دکتر امیدوار رضایی میرقائد ،رياست مركز پزشكي لقمان حكيم :

بهره برداری از کلینیک ویژه و بخش جدید اطفال با  5تخت NICU
برنامه آتي اين مركز است
دكتر اميدوار رضائي ميرقائد متولد  1339متخصص جراحي مغز و اعصاب ،استاد و عضو هيات علمي دانشگاه -دبير هيات امناي مركز پزشكي ،آموزشي و درماني لقمان حكيم و

مديرگروه جراحي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،از شهريور  69به عنوان رياست اين بيمارستان در اين مركز مشغول به كار شده و در سال  81موفق به اخذ

رتبه استادي شده است.

•لطف ًا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن
مرکز در سال  92را بیان فرمایید.

در رابطه با امتيازات و ويژگي هاي عملكردي اين مركز مي
توان به مواردي همچون کسب رتبه یک مثبت در ارزیابی
اعتباربخشی ،کاهش کسورات بیمه ای از  13درصد به
3درصد در سال جاري ،افزایش تعداد اعمال جراحی به
90

 550عمل در ماه ( در سال  90تعداد 440عمل در ماه بود)،
احداث و تجهیز کلینیک ویژه با  14درمانگاه ،احداث بخش
اطفال و نوزادان با  30تخت شامل پنج تخت ،NICU
اجرای طرح بهبود شاخص متوسط مدت اقامت بیماران
بستری و كاهش مدت اقامت از  3/5روز به  3/1روز،
محاسبه قیمت تمام شده هتلینگ(تخت روز) ،تهیه و

اجرای برنامه مدیریت فرآیندها ،راهاندازی دستگاه سی
تی اسکن  16اسالیس ،راهاندازي دستگاه پانوركس و
راهاندازي چهار دستگاه راديولوژي جنرال (دو دستگاه
ديجيتال و دو دستگاه كانونشنال) اشاره كرد.
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن

مرکز چند درصد بوده است ؟

 61/77درصد.

•با توجه به اينكه چند ماه تا پايان سال  92باقي
مانده ،لطفا بفرماييد از ابتداي اسفند ماه  91تا

كنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی و بستری
در این مرکز تحت درمان قرار گرفتهاند؟

آماربيمار سرپایی برابر  820هزار و  990نفر و بستری
برابر  29هزار و  57نفر بوده است.
•لطف ًا بفرمایید کدامیک از بخش های آن مرکز
در سال  92توسعه یافته یا تجهیز شده است ؟

احداث کلینیک ویژه به مساحت  600متر با  14درمانگاه،
احداث بخش اطفال و نوزادان با  30تخت شامل پنج تخت
 ،NICUاحداث یک اتاق بعنوان واحد روابط عمومی،
افزایش یک اتاق به اتاق عمل ( 12اتاق عمل) ،نصب سردر
جدید مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی لقمان حکیم ،احداث
اتاق جدید تاکسی سرویس ،بازسازی و زیباسازی سقف
و کف پوش ورودی بیمارستان از سمت درب مخصوص،
شستشو و جالی نمای ساختمان های شماره یک و سه،
نصب و راه اندازی فن کوئل های ساختمان شماره یک،
زیبا سازی راهروهای طبقه سوم ساختمان شماره یک،
طبقه همکف و زیرزمین ساختمان های شماره  4و 5
با نصب دیوارکوب  MDFو کاشی سرامیک  ،تعویض
کف پوش  ،اصالح روشنایی و نصب فن کوئل سقفی و
مرمت سازی و تعمیر هواساز پاویون دستیاران و ساختمان
شماره دو از جمله مواردی بود كه در سال  92انجام شد.
گسترش فضای سبز و جدول گذاری دور باغچه ها در
محوطه بیمارستان ،نصب درب برقی در ورودی بخش

 Icuمسمومین و همچنین نصب فن کوئل سقفی و ایجاد
تهویه مناسب ،تعویض و راه اندازی دو دستگاه آسانسور با
ظرفیت  8نفر در ساختمان شماره  ،2زیباسازی و نوسازی
مکان پذیرش و سالن انتظار بیماران سونوگرافی و
سی تی اسکن با دیوار کوب  ،MDFسرامیک ،سقف
کاذب و نصب فن کوئل سقفی ،مرمت و بازسازی اتاق
پذیرش البسه پرسنل در واحد لنژ ،بازسازی و مقاوم سازی
سقف رادیولوژی به مساحت  500متر مربع ،فیبرکشی از
واحد  ITتا امتداد کلینیک ویژه ،ایجاد کابل خط تلفن
از ساختمان اورژانس با ساختمان پاویون دستیاران ،ایجاد
واحد تحقیقات و دو کالس درس جهت آموزش در
ساختمان شماره شش با صندلی و تجهیزات الزم ،تعویض
موتور کمپرسورهای واحد تغذیه (سردخانه مواد غذایی) و
ساخت و نصب و راه اندازی کانال واحد پاتولوژی هم از
ديگر مواردي بود كه امسال صورت گرفت.
موارد ديگري همچون نصب و راهاندازی آنتن مرکزی در
ساختمان های  3و  4و  ،5نصب  6دستگاه هواکش در
واحد بایگانی مدارک پزشکی ،خرید  ،نصب و راهاندازی
تابلو برق ژنراتور ولو ،ایزوگام پشت بام رادیولوژی و
کتابخانه ،تعمیر ارتعاش گیری هواساز ساختمان اورژانس،
تعویض لولههای فاضالب بخش دیالیز ،تعویض دستگاه
جدید مرکز تلفن  ،PRIایجاد ساخت و انتقال و نصب
منبع انبساط در پشت بام ساختمان شماره  ،5مرمت و
بازسازی واحد سم شناسی سابق جهت راهاندازی واحد
تحقيقات  EEGمانیتورینگ ،نصب و راهاندازی اتاق
هواساز در اتاق عمل ،مرمت سازی دیوار ضلع جنوبی
ساختمان اورژانس ،نرده کشی و حفاظ پنجره های بخش
عفونی و پوست ،بازسازی و نوسازی واحد حسابداری،
تعویض دربهای رادیولوژی و  ICUجنرال ،مرمت و

