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روابط عمومی بیمارستان آموزشی ردمانی نهم دی

به نظر من . روابط عمومی ها باید همه آنچه را که می توان گفت در اختیار مردم بگذارند 
باید با مردم . روابط عمومی ها باید مشخص کنند انتظار مردم و دستگاهها از آنان چیست 

صادقانه رفتار شود و با زبان فریب با آنها رفتار نشود یعنی باید صادقانه ، دور از اغراق و
.بدون قصد سرگرم کردن مردم ، با آنها ارتباط برقرار کرد 

«مقام معظم رهبری » 



روابط عمومی بیمارستان چتر حمایت
بیمار وپرسنل 







ایجاد محیطی امن و مطمئن برای همکاران جهت رفع مشکالت بیمارستانی وشخصی  -1•

برگزاری جلسات برای نیروهای خدمات با هدف افزایش انگیزه برای خدمت مطلوبتر -2•

ل بیشتر حضور و سخنرانی در جمع دانشجویان جدید والورود و معرفی قوانین وضوابط داخلی بیمارستان برای تعام-3•

ه مشکالت همکاران  برگزاری جلسات داخل بخشی با حضور مسئولین بیمارستان برای تعامل وهمکاری بیشتر ورسیدگی ب-4•

حضور در بین بیماران برای نظر خواهی از ایشان در زمینه های پزشکی وخدمات رفاهی -5•

پخش یک سخن ویا یک حدیث زیبا و راه آفرین به صورت صبحگاهی از پیج بیمارستان  -6•

انتقال درخواستهای همکاران و بیماران  به مسئولین و بلعکس -7•
بازگشت



به روز رسانی سایت بیمارستان  

رستان به روز رسانی دو سایت معاونت درمان و بیمارستان در زمینه اخبار و خدمات بیما-1•

خبر در سال جاری روی سایت بیمارستان و معاونت درمان که بار 130ارسال حدود -2•
.گزاری شده است 

کسب تکلیف در امور محوله از مدیریت محترم روابط عمومی دانشگاه-3•

.طراحی تصویر صفحه اصلی سایت بیمارستان و معاونت درمان-4•

ارسال خبرهای مهم فراگیر به روابط عمومی دانشگاه-5•

بازگشت



تهیه عکس از کلیه مراسم داخلی بیمارستان  -1•

تهیه فیلم وعکس از کلیه تغیرات داخلی بیمارستان  -2•

تهیه فیلم و عکس از بازدید ها وحضور مسئولین -3•

انشگاهتهیه فیلم و عکس با همکاری واحد سمعی بصری روابط عمومی د-4•

بازگشت



الت  هماهنگی در برگزاری جلسات داخلی بیمارستان برای رفع مشک-1•
همکاران  

یام هماهنگی در برگزاری مناسبتهای مختلف و تجلیل از همکاران در ا-2•
....................آزمایشگاه ، داروساز ، پزشک، : روز های ) خاص 

ت قدر دانی از همکاران وپزشکان با ارائه خدمات برتر آنان به ریاس-3•
ومدیریت بیمارستان توسط مسئولین و تهیه لوح تقدیر  

برگزاری مراسم تسلیت وترحیم و حضور در جلسات تعزیه  -4•
بازگشت



نشریات داخلی
1390تهیه وانتشار گزارش خبری به صورت فصلنامه از سال -1•

ورت  تهیه و انتشار خدمات مورد نیاز بیماران پس از ترخیص و ادامه درمان در منزل به ص-2•
هزار برگ50پمفلتهای آموزشی تایید شده اعتبار بخشی بیمارستان حدود 

راهیان جهت همکار با کتابخانه ملی شهرستان و تهیه کتاب از این مرکز برای بیماران وهم-3•
هزار جلدو تهیه کتابخانه از امور خیرین 5مطالعه در بیمارستان بیش از 

ن با  تهیه ونسب بنر های دینی و مذهبی با رویکرد خدمت به بیماران وارزش معنوی آ-4•
توجه به احادیث و روایات  

