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 )1معرفی و اعالم اسامی افراد مورد نظر برای اعزام به برنامه های گفتگو محور
• حوزه ستادی:
 oجناب آقای دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت
 oجناب آقای دکتر علیپور ،دبیر علمی جشنواره
 oجناب آقای مهندس محمودی  ،دبیر اجرایی جشنواره

)2تعیین زمان و عناوین برای تنظیم مصاحبه های اختصاصی


برنامه نبض  9شهریور ماه با حضور جناب آقای دکتر جان بابایی



برنامه گفتگوی ویژه خبری  10شهریور ماه با حضور جناب آقای دکتر جان بابایی



نشست خبری  6شهریورماه با حضور جناب آقای دکتر جان بابایی ،جناب آقای دکتر علیپور ،جناب
آقای دکتر محمودی



برنامه زنده شبکه خبر  8شهریورماه با حضور جناب آقای دکتر جان بابایی

)3پوشش رسانه ای همایش مذکور در تاریخ  10شهریور ماه
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)4تهیه و ارسال متن پیام زیر نویس به مرکز روابط عمومی:


راه موفقیت ،همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت در حوزه مدیریت بیمارستانی را با تجارب شما تکمیل می
کنیم.



با به اشتراک گذاری تجربیات موفق بیمارستانی ،بارور شدن درخت سالمت تضمین خواهد شد.



اقدام و عمل کلید رسیدن به هر موفقیتی است ،تجربیات موفق شما مسیر مدیریت اصولی و صحیح منابع و
مصارف را هموار خواهد کرد.



بهترین مسیر برای عبور از مشکالت ،از دل آن میگذرد .بیان تجربیات موفق بیمارستان ها راه را برای برطرف
کردن مشکالت حوزه سالمت هموار می سازد.



بیان تجربیات موفق بیمارستانی ،بستری برای انتقال دانش و بهره گیری از همفکری افراد در مدیریت بهینه
هزینه ها است.



تعالی نتیجهی تدریجی تالش مداوم برای بهتر شدن است.



مرور تجربه ذی قیمت بیمارستان ها در مدیریت منابع و مصارف ،سبب مدیریت صحیح منابع مالی ،نظام پرداخت
و ساختار موجود خواهد شد.



بیمارستانها از ارکان مهم دانشگاه برای ارایه خدمات درمانی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه هستند
که بسیاری از مداخالت و رویکردهای جدید از آنها آغاز می شود.



"مدیریت منابع و مصارف" از ارکان مهم مدیریتی هر سازمان ارائه دهنده خدمت میباشد.



بیان دیدگاه بیمارستان های موفق در موضوع مدیریت هزینه ها ،زمینه تجربه پذیری در مسیر پیچیده مدیریت
منابع را فراهم می سازد.



ارتقای هرچه بیشتر حوزه درمان کشور ،نیازمند تعامل ،همافزایی وهمفکری تمامی زیر مجموعه های این حوزه
است.



بیان تجارب موفق بیمارستان ها راهی برای ارتقا و تعالی در حوزه درمان و مراقبت کشور است.



جشنواره تجارب موفق بیمارستان ها ،ایده ای نو با هم اندیشی صاحبنظران ،مدیران و کارشناسان خبره جهت
ارائه عملکردهای موفق و دستیابی به راهکارهای جدید جهت مدیریت بهتر منابع و مصارف و کاهش هزینه ها
در نظام سالمت کشور است.



بیان ایده های نوآورانه و تجربه های کسب شده گامی در جهت موفقیت حوزه مدیریت بیمارستانی خواهد بود.
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