بازسازی اتاقهای اکسپوز رادیولوژی و الیروبی منهول
فاضالب و تخلیه آب و فضوالت و پرکردن چاه انباری
(مقابل کلینیک ویژه) نيز در سالي كه پشت سر مي
گذاريم ،انجام شده است.
•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی مرکز
در سال  93در نظر دارید؟

بهرهبرداری از کلینیک ویژه و بخش جدید اطفال با پنج
تخت  ،NICUکسب رتبه یک عالی در اعتباربخشی،
توسعه کمی و کیفی خدمات پاراکلینیکها از طریق عقد
تفاهم نامه مدیریتی و را ه اندازی نرم افزار قیمت تمام
شده به روش )ABC)Costing Activity Based
هزینهیابی بر مبنای فعالیت از جمله برنامههاي در نظر
گرفته شده براي سال  93است.
•در ســال جدید چه پیامی برای همکاران
دارید؟

ضمن تبريك حلول سال نو به تمامي اساتيد گرامي و پرسنل
محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،اميد است در سال
جديد در پرتو عنايات و الطاف الهي ايامي سرشار از شادكامي
و موفقيتهاي روزافزون داشته و در راستاي ارايه خدمات
آموزشي و درماني پيروز و سربلند باشيد.
•در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید.

ضمن تشكر از فعاليتهاي مسووالن محترم دانشگاه و
همچنين همكاران فعال عرصه روابط عمومي اميد است
در راستاي توسعه و گسترش اطالع رساني عملكرد
دانشگاه و مراكز تابعه شاهد موفقيت ها و افتخارات
بيشتري باشيم.

تصاوير ارسالي از سوي همكاران مركز پزشكي لقمان حكيم
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دكتر محمدرضا مسجدي قائم مقام مركز آموزشي ،پژوهشي و درماني سل و بيماري هاي ريوي ،بيمارستان دكتر مسيح دانشوري:

بيمارستان دكتر مسيح دانشوري تنها مركز سل و بيماري هاي ريوي در
سطح كشور و همچنين مركز ارجاع بيماران مشكل در
سطح منطقه است
دكتر محمدرضا مسجدي در سال  1332در نجف اشرف متولد شد .وي در سال  1356از دانشگاه تبريز در رشته پزشكي عمومي و در سال  1358در رشته تخصص داخلي از دانشگاه
علوم پزشكي تهران فارغالتحصيل شد.سال  1365بورد فوق تخصصي بيماري هاي ريوي را از دانشگاه علوم پزشكي تهران اخذ کرد و تا سال  1367موفق به گذراندن دوره فلوشيپ
ريه دانشگاه هاروارد آمريكا شد .به طور همزمان گواهينامه كاربري ليزر درماني را در دانشگاه بوستون آمريكا گذرانده و پس از آن دوره مديريت سل را در انستيتو تحقيقات سل ژاپن

در سال  1368به پايان رسانيد .دكتر مسجدي در سال  1369با استاد دكتر علياكبر واليتي ،دكتر مسلم بهادري ،دكتر سيد جواد طباطبايي ،مرحوم دكتر ابوالحسن ضياء ظريفي و
دكتر سالك  ،پي گير تاسيس مجموعه جامع در زمينه بيماريهاي ريوي و سل بودند كه هسته آن در بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ايجاد و در سال  1371با مركز تحقيقات سل و
بيماري هاي ريوي فعاليت را ادامه دادند و در سال  1390با گسترش فعاليتها و اضافه شدن  9مركز تحقيقات ديگر در آن مجموعه ،پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي در وزارت

