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 ذینفعان کلیدی تبعیت و همسویی با سیاست های باال دستی سیاستهای اصلی

 بیماران/کارکنان اعتباربخشی ملی سالمت اولویت بخشی ارتقاء کیفیت خدمات 1

 پزشکان و کارکناناولویت بخشی ارتقاء ایمنی بیماران، همراهان،  2
استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار/ 

 مدیریت خطر حوادث و بالیا

بیماران/ همراهان/پزشکان/ 

 کارکنان

 بیماران منشور حقوق گیرنده خدمت ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی عادالنه به خدمات 3

 قوانین سازمان باال دستیجذب نیروهای متخصص، کارآمد و با اخالق حرفه ای منطبق بر  4
قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت و سایر سازمان 

 های باالدستی حسب مورد
 بیماران/ کارکنان

 سیاستهای کلی سالمت استفاده بهینه از منابع فیزیکی ، انسانی و مالی 5
 ی ها بخش و واحدها  کارکنان

 بیمارستان

 همراهان/بیماران  تصویب نامه تعرفه هیات مدیران و ابالغی وزارت بهداشتدریافت هزینه ها بر اساس تعرفه های مصوب  6

 مراجعین / کارکنان حقوق گیرنده خدمت ارائه خدمات بصورت شبانه روزی جهت مراجعین با رعایت قوانین مربوطه 7
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 ذینفعان کلیدی تبعیت و همسویی با سیاست های باال دستی سیاستهای اصلی

 سیاستهای کالن کشوری مدیریت بهینه مصرف و هزینه های بیمارستان در راستای سیاست های کالن کشوری)اقتصاد مقاومتی(  8
 توسعه -معاونت درمان 

 انبیمـار / کارکنـان/

 اعتبار بخشی ملی  بهداشت وزارت ابالغی های دستورالعمل و ها نامه آیین مقررات و قوانین اجراء و رعایت 9
وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 

 بیماران /کارکنان/ پزشکی گلستان

 مراجعین/کارکنان منشور حقوق بیمار کارکنان و مراجعین مندی رضایت مستمر افزایش  10

 کارکنان مدیریت منابع انسانی کارکنان مستمر آموزش  11

 کارکنان آیین نامه پرداخت مبتنی بر عملکرد شایستگی و عملکرد مبنای بر پرداخت 12

 اعتبار بخشی ملی جامعه ، مراجعین ، کارکنان سالمت ارتقاء در مشارکت  13
 وزارت

 کارکنان / مراجعین/ بهداشت

 مادر شیر با تغذیه و طبیعی زایمان فرهنگ ترویج 14
مادر استانداردهای بیمارستان دوستدار کودک و 

 دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی/
 بیماران- کارکنان

 بیماران- ای بیمه سازمانهای سازمانهای بیمه گر  متقابل تعامل و همکاری و مراجعین حال رفاه جهت بیمه سازمانهای با داد قرار عقد 15




