت
بهداش و درمان می باشد .
-5

این مرک دارای قرارداد با تمامی بیمب های ایب شامل  :بیمیب سیالم  ،بیمیب تیامین اجتمیاعی ،
بیمب نیرو های متلح و کمیتب امداد می باشد و برای تمامی متقاضیان شرای ی تان فراهم میی
ششد .

-6

خرید و تهیب کلیب دارو های مل ومات کاشتنی و غیر کاشیتنی شی ی در ایین مرکی بیر اسیاس
فارماکش ب استاندارد های مشرد تایید و ارت بهداش انجاک می ششد .

-7

منابع مالی دریافتی این مرک درمانی عمدتا ا محل بشدجب عمیشمی دولی

و در قالیع اعتبیارات

دولتی و در آمد های اختصاصی می باشد  .همچنین ایین مرکی ا دریافی

کمیی هیای خییرین

سالم استقبال می نماید .
-8

جذب  ،ب ارگیری و حفظ و ارتقاء کارکنیان ا

طریی رعایی

اصیشل میشا ین قیانشن میدیری

خدمات کهشری و استانداردهای و رات بهداش انجاک می ششد .
-9

ایمنی بیمار و رعای منهشر حقشق بیمار سرلشحب ی تمامی اقدامات در این بیمارستان می باشد .
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-11

رعای

شئشنات اسالمی  ،مشا ین اخالق ش ی و رفتار حرفیب ای در ایین مرکی تشسی تمیامی

کارکنان ال امی اس .
-11

رداخ کارانب ش ان و رسنل بر اساس طرح رداخ مبتنی بر عمل یرد و بیا در نظیر گیرفتن
سیاس های مالی دانهعاو صشرت می گیرد .
جدول سیاست های کالن و ذینفعان کلیدی

ذینفعان کلیدی

سیاست
توسعه ی متوازن بخش ها

مدیر بیمارستان -مدیر رستاری

عدالت در ارائه خدمات

مدیر بیمارستان – مدیر رستاری

پیاده سازی تحول نظام سالمت

مدیر مالی -مدیر بیمارستان

بکارگیری سرمایه های انسانی با صالحیت علمی و عملی

معاون درمان -مدیر رستاری

ارائه خدمات در پوشش تمام بیمه ها

مدیر مالی -مدیر بیمارستان

تامین دارو و تجهیزات بر اساس فارماکوپه ملی

معاون درمان – متئشل فنیی داروخانیب – میدیر
رستاری

جذب اعتبارات دولتی و جلب حمایت خیرین

مدیر مالی -مدیر بیمارستان -مددکاری

جذب  ،بکارگیری  ،حفظ و ارتقاء کارکنان از مسیر قانون خدمات کشوری

ریاس – مدیری -حراس

الزام به رعایت حقوق گیرنده خدمت  ،اخالق پزشکی ،رفتار حرفهه ای و حفهظ معییاون درمییان – مییدیر – مییدیر رسییتاری-
ایمنی بیمار

متئشلین فنی

حمایت و رعایت پرداخت مبتنی بر عملکرد

مدیر – مدیر مالی – مدیر رستاری

نکته! روش اطالع رسانی بب ذینفعان کلیدی و کلیب کارکنان ا طری ابالغ اتشماسیشن سیاس کالن صشرت می ذیرد.
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