بهداشت به تصويب رسيد و به زودي مراحل تصويب پژوهشگاه سل و بيماري هاي ريوي نيز انجام شود.
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راه اندازی اولین مرکز پزشکی هسته ای و
 PET/CTمانع عزیمت بیماران به خارج از
کشور شده است
•لطف ًا امتيازات و ويژگي عملكردي آن مركز در عمل و توانبخشي 106هزار و پانصد و شانزده بيمار و
سال  1392را بيان فرماييد؟
بستري در بخشهاي باليني  8هزار و هشتصد و هشتاد و
مركز آموزشي ،پژوهشي و درماني سل و بيماري هاي شش بيمار است كه در مجموع  258هزار و هشتصد و سه
ريوي ،بيمارستان دكتر مسيح دانشوري تنها مركز سل بيمار را شامل ميشود.
و بيماريهاي ريوي در سطح كشور و همچنين مركز
ً
ارجاع بيماران مشكل در سطح منطقه است .اين مركز
•لطفا بفرماييد كداميك از بخشهاي آن مركز
از سال  1371جزو مراكز ششگانه سازمان بهداشت
در سال  1392توسعه يافته يا تجهيز شده است؟
جهاني در زمينه پژوهش و برنامهريزي سل است و از در سال  1392ظرفيت پذيرش بيماران با راهاندازي ساختمان
سال  1386جزو مراكز انتخابي همكار سازمان بهداشت جديد درمانگاهها افزايش يافت و ساختمان جديد شامل
جهاني در زمينه كنترل و مبارزه با دخانيات برگزيده قسمتهاي مختلف واحد پزشكي هستهاي شامل PET
شد .اين مركز خدمات آموزشي را از سطح دانشجويي اسكن ،اورژانس ،درمانگاههاي فوقتخصصي ،آزمايشگاه و
تا فوقتخصصي و فلوشيپهاي ويژه در زمينه سل و دندانپزشكي آماده ارايه خدمت به بيماران است .همچنين
بيماريهاي ريوي به فراگيران ارایه ميکند و با ارایه اورژانس جديد مركز پزشكي مسيح دانشوري فعاليت خود را
پيچيدهترين خدمات درماني به بيماران ،مشكل نياز اين با  12تخت و دو تخت ايزوله آغاز كرد و در اورژانس جديد
بيماران را براي اعزام به خارج از كشور مرتفع كرد كه براي بيماران نيازمند مراقبتهاي ويژه ،مراقبتهاي قلبي،
در سه دهه اخير از جمله اقدامات عملي و جدي اين بيماران مشكوك به بيماران عفوني تختهاي جداگانهاي
بيمارستان محسوب ميشود.
در نظر گرفته شده است .همچنين درمانگاه بستري
مركز پزشكي مسيح دانشوري با انجام بيش از  70مورد آنكولوژي( بستري زير  24ساعت -دي كلينيك) در سال
پيوند ريه ،بيش از  150مورد پيوند قلب و انجام پيوند  1392راهاندازي شد ،پيش از اين بيماران بايد براي بستري
همزمان قلب و كليه براي اولين بار در كشور به عنوان سرپايي  2-3روز منتظر ميماندند .راهاندازي سرويس
پيشگام پيوند اعضا در كشور مطرح شده است این مرکز شبانهروزي داروخانه در ساختمان اورژانس به منظور رفاه
همچنین با كمك خيرين موفق شده تا اولين مركز حال مراجعهكنندگان در نظر گرفته شده است .تعويض
پزشكي هستهاي و  PET/CTرا راهاندازي و مانع تمامي تختهاي بخش دياليز با تختهاي مخصوص دياليز
عزيمت بيماران به خارج از كشور شود.
توسط يكي از خيرين مركز در اين سال صورت پذيرفت .از
تجهيزات جديد بخشها در سال  1392نصب دستگاه DR
•ميزان رضايتمندي بيماران در سال  1392در راديولوژي و نصب هواي فشرده سانترال در ساختمان جديد
آن مركز چند درصد بوده است؟
اورژانس ،طراحي فيزيكي براي انتقال سيتياسكن به محل
بر اساس نظر سنجي واحد طرح تكريم ارباب رجوع ميزان جديد ،تجهيز بخش آنژيوگرافي ،افزايش تختهاي ICU
رضايت بيماران(حقوق گيرندگان خدمت) در سال  TB 1392به هفت تخت و نصب مانيتورينگ  DVTدر بخش
حداقل  80درصد بوده است.
مراقبت هاي ويژه و داخلي قابل ذكر است.
در زمينه فعاليتهاي آموزشي ،آموزش اولين گروه
•با توجه به اينكه چند ماه تا پايان سال  92باقي فلوشيپ رشته ايمونولوژي و آلرژي باليني در سال 92
مانده ،لطفا بفرماييد از ابتداي اسفند ماه  91در مركز آغاز شد .اولين فلوشيپ دوره تكميلي تخصصي
تا كنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی طب خواب كودكان در سال  93جهت آموزش در اين
و بستری در این مرکز تحت درمان قرار مركز پذيرش خواهند شد و چهار نفر از اعضاي هيات
گرفتهاند؟
علمي مركز ارتقای مرتبه يافتند .در زمينه فعاليتهاي
بر اساس عملكرد آمار از اول اسفند ماه  1391لغايت پايان پژوهشي در سال  1392دكتر غالمرضا حيدري رئيس
دي ماه  1392به تفكيك آمار سرپايي 143هزار و چهارصد مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات پژوهشكده
و يك بيمار  ،آمار بستري در اورژانس ،پاراكلينيك ،اتاق سل به عنوان اولين فارغالتحصيل دكتراي تخصص

پژوهش پزشكي كشور در دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي را به خود اختصاص داد .مركز تحقيقات ويروس
شناسي به عنوان اولين آزمايشگاه مرجع پاپيلوما در كشور
از سوي وزارت بهداشت انتخاب شد .بيمارستانهاي
آیتا...طالقاني،شهدا،امامحسين(ع)ولقمانازطريقسيستم
تله مديسين مركز پزشكي مسيح دانشوري به يكديگر
متصل شدند و سامانه پزشكي از را ه دور اين مركز آماده
انجام مشاورههاي  onlineجهت رفع مشكالت بيماران
در بيمارستانهاي شبكه دانشگاه شد .همچنين در سال 92
انجام مشاورههاي پزشكي با حضور نمايندگان كشورهاي
مختلف آسيايي ،اروپايي و آمريكايي آغاز شد .برگزاري
چهار كارگاه آموزشي در زمينه مديريت سل مقاوم به
درمان ،ويژه مديران سل استانهاي مختلف افغاستان
با همكاري آژانس همكاريهاي بينالمللي ژاپن(جايكا)
از ديگر فعاليتهاي پژوهشي صورت گرفته در سال
گذشته بود .در زمينه فعاليتهاي عمراني از سالن همايش
امير كبير بهرهبرداري شد و جاده دسترسي به ساختمان
جديد اورژانس احداث شد .ساختمان امام حسن مجتبي(ع)
45درصد  ،پژوهشكده باقرالعلوم 10درصد و بخش پيوند
اعضا 50درصد پيشرفت داشتند.
•در سال جديد چه پيامي براي همكاران داريد؟

اگر در خالل اين سه دهه موفقيتهايي نصيب اين
مجموعه گشته است بر اساس توكل به خدا ،تالش
و پيگيريهاي مستمر بوده تا اين مركز و مجموعه
همكاران آن بتوانند در چارچوب اهداف مقدس نظام
جمهوري اسالمي ايران جايگاه علمي كشور را در سطح
منطقهاي و بينالمللي به حد مطلوب و رضايتبخش
برساند .عليرغم اينكه مشكالت و سختيهاي فراواني
بر سر راهمان قرار داشته اما پيام هميشگيمان بايد كار
و تالش و همت براي تحقق آرمانها و اهداف عاليه
نظام مقدس اسالمي باشد.
•در خاتمه اگر صحبتي هست بفرماييد؟

به اميد كمك دولت محترم تدبير و اميد و حمايت هر
چه بيشتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به
ويژه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انتظار ميرود
گامهاي توسعهاي بر اساس چشمانداز آينده جديتر و
استوارتر پيش رود.
93

دکتر مهرداد ایزدی ،رئیس مرکز پزشکی مهدیه

بخش نازايي
مركز پزشكي
مهديه گسترش
يافت

دکتر مهرداد ایزدی فوق تخصص جراحی اطفال که از شهریور ماه سال  1385تاکنون ریاست مرکز پزشکی مهدیه را به عهده دارد در گفت وگو با روابط عمومی دانشگاه ،عملکرد
این مرکز در سال  1392را به طور مختصر شرح داد که بخشی از این گفت و گو در ذیل آمده است.

