
 
 

 )س( مینودشتفاطمه الزهرا بیمارستان

 سیاستهای اصلی

 02/29/99     تاریخ تدوین:

 02/29/99تاریخ بازنگری: 

 ML/10 کد سند:

 
 

   خبًَادُ فشد، فؼبالًِ ٍ سبختبسهٌذ هطبسکت ٍ تَاًوٌذی پزیشی، هسؤٍلیت آگبّی، افضایص ٍ 

 ّبی ثبلمَُ ثیوبسستبى ظشفیت اص استفبدُ ثب سالهت استمبء ٍ حفظ تأهیي، دس جبهؼِ

  ِِجبهؼ ًیبصّبی ثش هجتٌی هحَس، سالهت ّذفوٌذ، صَست ثِ پضضکی ػلَم آهَصش ًظبم کوی ٍ کیفی تَسؼ 

  ثْجَد دس هذیشیت هصشف ٍ ّضیٌِ ّب دس ساستبی سیبستْبی اثالغی ٍ استفبدُ اص ثشٍى سپبسی

 خذهبت هٌطجك ثش حشف ٍ صالح ثیوبسستبى

  اص طشیك آهَصش ّبی ػلوی ٍ ػولی هستوش  یاًسبًتَاًوٌذ سبصی ًیشٍی 

  اجشای ثستِ ّبی ثشًبهِ ًظبم تحَل سالهت 

  ُلَیت لشاس دادى ایي هَسد ًسجت ثِ سبیش ثشًبهِ ّبی دس حبل اجشا ٍٍ دس ا ثِ ایوٌی ثیوبساىتَجِ ٍیظ 

 -  ٍسی ّبی ًَیي ٍ سٍصآهذآاستفبدُ هٌبست اص تجْیضات پضضکی ،تکٌَلَطی ٍ في 

 تأکیذ ٍ ػذالت هحَسیت ثب سالهت یکپبسچِ ٍ جبهغ ّبی هشالجت ٍ خذهبت ایوٌی ٍ کیفیت ثْجَد 

  کبسآیی اثشثخطی، ضفبف، سسبًی اطالع پبسخگَیی، ثش

    ًیبصّبی کبهل سالهت ٍ ّوکبسی دسپَضص ّبی هشالجت ٍ خذهبت تؼشفِ ّبی هصَة سػبیت 

 کِ آًجب تب دسهبى ّبی ّضیٌِ اص هشدم سْن کبّص ٍ جبهؼِ آحبد ثشای ّب ثیوِ تَسط دسهبى پبیِ

 ثبضذ ًذاضتِ دیگشی سًج ٍ دغذغِ ثیوبسی، سًج جض ثیوبس

 ِپشستبسی پضضکی، جبهؼِ اخاللی تؼبلی ٍ اًسبى حشیت ٍ راتی کشاهت ثِ تَج  

 ُّبی ظشفیت اص استفبدُ ٍ خَد اجتوبػی ّبی هسؤٍلیت ٍ حمَق اص ثیوبساى ٍ هشاجؼیي سبصی آگب 

  ثیوبساى ٍ هشاجؼیي آهَصش دس ثیوبسستبى

 ٌِهٌذی سضبیت افضایص ساستبی دس خذهت گیشًذگبى حمَق سػبیت فشٌّگ کشدى ًْبدی 

  ثیوبساى ایوٌی استمبی ٍ هشاجؼیي

 

 ذینفعان:

 هذیشاى ثیوبسستبى-1

 پضضکبى -2

 پشستبساى -3

 هسئَلیي ٍاحذّبی ثبلیٌی-4

 پشسٌل خذهبتی ٍ پطتیجبًی-5



 کبسکٌبى اداسی ٍ هبلی-6

 ٍاحذّبی ثشٍى سپبسی ضذُ-7

 سبصهبًْبی ثیوِ گش-8

 اسگبًْبی دٍلتی-9

 تهیه کنندگان: 

 تین هذیشیت اجشایی

 تایید کننده :

 سیبست ثیوبسستبى-اثشاّین فذاییدکتش 

 تصویب کننده :

 سیبست ثیوبسستبى-اثشاّین فذاییدکتش 

 


