
  تركيز مفهوم الجودة

 التحسين المستمر وسياسة الجودة 

o عملية التحسين المستمر عملية غير محدودة وغير منتهية. 
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o ادوات كثيرة، نذكر منهاعملية التحسين المستمر ل: 
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o  هي عبارة عن مبادئ عامة وخطوط عريضة توجه  عمها المسسسهة  مهي مجهاا
 .معين لتحقيق مبدا التحسين المستمر مي هذا المجاا

 

o   ال تعبر على آليات عما تفصيلية با تعطي اإلطار الذي يتم االلتزام بأحكامه
 .لتنفيذ األعماا اليومية

 

o  يههههتم وضهههها السياسههههات مههههن ابهههها االدارة العليهههها، وعلههههى جميهههها مههههدرا  ومههههو في
 .العما بمضمونها وتحقيقها مسسسةال
 

o يتم مراجعة السياسة باستمرار وتحديثها حسب المستجدات. 

 الجودة سياسة 
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 الجودة سياسة 

o   ان سياسههة الجههودة للمسسسههة هههي حجههر الزاويههة بالنسههبة لكهها السياسههات االخههر
التي تضعها االدارة العليا، بحيث تكهون مناسهبة ليايهة المسسسهة ومعاليهة الن هام، 

 .بحيث تكون اطارًا عامًا لتأسيس ومراجعة أهداف الجودة
 

o  دارة العمها تعبر سياسة الجودة عن الفلسفة المركزيهة الخاصهة بكيفيهة تصهميم واة
 .بما مي  المصالح المشتركة للعمال  والمستثمرين والشركا  مي العما
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 الجودة سياسةشروط  

o متناغمة ما اهداف ورسية المسسسة. 
 

o  توضهههح التهههزام المسسسهههة نحهههو التحسهههين المسهههتمر علهههى ن هههام  دارة الجهههودة مههها
 .تومير الموارد الالزمة

 

o توضح االطار العام ألهداف الجودة ومراجعتها باستمرار. 
 

o يجب أن تكون منشورة ومفهومة لد  جميا العاملين مي المسسسة. 
 

o يجب أن يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار. 
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 أهداف الجودة 

 نتائج تسعى المسسسة /الهدف هو عبارة عن نتيجة
 .الى تحقيقها مي وات محدد

 نتائج تسعى المسسسة الى/هدف الجودة هو عبارة عن نتيجة
 .تحقيقها تجاه الجودة مي وات محدد 

 هدف الجودة عبارة عن ترجمة وااعية لرسيا وسياسة 
 .المسسسة نحو الجودة 
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 عالقة األهداف بالنظام ومؤشرات االداء 
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 لقيموا
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 ما هي أهدافنا؟

 كيف سنصل؟
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 االمور التي يجب مراعاتها عند وضع األهداف 

 يجب أن يكون الهدف محددا وواضحا  

يجب أن يتم تحديد الهدف بشكل كمي 
 قابل للقياس

متناغم مع سياسة الجودة واألهداف 
 العامة للمؤسسة

ممكن تحقيقه  يجب أن يكون الهدف
 وليس صعب المنال

تحديد الزمن الذي سينجز خالله الهدف 
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 ود عن الهدفياالجرا ات المتخذه مي حاا الح
 اعتماد الهدف

 آلية متابعة الهدف
 الموارد الالزمة

 تاريخ التنفيذ المتواا والفعلي
 مسسوليات تنفيذ الهدف

 آليات تنفيذ الهدف
 هدف الجودة ومجاا تنفيذه

 عناصر توثيق
 اهداف الجودة

 نموذج
 هدف
 الجودة
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  2 -  تمرين 
 

طههو ر اهههداف جههودة باالعتمههاد علههى االجههرا ات التههي نقههوم بتطبيقههها، بحيههث تكههون 
 محققة ومتناغمة ما سياسية المستشفى نحو الجودة؟
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العمههها المتواصههها مهههن أجههها تحقيهههق رغبهههات المرضهههى و : الهههنم كمههها ورد مهههي سياسهههة الجهههودة
المسهتفيدين مهن الخهدمات الطبيهة المقدمهة، ورصهد وتعريهف تواعهاتهم مهن خهالا ايهاس مسههتو  

يجاد آليات الستقباا ومعالجة كامة شكاواهم مي أسرع وات ممكن  . الرضا لديهم واة

 ان ال يزيد 
 معدا الرد على
 الشكاو  عن
 ثالثة ايام 
 خالا هذا 

  2006العام 

 ان ال تزيد مترة انت ار 
 المريض من وات 

 دخول  المستشفى الى ان
 يتم تحضيره ودخول 

 ساعة 0.5لليرمة عن  
 شهور القادمة 6خالا  

 ان ال تقا
 كفا ة 

 المشتريات
 %95عن 

 خالا االربعة
 اشهر القادمة 

 ان ال تزيد الفترة 
 الزمنية ما بين التبليغ

 عن العطا والبد  
 بإصالح  
 ساعة 0.25عن 
 شهور القادمة 6خالا 

 عالقة األهداف بسياسة الجودة 
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تومير بيئة عما مناسبة وصحية وآمنة للمهو فين و تهومير : النم كما ورد مي سياسة الجودة
 . مستلزمات وأدوات العما الضرورية والمالئمة كالتجهيزات الطبية و المكتبية والتكنولوجية

 عالقة انظمة العمل بسياسة الجودة  

 ن ام اللوحات
 التعريفية

 ن ام السالمة
 العامة

 ن ام مكامحة
 العدو  

 ن ام اليسيا ن ام التن يف

 ن ام  
 المشتريات
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 آلية متابعة أهداف الجودة 
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