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 Grupo Hospitalar Conceição (GHC)ت فرآیند کسب و کار در بیمارستان مدیری

 معرفی بیمارستان

 رشینفر جهت پذ 09955است که ساالنه  لیگرانده دو سول در برز ویشهر ر یمارستانیمجموعه ب نیبزرگتر یمارستانیمجتمع ب نیا

 12 ،یستانماریچهار واحد ب یگروه دارا نی. اکنندیبه آنجا مراجعه م یجهت انجام عمل جراح 00155نفر جهت مالقات و  ونیلیم2.2، 

 است. یروان یهاتدرمانگاه و سه مرکز مراقب

به ارائه  ی. در آنجا عالوه بر خدمات درمانپردازدیم ینظر وزارت بهداشت به ارائه خدمات درمان ریبوده و ز یمجتمع عموم نیا

تدارکات مورد استفاده کل مجموعه   ندیمجتمع فرا نیا کیاستراتژ یندهایاز فرآ یکی. شودیپرداخته م زین یقاتیو تحق یخدمات آموزش

 است. مارستانیب

 وضعیت موجود بیمارستان

مواد و خدمات مورد  دیخر تیتدارکات مسئول ندیدر سال است. فرا ونیلیم BRL 150به  کینزد GHC یدهایخر یپول حجم

 :لیبه شرح ذ مارستانیاند از چهار بواحدها عبارت نیدار است. ارا عهده یمارستانیمجتمع ب یواحدها ازین

 و اورژانس یعموم یهاقبتمرا .1

 بخش کودکان .2

 یو جسمان یکیزیف هابیبخش آس .0

 بخش مربوط به زنان. .4

 است: ریتدارکات شامل مراحل ز ندیفرا

 GHCتوسط ادارات  دیخر یهادرخواست .1

 بازار قاتیتحق .2
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 ینظرات قانون .0

 و بودجه یمال نهیشیعدم سوء پ یگواه .4

 یعموم یرساناطالع .0

 بالقوه کنندگاننیتأم یهاشنهادیپ یو بررس افتیدر .0

 کنندهانتخاب عرضه .7

 عقد قرارداد .8

 مواد و خدمات ارائه شده  لینظارت بر تحو .9

 اند از:وجود داشت عبارت  BPMیسازادهیمجتمع قبل از پ نیکه در ا یاز مشکالت یبرخ

 و استاندارد بودن مراحل انجام کارها  کیستماتیعدم س .1

 ندهایفرآ یکند بودن اجرا .2

 در حال اجرا یندهایاطالعات فرآ یابیضعف در رد .0

 مرتبط با اطالعات افراد ندیفرآ جادیمشکل بودن ا .4

 ندهایاسناد مربوط به فرآ یکیزیونقل فو حمل رهیذخ یباال نهیهز .0

تا  2559ماه از سال  12مدت  یبرا  BPM (Business Process Management) کیمشکالت از تکن نیحل ا یبرا

پروژه  هیانجام شد. در مرحله اول GHCتدارکات در  ندیفرا نیبه همراه مسئول یشرکت مشاوره خارج کیکار توسط  نیاستفاده شد. ا 2515

و در مراحل بعد،  شده،یقرار گرفت؛ دوباره طراح یمورد بررس ند،یها فرآکارگاه نیشد؛ در ا اربرگز یکار یهابا گروه یکارگاه آموزش نیچند

 آن پرداخته شد.  یبه خودکارساز

 دستاوردهای طرح

 حاصل شد: لیذ یهاتیمورد توجه قرار گرفت و موفق یو هم ازنظر فن یهم ازنظر فرهنگ BPM بحث
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 درآمد شیو افزا هانهیکاهش هز

 نیو همچن یو اثربخش یوربهره شیبه بحث افزا شتریب ست،ین ییآن درآمدزا یبوده و هدف اصل یمجتمع عموم نیا کهییازآنجا

و  نتریپر جیکاغذ و کارتر هیته نهیمجتمع، در هز نیدر ا BPM یریکارگبه جهیدرنت حالنیشده است. بااکوتاه شدن زمان ارائه خدمات پرداخته

اسناد  یسازرهیونقل و ذخمربوط به حمل یهانهیعالوه هزست. بهشده ا ییدر ماه صرف جو BRL 15555در حدود  ل،یقب نیاز ا یموارد

 مربوطه را کاهش داده است. یهانهیهز جهیو درنت هایکاراشتباهات، دوباره ندهایفرآ یسازنهیبه نیاست. همچن افتهیکاهش 

 در زمان ییجوصرفه

 یسرعت پاسخگوبتواند به ندیفرآ نیا کهیطورتدارکات است  به ندیفرا لیتکم یپروژه کوتاه شدن زمان برا نیاز اهداف ا یکی

کار در  نیتدارکات زمان انجام ا ندیفرآ قیبر مناقصه، از طر یمبتن یدهایواحدها و ادارات ازنظر کاال و خدمات باشد. با توجه به خر ازین

 کرده است. دایپ کاهش ٪22.0حدود 

 یوربهره شیافزا

 یموارد یجادر سازمان به BPMSشدن   نیگزیاتفاق افتاد ) با جا یکاربه دوباره ازیدر ن یقابل توجه کاهش کیاتفاق،  نیا با

که  یاز وقت خود  به اقدامات یشتریقادر به اختصاص بخش ب GHC میپس از اتمام پروژه، ت جه،یادارات(. درنت نیو تبادل اسناد ب لیمیچون ا

شده حل زیاطالعات ن تیتدارکات و شفاف ندیفرا یابیرد تیشده است. مشکالت مربوط به قابل شوندیم ندیبهبود فرآ جبطور مداوم موبه

 است.
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