•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن
مرکز چند درصد بوده است؟

بررسی میزان رضایتمندی بیماران از نحوه ارایه خدمات
در این مرکز از فروردین  92تا پایان دی ماه سال 92
نشان میدهد که میزان رضایتمندی بیماران از نحوه ارایه
توصیههای بعد از ترخیص به بیمار  83درصد ،کمک در
جابه جایی و پاسخ به نیازهای بیمار  78/60درصد ،رفتار
محترمانه کادر درمانی  81/80درصد ،توضیحات مختصر
درباره بخش و بیماری در لحظه ورود بیمار در بخش
بستری  75درصد ،توضیحات قابل درک در فرآیند درمان و
مراقبت  70/60درصد ،دسترسی به پزشک  76/30درصد و
ارایه خدمات به موقع و صحیح  75/80درصد است.
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•با توجه به اينكه چند ماه تا پايان سال  92باقي

در سال  93در نظر دارید؟

مانده ،لطفا بفرماييد از ابتداي اسفند ماه  91تا ارتقاي بخش پریناتولوژی ،افزایش پذیرش بخش نازایی،
كنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی و بستری تجهیز اتاق عمل بخش نازایی ،تجهیز بخش  NICUو
جذب نیروی متخصص داخلی از جمله برنامههایی است
در این مرکز تحت درمان قرار گرفتهاند؟
آمار بیماران سرپایی در این بازه زمانی برابر  148.791نفر که برای سال آینده در نظر داریم.
و بستری  9095گزارش شده است.
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟
•لطفا بفرمایید کدامیک از بخش های آن مرکز حال که تقدیر ما بر این رقم خورده که در کسوت
پزشکی و پرستاری باشیم ،خدمات خود را با خلوص
در سال 92توسعه یافته یاتجهیز شده است؟
نیت و برای رضای خدا به مردم عزیزمان ارايه
بخش نازایی در سال  92گسترش يافت.
كرده و تا حد امکان و توانایی از درد و آالم ایشان
•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی مرکز کاهش دهیم.

دکتر محسن روزرخ رئیس مركز پزشكي كودكان
مفيد:

ساخت بیمارستان
جایگزین از اهداف مهم
اين مرکز است

دکتر محسن روزرخ متولد  ، 1343دکترای عمومی از دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور ،دکترای تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه

علوم پزشکی جندی شاپور ،دکترای فوق تخصصی جراحی کودکان

از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،عضو هیات علمی دانشگاه

علوم پزشکی کردستان ،کرمانشاه ،در گذشته مدیر گروه جراحی

عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و معاون آموزشی بیمارستان

طالقانی کرمانشاه بوده است .وي از سال  1384به عنوان عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و از سال  85به

عنوان معاون آموزشی گروه جراحی اطفال دانشگاه مشغول فعالیت
علمی پژوهشی و پزشکی شد .دكتر روزرخ در سال  1387مديريت
مركز تحقيقات جراحي اطفال دانشگاه و در سال  1388ریاست مركز
پزشكي کودکان مفید را به عهده گرفت.

•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن
مرکز در سال  92را بیان فرمایید.

راهاندازی رشتههای تخصصی و فوقتخصصی  ICUاطفال،
ریه ،عفونی ،نوزادان ،خون ،ارتوپدی ،بیهوشی ،گوارش،
ایمونولوژی آسم و روماتولوژی اطفال ،افزایش تعداد هیات
علمی ،افزایش تعداد فلوهای فوق تخصصی و دستیاران از جمله
امتيازات اين مركز است.
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن
مرکز چند درصد بوده است؟

میزان درصد رضایتمندی بخش اورژانس  75/2و
بخش های غیر اورژانس  77/63است.
•با توجه به اينكه چند ماه تا پايان سال  92باقي
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تا كنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی
و بستری در این مرکز تحت درمان قرار

گرفتهاند؟

در اين مركز بر اساس گزارشهاي موجود در بخش بستری
 11هزار و  459بیمار،در بخش سرپایی درمانگاهی  76هزار
و  624بیمار،آمار کل مراجعان اورژانس  26هزار و  415بیمار
ودر بخش بستری اورژانس چهار هزار و  447بیمارتحت درمان
قرار گرفتند .
•لطفا بفرمایید کدامیک از بخش های آن مرکز
در سال  92توسعه یافته یا تجهیز شده است؟

افزایش تختهای بخش عفونی از  24به  25تخت ،افزایش
تخت بخش ایمونولوژی از سه به چهار تخت ،ساخت و راه
اندازی بخش جدید خون ،ساخت و راهاندازی بخش پیوند
مغز استخوان ،ساخت و تکمیل پروژه بخش جنرال ،ساخت
و راهاندازی بخش شیمی درمانی ،ساخت آزمایشگاه مرکزی،
ساخت آزمایشگاه مرجع ،یکپارچهسازی واحد درمانگاه،
راهاندازی  11تخت  VIPاز جمله مواردي است كه در سال
 92انجام شده است.

•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی
مرکز در سال  93در نظر دارید؟

ساخت ساختمان اداری در فاز جنوبی و بیمارستان جایگزین در
ساختمان اداری فعلی از اهداف مهم اين مرکز است.
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟

آرزوی سالمتی و تندرستی و موفقیت برای تمامی مسووالن
محترم نظام و همچنین آرزوی شادکامی و پیروزی برای تمامی
همکاران پر تالش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ویژه
تمامی عزیزان زحمتکش بیمارستان کودکان مفید را دارم.
•در خاتمه اگر صحبتی دارید بفرمایید.