بازگشت



برنامه ریزی جهت امور فرهنگی در بیمارستان و تهیه نشریه الکترونیکی امور فرهنگی-1•

هماهنگی با روحانیت اعزامی از قم جهت پاسخگویی به مسائل شرعی بیماران و پرسنل در دو مرحله -2•

هماهنگی در حضور هیئت های کاروان پیاده زیارتی در بیمارستان وعیادت از بیماران -3•

(قران دوره وعزاداری ایام محرم )برگزاری مرسم مذهبی باحضور بیماران وپرسنل در نمازخانه بیمارستان -4•

هماهنگی در حضور هیئت های اعزامی از آستان قدس رضوی -5•

جذب خیرین در بیمارستان و برگزاری جلسات متعدد با این عزیزان-6•

ن واستفاده از همکاری با مجمع خیرین سالمت وکمک در راه اندازی مکانی مستقل برای حضور کارشناس خیرین سالمت در بیمارستا-7•
این نهاد برای کمک رسانی به بیماران نیازمند و بیمارستان 

تهیه ونسب تابلو خیرین سالمت بیمارستان جهت ایجاد فرهنگ سازی و جذب خیرین در این مرکز -8•

در سال جاریخیرین گرانقدر به صورت تهیه وسایل مورد نیاز بیمارستان توسط خیرین میلیون تومان از 500جذب بیش از -9•

بازگشت



بحران در بیمارستان نهم دی دو شکل دارد  •

که روابط عمومی بر اساس پرو تکل......(زلزله وتصادفات و) حوادث غیر مترقبه -1•

بحران نقش ارشد روابط عمومی را دارد•

13شلوغی وازدحام بیماران در بخشها واورژانس بیمارستان که در برخی فصول سال در اورژانس-2•
گی با توجه به  تخته بیش از چهل بیمار بستری می باشند که این در نوع خود برای این مرکز بحرانی همیش

همراهیان و  افزایش جمیعت و کمبود تختهای بیمارستانی می باشد که در این شرایط کنترل بیماران و
ام پرسنل جلب رضایت آنان بسیار مشکل وهماهنگی برای نظم این بخشها کاری نسبتا سخت برای تم

بیمارستان وروابط عمومی می باشد  

دهای الزم در  جلب رضایت بیماران وپرسنل با توجه به قدیمی بودن بیمارستان وعدم رعایت استاندار-3•
.  باشد تشکیالت ساختمانی و ارتباط بخشها که در کنترل نظم این مرکز یک بحران همیشگی می

بازگشت



روابط عمومی بیمارستان در زمینه راهنمایی به دو شکل عمل نموده است •

ی برای  راهنمایی در زمینه ثبت الکترونیک)راهنمایی بوسیله سایت وفضای مجازی -1•
ارستان ویزیت پزشکان و مراجعین در سایت ،چگونگی پذیرش و خدمات ارائه شده در بیم

...... (واطالعات مورد نیاز از قبیل بخشها ، امکانات ،پزشکان و

دمات در  راهنمایی مستقیم و تلفنی مراجعین در روابط عمومی بیمارستان برای ارائه خ-2•
این مرکز و رفع مشکالت آنان از جمله نظرات وهمچنین کاهش هزینه ها وتخفیفات

بیمارستانی 

بازگشت



صندوقهای نظر سنجی  -4رسیدگی به شکایات -3پرسنل نظر سنجی -2نظر سنجی بیماران   -1•

سات مورد نظر سنجی بیماران هر سه ماه یک بار در بیمارستان انجام شده و بر اساس نظرات بیماران جل•
می گردد خصوص برگزار نیاز در این 

م های متفاوت نظر سنجی پرسنلی سالی دو تا سه بار برگزار شده و وضعیت رضایتمندی همکاران در آیت•
بررسی و مورد نقد و بررسی  در جلسات مطرح شده قرار میگیرد

تایج وبازخورد رسیدگی به شکایات بیمارستان در دو شکل شفاهی و کتبی مورد بررسی قرار میگیرد و ن•
شکایات به اطالع شاکی محترم و مسئولین مربوطه می رسد 

صندوقهای نظر سنجی به صورت ماهانه باز شده ونظرات بررسی و مورد پیگیری قرار میگیرد•

•

بازگشت


