
   معاونت درمان
        13FO01/02: : : :     كد مدرككد مدرككد مدرككد مدرك

 

     ::::شماره بازنگريشماره بازنگريشماره بازنگريشماره بازنگري

 مسئول پيگيري زمان دستيابي  ميزان دستيابي

  معاون درمان  مطابق با ابالغ برنامه   100%

  مدير درمان   مطابق با ابالغ برنامه   100%

  مدير درمان   مطابق با ابالغ برنامه   100%

 مديردرمان 93اسفند    100%

   امور بيمارستانها  ادامه دار  100%

   بيمارستانهاامور   ادامه دار  100%

 امور بيمارستانها 93اسفند  100%

معاونت درمان حوزه 1393ليست اهداف خرد سال 

 

هدف كالن 

 مرتبط

ميزان دستيابي

G3S11,S8 100  سالمت طبق دستورالعمل هاي مربوطه

G3S6 100  همكاري مناسب در اجراي برنامه هاي طرح جامع سالمت طبق دستورالعمل ها

G3S6 100  گانه عدالت در سالمت  52همكاري مناسب با واحدهاي مرتبط در استقرار شاخص هاي 

  برون سپاري بخش دياليز مركز آموزشي درماني بوعلي سينا
G1S5 100

G3S6 100در راستاي بهبود كيفيت  در بيمارستانهاي استانپيگيري تداوم اجراي اصول حاكميت باليني 

اجراي اعتباربخشي بيمارستانها در راستاي حصول اطمينان از اجراي برنامه هاي ارتقاء كيفيت 

  خدمات بيمارستاني طبق برنامه هاي اعالمي وزارت متبوع

G1S2 100

  G3S11 100

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني قزوين

ف 
ردي

 هدف تعيين شده  

سالمت طبق دستورالعمل هاي مربوطهپيگيري اجراي دقيق برنامه تحول نظام  1

  

همكاري مناسب در اجراي برنامه هاي طرح جامع سالمت طبق دستورالعمل ها  2

  

همكاري مناسب با واحدهاي مرتبط در استقرار شاخص هاي   3

  

برون سپاري بخش دياليز مركز آموزشي درماني بوعلي سيناپيگيري   4

 
پيگيري تداوم اجراي اصول حاكميت باليني   5

  خدمات 

  

اجراي اعتباربخشي بيمارستانها در راستاي حصول اطمينان از اجراي برنامه هاي ارتقاء كيفيت   6

خدمات بيمارستاني طبق برنامه هاي اعالمي وزارت متبوع

  

  در دانشگاه MCMCپيگيري استقرار واحد   7

  



  در بيمارستانهاي مرتبط  پيگيري اجراي الزامات برنامه دوستدر مادر  8

  

G1S2 100%  مامايي - امور بيمارستانها 93اسفند 

  پيگيري ارتقاء شاخص سالمت مادران و نوزادان  9

  

G1S2 100%  مامايي - امور بيمارستانها 93اسفند 

   بخش تغذيه بيمارستاني انجام يك پژوهش كاربردي در زمينه فرايندهاي جاري در  10

 
G2S2 100%  تغذيه باليني - امور بيمارستانها 93اسفند 

   هاي مربوطه و اطالع رسانيقابل ارائه با افزايش خدمات  بهبود وضعيت سايت معاونت درمان 11

 

G3S12 100%  روابط عمومي 93اسفند 

  بيمارستانهاي دانشگاهي دركسورات بيمه اي كاهش  و پيگيريوضعيت  تعيين 12

 

G2 S1 100% درمان اداره اقتصاد 93اسفند 

  هااداره امور آزمايشگاه 93بهمن  G1S2 100% ها نسبت به سال گذشتهدرصدي تعداد مميزي 40افزايش  13

 
  نسبت به سال گذشته) مبحث و جلسات(هاي آموزشي تعداد كالسدرصدي  100افزايش  14

 
G2S2 100%  آزمايشگاه مرجع دانشگاه     93بهمن 

  تابعه يمراكز درمان يپزشك زاتيبهبود استاندارد تجه 15

 
G3S11 100% يپزشك زاتياداره تجه 93اسفند 

16 
  )در سطح استان  %40ميزان (بلوها ،محيط فيزيكي  و تجهيز ات مطبها با آيين نامه ها تا تطابق

  
G1S2 100% 93اسفند 

  اداره نظارت بر درمان 

 

17 
بازنگري چك ليست هاي نظارتي مراكز درمان سرپائي و تدوين چك ليست هاي نظارتي  

 مراكزفاقد چك ليست برمبناي آئين نامه هاي ابالغي  
G1S2 100% 93اسفند 

  اداره نظارت بر درمان 

 

18  
درصد روانشناسان  مراكز  درمان سوء مصرف مواد در زمينه مداخالت غير  30آموزش حداقل 

 دارويي
G3S1 100% 93اسفند 

  اداره نظارت بر درمان

 درمان سوء مصرف مواد



19 
  بازديد در سال 4مراكز درمان سوء مصرف مواد به ميزان حداقل  يحفظ موارد كمي  بازرسي ها

 
G1S2 100% 93اسفند 

  اداره نظارت بر درمان

 درمان سوء مصرف مواد

 93اسفند G3S1 100%  پزشكان درمانگر  مراكز  درمان سوء مصرف مواد در زمينه مداخالت غير دارويي %50آموزش   20
  اداره نظارت بر درمان

  سوء مصرف مواد درمان

21 
مراكز درمان  )و ساختماني  پرسنلي، مجوزها( اطالعات % 100ثبت الكترونيكي تحت وب 

 سوءمصرف مواد
G3S12 100% 93اسفند 

  اداره نظارت بر درمان

 درمان سوء مصرف مواد

22  

درصد تابلو هاي مراكز درمان سوء مصرف مواد در استان جهت انطباق با آئين نامه  95اصالح 

  هاي ابالغي 
G1S2 100% 

  اداره نظارت بر درمان 93اسفند

  درمان سوء مصرف مواد

23  
درصد مراجعين مراكز درمان سوء مصرف مواد   100تشكيل بانك الكترونيك جامع اطالعات 

  جهت استخراج موارد تكراري 
G1S2 100% 

  اداره نظارت بر درمان 93اسفند

 درمان سوء مصرف مواد    

24 
  تكميل چك ليست به ميزان  با ازمراكز ارائه خدمات  دندانپزشكي و دندانسازي بازديد نظارتي

 درصد در سطح استان 80
G1S2 100% 

  اداره نظارت بر درمان 93اسفند

 دندانپزشكي

 G1S2 100% درصد در سطح استان 60تست اتوكالو هاي  مراكز دندانپزشكي به ميزان  25
  اداره نظارت بر درمان 93اسفند

 دندانپزشكي

 G3S1 100% دندانپزشكان در سطح استاندرصدكنترل عفونت به دستياران مطبهاي   70آموزش حداقل  26
  اداره نظارت بر درمان 93اسفند

 دندانپزشكي

 G1S2 100% تدوين شناسنامه الكترونيك مراكز و موسسات پزشكي و پيراپزشكي توسط واحد صدور پروانه   27
  اداره نظارت بر درمان 93اسفند

 صدورپروانه ها

 G1S5 100%  در سطح استان  % 10افزايش نسبت  اهداء عضو پس از مرگ مغزي به ميزان    28
  اداره نظارت بر درمان 93اسفند

  پيوند اعضاء
 
 