انشا ا ...به فضل الهی تمامی مسووالن و خادمین این مرز و بوم
و جمهوری اسالمی ایران در جهت بهبود وضع سالمت جامعه و
فقرزدایی در حوزه سالمت از حداکثر توان ،مشارکت و همفکری
بهره گیرند و تا زمانی که سعادت انجام خدمت به عهده آنها
می باشد برای رضای خداوند متعال با همه توانشان تالش كنند.
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دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی ،رئیس سابق مرکز پزشکی  15خرداد:

افزایش كيفيت و كميت خدمت رسانی به مراجعان در دستور كار
مرکز پزشکی  15خرداد قرار دارد
دکتر عبدالجلیل کالنترهرمزی فوق تخصص جراحی پالستیک ،دانشیار گروه جراحی پالستیک دانشگاه ،دارای رتبه ممتاز در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه جندی شاپور اهواز در

سال  ،1362رتبه اول جراحی عمومی کشور فارغالتحصیل از دانشگاه جندی شاپور اهواز درسال  ،1367فارغالتحصیل فوق تخصصی جراحی پالستیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
در سال  ،1371فلوشیپ رشته جراحی جمجمه فک وصورت از لندن و فرانسه  ،1372مدیرگروه جراحی پالستیک دانشگاه جندی شاپور  ،1373 – 1375معاون آموزشی مرکز
پزشکی  15خرداد از سال  ،1375-1384عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی جراحی پالستیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال  ،1374عضو کمیسیونهای پزشکی

قانونی و نظام پزشکی ،نماینده منتخب هیات علمی دانشگاه در نشست شورای تخصصی وزارت بهداشت ،سردبیر مجله پژوهش در پزشکی دانشکده پزشکی و رئیس مرکز پزشکی
 15خرداد از سال  1384تا دهم اسفند ماه  92بوده است و پس از آن دکتر سید اسماعیل حسن پور آونچی عهده دار ریاست این مرکز شد.

دکتر کالنتر هرمزی در روزهای پایانی ریاست خود ،عملکرد مرکز پزشکی  15خرداد را اینچنین تشریح کرد:
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•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن
مرکز در سال  92را بیان فرمایید.

افزایش چشمگیر مراجعان و تعداد اعمال جراحی نسبت
به سال قبل ،ارتقاي مستمر کیفیت خدمات و افزایش
رضایتمندی بیماران بر اساس ارزیابیهای انجام شده،
کسب رتبه یک مثبت در ارزیابی اعتباربخشی معاونت
درمان دانشگاه ،کسب عنوان بیمارستان نمونه همکار
بیمه سازمان تامین اجتماعی در سال  1392و کاهش قابل
توجه کسورات بیمهای و افزایش درآمد بیمارستان از جمله
امتيازات عملكردي آن مركز در سال  92است.
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن
مرکز چند درصد بوده است؟

به طور متوسط اين آمار حدود  85درصد برآورد شده است.

و بستری در این مرکز تحت درمان قرار پرسنل ،افزایش رضایتمندی بیماران ،افزایش کیفیت
گرفتهاند؟
درمان و خدمات در تمام زمینهها ،افزایش پژوهش در
آمار بيماران سرپایی حدود سی هزار و ششصد و سي و رشته تخصصی جراحی پالستیک و تبدیل درجه اعتبار
چهار نفر و بيماران بستری حدود یازده هزار و صد و هفتاد بیمارستان از یک مثبت به یک عالی از جمله برنامههاي
و شش نفر ميباشد.
است كه براي سال  93در دستور كار ما قرار دارد.
•لطفا بفرمایید کدامیک از بخش های آن مرکز
در سال 92توسعه یافته یاتجهیز شده است؟

بازسازی اساسی بخش فک وصورت ،بازسازی اساسی سالن
دیالیز آنتی ژن مثبت ،بازسازی سالن شورای بیمارستان،
مقاوم سازی ستونهای ضلع جنوبی بیمارستان ،اصالح
نمای بیمارستان ،دیوارها و محوطه بیمارستان از جمله
اقداماتي بود كه در سال  92انجام شد.

•با توجه به اينكه چند ماه تا پايان سال  92باقي

•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی

تا كنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی

افزایش میزان خدمت رسانی ،افزایش رضایتمندی
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مرکز در سال  93در نظر دارید؟

•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟

« نظر به روی تو هر روز نوروزست » سعدی
نوروز نشانی است از آفریدگار مهربان جهان که در کنار
همه بزرگی وعظمتش این را نیز بر ما ارزانی داشته تا
بدانیم که حال و احوال ما و جهان در ید قدرت اوست
و جز نکوکاری و مهربانی با خلق او اوضاع به کام ما
نخواهد بود .گرچه همه فصول شکوه و لطافت خود را
دارند ولی بهار فصل آذین بسته آن حکیم تواناست که
از خاک به ظاهر بی مقدار گل می آفریند و از آب جوی
شهد و شکر .خداوندا به حق لطف بی کرانت حال ما را
در همه احوال  ،بهترین بگردان و عاقبت ما را ختم
به خیر بگردان و در دل ما جز محبت دیگران قرار مده.

دكتر سيد اسماعيل حسنپور آونچي رئيس مركز پزشكي  15خرداد
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دکتر حمید سهراب پور ،رئیس سابق بیمارستان دکتر لبافی نژاد

ارتقاي سالمت و ايمني بيماران از اركان رسالت مركز پزشكي
شهيد دكتر لبافي نژاد است
دكتر حميد سهراب پور متخصص بيماريهاي داخلي و فوق تخصص بيماريهاي ريوي ،متولد 1325و فارغالتحصيل دانشكده پزشكي تهران در سال 1350است .وي از مهر
ماه سال 1357بعد از اتمام دوره رزيدنتي داخلي و فوق تخصص به ايران بازگشت .قبل از پيروزي انقالب در دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشغول به كار بود و از فروردين سال
1359تا مهر  1360رياست بيمارستان اختر را به عهده داشت .دكتر سهراب پور از سال 1360تا  18اسفندماه  92رياست مركز پزشكي شهيد دكتر لبافي نژاد را به عهده داشت

که در این تاریخ دکتر اکبر نور علیزاده به سمت ریاست این مرکز منصوب شد.

دکتر سهراب پوردر روزهای پایانی ریاست خود عملکرد مرکز پزشکی شهید دکتر لبافی نژاد را اینچنین توصیف کرد:
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•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن

•با توجه به اينكه چند ماه تا پايان سال  92باقي

همانطور كه مستحضر هستيد فعاليتهاي مربوط به
اعتبار بخشي از ويژگيهاي مهم اين مركز در سال جاري
بوده است كه در سايه تالش همكاران بيمارستان در دور
نخست ارزيابي بيمارستانها بر اساس استانداردهاي
اعتبار بخشي موفق به دريافت رتبه يك مثبت شد.
ويژگيهاي فعاليتهاي درماني اين مركز شامل مواردي
همچون تعريف 140شاخص فعاليتهاي درماني و
غير درماني با فرمت جديد بوده كه براي اعتباربخشي
انجام پذيرفت.
اين مركز در نه ماهه سال جاري در مقايسه با نه ماهه سال
گذشته با افزايش يك درصد در شاخص ضريب اشغال
تخت توانسته است شاخص مذكور را به 78/5درصد
برساند و با كاهش متوسط اقامت و افزايش سه درصد
در شاخص چرخش تخت و همچنين افزايش 2/4درصد
در شاخص بستري شدگان مي توان گفت از رشد خوبي
برخوردار بوده است و عملكرد اين مركز مطلوب ارزيابي
ميشود .در ضمن عملكرد سرپايي نيز  2/3درصد رشد
داشته است.

تا كنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی

ارتقاي سالمت و ايمني بيماران است كه از اركان رسالت
اين مركز بوده و بودجه خاص خود را ميطلبد.

و بستری در این مرکز تحت درمان قرار

•در سال جدید چه پیامی برای همکاران

مرکز در سال  92را بیان فرمایید

مانده ،لطفا بفرماييد از ابتداي اسفند ماه 91

گرفتهاند؟

مراجعان سرپايي از ابتداي اسفند 1391تا آذر  1392برابر
 248هزار و 328نفر و مراجعان بستري در حدود  13هزار
و 391نفر بوده است.
•لطفا بفرمایید کدامیک از بخشهای آن مرکز
در سال 92توسعه یافته یا تجهیز شده است؟

در سال جاري بخش ارولوژي مردان بازسازي و با
تجهيزات جديد افتتاح و مورد بهرهبرداري قرار گرفت.
•چه برنامههایی برای توسعه کمی و کیفی
مرکز در سال  93در نظر دارید؟

ضمن تبريك سال نو حضور همكاران و آرزوي موفقيت
براي آنها اميدوارم در سال جديد همكاران با برنامه ريزي
و پي گيري برنامهها به اهداف مشخص شده دست يابند.
همه بايد تالش كنيم كه در جهت بهبود كيفيت خدمات
درماني آموزشي و پژوهشي حركت كنيم و در اين راستا
بهرهگيري از تجارب همكاران در واحدهاي درماني
دانشگاه مي تواند بسيار كمك كننده باشد.
•در خاتمه اگر صحبتی دارید بفرمایید

بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد تنها بيمارستان ملكي
سازمان تامين اجتماعي است كه به دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي وابسته است كه تعامل بين روساي اين
دو سازمان ميتواند موجبات رشد و تعالي اين مركز را
فراهم آورد .خوشبختانه در دوران مديريت جديد دانشگاه
و سازمان اين تفاهم برقرار شده است و اميدواريم كماكان
ادامه يابد.
اميدواريم در سايه لطف خداوند و همكاري كاركنان
بتوانيم در جهت رضايتمندي بيماران و ارتقاي سالمت
بيماران كه از اهداف كالن مي باشد قدمهاي مثبت
برداريم.

دكتر اكبر نورعليزاده رئيس مركز پزشكي شهيد دكتر لبافينژاد

در زمينه توسعه كيفي ميتوان به تالش براي ارتقاي
كيفي خدمات ارايه شده به بيماران براساس استانداردهاي
اعتبار بخشي اعالم شده و همچنين رسيدن به چشم انداز
تعيين شده اين مركزكه همانا استفاده از منابع به صورت
بهينه (اثر بخش +كارايي)اشاره كرد كه اين اقدامات منتج
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن به بهرهوري مناسب و نزديك شدن به اهداف مورد انتظار
اين مركز ميشود.
مرکز چند درصد بوده است؟
ميزان رضايتمندي بيماران  75درصد و رضايتمندي از جمله برنامههاي قابل ذكر در توسعه كمي مركز نيز،
تكميل منابع انساني (نيروي پزشكي و پرستاري) براي
همكاران 68درصد محاسبه شده است.

دارید؟
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دكتر غالمرضا محسني رئيس مركز پزشكي اختر:

اميدوارم سال جدید ،سال شکوفایی مرکز پزشكي اختر باشد
دکتر غالمرضا محسنی عضو هیات علمی ،تمام وقت دانشگاه با سابقه  18سال عضویت هیات علمی داراي سوابق اجرايي همچون دانشیار گروه آموزشی بیهوشی ،مسوول بخش
بیهوشی ،مسوول آموزش ،رياست بیمارستان و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رياست بیمارستان شهدای یافت آباد است .وي در حال حاضر رياست مركز آموزشي

پزشكي اختر را به عهده دارد.

•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن تحقیقات بیمارستان در سه طبقه ،تنظيم قرارداد خرید
دستگاه  ،MRIانجام عملیات بهسازی جایگاه ،استقرار
مرکز در سال  92را بیان فرمایید؟
بازسازی بخشهای اصلی بیمارستان شامل بخش و استانداردسازی از جمله امتيازات عملكردي اين مركز
یک و بخش اورژانس ،راهاندازی ساختمان جدید مرکز درسال جاري است.
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•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن
مرکز چند درصد بوده است؟

میزان رضایتمندی بیماران در سال  92حدود  89درصد
گزارش شده است.

•با توجه به اينكه چند ماه تا پايان سال  92باقي
مانده ،لطفا بفرماييد از ابتداي اسفند ماه  91تا

كنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی و بستری
در این مرکز تحت درمان قرار گرفتهاند؟

بیماران سرپايي درمان شده در درمانگاه  18هزار و چهارصد
و هشتاد پنج نفر ،بیماران سرپايي درمان شده در اورژانس
 30هزار و ششصد و شصت و چهار نفر و بیماران بستری 3
هزار و چهارصد و سيزده نفر بوده اند.
•لطفا بفرمایید کدامیک از بخش های آن مرکز
در سال 92توسعه یافته یاتجهیز شده است؟

توسعه بخشهای بستری و تصویربرداری و راهاندازی و احداث انشاءا ...سال جدید ،سال شکوفایی مرکز آموزش درمانی اختر،
رسیدگی به وضعیت رفاهی پرسنل ،افزایش کمی و کیفی ارايه
بخشهای مراقبت ویژه در هشت تخت در سال  92به انجام رسيد.
خدمات به بیماران و ایجاد شرایط و محیط مناسب کاری برای
•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی مرکز پرسنل و رضایتمندی بیشتر برای بیماران باشد.
در سال  93در نظر دارید؟

تهیه و راهاندازی دستگاه اندازهگیری تراکم استخوان ،نصب
و راه اندازی  MRIو بهینهسازی نهایی بیمارستان و
فضای داخل مرکز از جمله برنامههاي در نظر گرفته شده
براي انجام در سال  93است.

•در خاتمه اگر صحبتی دارید بفرمایید؟

از تمامی کادر درمانی و غیر درمانی بیمارستان اعم از پزشکان،
پرستاران ،پیراپزشکان ،همكاران اداری و مالی ،همكاران
خدمات و همچنین از مسووالن ارشد دانشگاه به خاطر
همکاری صادقانه و بیاندازه خود در سال جاری تشکر فراوان
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟ دارم.

تصوير ارسالي از سوي همكاران مركز پزشكي اختر

101

دکتر خلیل رستـمی رئیس مرکـز پزشكي شهید مد ّرس:

با مدیریت تحقیق و توسعه ،در جهت ارتقاي سازمان و نیل
به اهداف کیفی آن حركت مي كنيم
دکتر خلیل رستـمی ،در سال  1344در شهرستان سلماس واقع در استان آذربایجان غربی متولد شد .پس از طی دوران مدرسه در شهر سلماس با رتب ه ممتاز ،در آزمون ورودی

دانشگاه در سال  1362در رشت ه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شد .سپس ،دور ه پزشکی عمومی و بعد از آن ،دورهی تخصصی جراحی عمومی را در همین

دانشگاه (و در بیمارستانهای امام حسین (ع) و شهید مدرس) به اتمام رساند و پس از گذرانیدن طرح و ضریب  ،Kدر سال  1372با عنوان هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل مشغول به کار شد .پس از قبولی در دورهی فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی در سال  1382در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و موفقیت در اتمام آن ،مجددا ً
در سال  1386به اردبیل بازگشته پس از یک سال ،با انتقال دائم به گروه جراحی پالستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،به خانواد ه بزرگ این دانشگاه نائل آمد .وي در 21

سال سابقه هیات علمی 18 ،سال در ردههای مختلف مدیریتی خدمت كرده است مثل پستهای مدیریتی در دانشگاه ،معاونت درمان ،معاونت غذا و دارو ،معاونت آموزشی ،معاونت

پژوهشی دانشکده ،معاون امور مالی دانشکده ،ریاست بیمارستان و ریاست مدارک پزشکی دانشگاه و نیز پیادهسازی طرحهای مهمي نظیر مدل تعالی  EFQMبرای نخستین بار در
مدرس مشغول خدمت مي باشد.
سال  1386در دانشگاه؛ و تا امروز که به عنوان ریاست مرکز پزشکی شهید ّ
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•لطف ًا امتیازات و ویژگی عملکردی آن مرکـز را
در سال  1392بیان فرمایید:

تعداد بیماران بستری برابر9هزار و  764نفر؛ تعداد بیماران
سرپایی برابر پنجاه و نه هزار و  278نفر؛ تعداد بیماران
مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی برابر شصد و پنج
هزار و  816نفر و تعداد اعمال جراحی در اين بازه زماني
برابر با پنج هزار و 739عمل گزارش شده است.

طرحهـای واحــد تحقیـق و توسـعه ،ارتقاء سـطح ایمنی
کارکنـان و بیمـاران ،طـرح فعالیتهـا و برنامههـای
مؤثّرتـر جهـت اعتباربخشـی ،و بسـياري مـوارد ديگر كه
نيـاز ايـن مركز اسـت ولـي ذكـر آن در اين مجـال نمي
گنجد .

مواردي همچون جداسازی بخش اکوکاردیوگرافی در یک
فضای جدید و توسعه یافته؛ راهاندازی بخش اورژانس قلب
 CPUبا تجهیزات پیشرفته و پرسنل مجرب و مستقل از
اورژانس عمومی؛ بازسازی بخش  ICUقلب باز؛ اصالح
و بهسازی فضای فیزیکی اورژانس؛ واگذاری آزمایشگاه
•در سال جدیـد ،چه پیـامی برای همکاران
•لطف ًا بفرمایید کدامیک از بخشهای این مرکـز
بیمارستان در سال  1392به بخش خصوصی؛ راهاندازی
دارید؟
در سال  1392توسعه یافته یا تجهیز شده است؟
واحد سنجش تراکم استخوان در بخش سنگشکن و به دلیل کمبود بودجه و منابع مالی ،هیچگونه توسعه یا ضمن آرزوی مو ّفقیت برای تمامی همکاران ،از همگی
پزشکی هستهای؛ راهاندازی و آمادهسازی بخش ویژه تجهیز عمدهای انجام نگرفته که ان شاء ا ...در سال  ،1393میخواهم که به برنام ه استراتژیک ،برنامههای توسعه
 VIPو افزایش ضریب اشغال تخت به میزان 10درصد در صورت تأمین منابع مالی ،جهت بهینهسازی فضاهای کوتاه مدت  2-3ساله و بلندمدت  5-7ساله عنایت بیشتری
از زمان پذیرش مسوولیت توسط اینجانب يعني در  6ما درمانی و تجهیزات پزشکی و تعمیرات الزم اقدام خواهد داشته باشند و در راستای موفقیت مدیریتی ،کار دسته
گذشته از جمله امتيازات اين مركز است.
جمعی ،بهرهگیری از نظرات ،هماندیشی و کار کارشناسی را
شد.
سرلوحهی خود قرار دهند .پس همه با هم سعي مي كنيم
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  1392در
•چه برنامههایی برای توسع ه کمی و کیفی تا با مدیریت تحقیق و توسعه ،در جهت ارتقاي سازمان خود
این مرکـز چند درصد بوده است؟
و نیل به اهداف کیفی و تعالی آن حركت كنيم.
مرکـز در سال  1393درنظر دارید؟
در حدود  75تا  76درصـد.
توسـعه و تعمیـرات فضـای اتاق عمل عمومـی ،جابجایی
•در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید:
بخـش  CSRاتـاق عمـل و اختصاص مکانی مناسـبتر
•با توجه به اينكه قريب به دوماه به پايان سال جهـت آن ،بازسـازی و اصلاح فضـای بخـش اداری ،ضمن گرامیداشت نوروز که امسال با ا ّیام سوگواری حضرت
 92باقيمانده ،لطفا بفرماييد از ابتدای اسفندماه واگـذاری بخـش تصویربـرداری بـه بخـش خصوصـی و فاطمه الزهراء مصادف گشته ،به تمامی همکاران حوزه
 1391تا کنون ،چه تعداد بیمار به صورت راهانـدازی  ،MRIتوسـعهی کلینیکهـا ،بهرهبـرداری بهداشت و سالمت خداقوت عرض میکنم و برای آنان از
سرپایی و بستری در این مرکـز تحت درمان کامـل از بخـش  ،VIPراهاندازی کامل واحــد ارتباطات درگاه ایزد منان ،تندرستی ،شادکامی ،و رسیدن به اهداف
قرار گرفتهاند؟
و هماهنگـی بیمـاران خارجـی ،افزایـش ف ّعالیـت هـا و عالیهی سازمانی را آرزو دارم.
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دکتر بدیع الزمان رادپی ،رئیس مرکزپزشکی شهداي تجريش:

امسال بیمارستان شهدا در اعتبار بخشی امتیاز باالتر از میانگین
کشوری را كسب كرد و به عنوان بيمارستان درجه یک معرفی شد
دکتر بدیع الزمان رادپی رئيس مركز پزشكي شهداي تجريش ،دوره دانشجویی پزشکی را از سال  61و دستیاری بیهوشی و مراقبتهای ویژه را در دانشگاه علوم پزشكي شهيد

بهشتي گذراند .وي دوره های تکمیلی تخصصی را در رشته های توراسیک و پیوند و همچنین دردشناسی در کشورهای آلمان ،اتریش ،و سوئیس پشت سر گذاشت و از سال  75و
پس از طی تعهدات قانونی به عنوان مسوول بخش بیهوشی مرکز مسیح دانشوری مشغول خدمت شد .دكتر رادپي كه در گذشته مسووليت هايي همچون معاونت های آموزشی و

پژوهشی گروه بیهوشی ،عضو کمیته ارزشیابی وزارت بهداشت ،دبیر بورد تخصصی بیهوشی و ...را به عهده داشت از سال  90رياست مرکز پزشکی شهدای تجریش را پذيرفت.

•لطف ًا امتیازات و ویژگی عملکردی آن مرکز در
سال  1392را بیان فرمائید؟

این مرکز در ارزشیابی سال  1392بیمارستانها براساس
استانداردهای اعتباربخشی موفق به کسب امتیاز باالتر
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از میانگین کشوری شده و به عنوان درجه یک معرفی
شد .در مسیر تحقق اسناد باالدستی از جمله قانون برنامه
پنجم و نقشه تحول نظام سالمت ،بیمارستان شهدای
تجریش به جمع بیمارستان های هیات امنایی دانشگاه

پیوست و طی حکمی از سوی ریاست وقت دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی اعضای
هیات امنای بیمارستان منصوب شدند.
سطح دو و سه برنامه کشوری پیشگیری از دیابت از سال

تالش ما بر آن است که مرکز پزشکی شهدای تجریش به عنوان یک
مرکز نمونه کشوری جایگاه شایسته خود را پیدا کند
گذشته در مرکز راهاندازی شده بود که در سال جاری با
استقرار سطح یک توسط مرکز بهداشت شمیرانات در
محل درمانگاههای مرکز ،چرخه سیستم ارجاع تکمیل
شد.
مرکز تحقیقات کاربرد لیزر دانشگاه واقع در بیمارستان
شهدای تجریش به عنوان قطب علمی آموزشی کاربرد
لیزر در پزشکی توسط معاونت آموزش وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی معرفی شد.
دکتر سید منصور رایگانی مدیر گروه طب فیزیکی و
توانبخشی انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران و
رئیس بخش طب فیزیکی و توانبخشی مرکز به عنوان
عضو کمیته انتشارات انجمن جهانی طب فیزیکی
وتوانبخشی ( )ISPRMانتخاب شد.
در ابتدای سال جاري نيز به مناسبت روز پرستار علی
نقی عبدالملکی مترون بیمارستان به عنوان مدیر نمونه
پرستاری کشوری و عزیز بیات ماکو به عنوان سوپروایزر
بالینی نمونه کشوری در سال  1391برگزیده شدند.
بخش مراقبتهای بیماران ویژه ساخته و توسط وزیر
بهداشت وقت افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز كرد.
کلینیک های ویژه تخصصــی تأسیـس و فعـــال شدنـد.
کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی مرکز تأسیس یا
ارتقای فعالیت پیدا کردند.
بخش دردشناسی مرکز فعال شد و مرکز پزشکی شهداي
تجریش به عنوان مرکز اصلی آموزش دستیاران دوره
فلوشیپ دردشناسی شناخته و معرفی شد.
دو اتاق عمل به مجموعه اتاق های عمل فعال مرکز اضافه
شدند.
ن واحد ارتوپدی با برنامه ریزی جهت فعالیت تمام وقت
و شبانه روزی همکاران فعال شد.
شايان ذكراست در بخش معاونت آموزشي ،معاونت
درمان ،واحد امورمالی و دفتر پرستاری امتيازات
عملكردي متعددي گزارش شده كه شرح كامل آن دراين
مجال نمـي گنجد.

•از ابتدای اسفندماه  1391تاکنون چه تعداد
بیمار به صورت سرپایی و بستری در آن مرکز

تحت درمان قرار گرفته اند؟

دیگ بخار ،تعویض آسانسورهای بیماربر و خریداری و
تعویض تخت ها و تشک های بیماران در بخش های
بستری که در بخش های نورولوژی ،جراحی اعصاب و
داخلی انجام گرفته و در سایر بخش ها نیز در حال انجام
است ،اشاره کرد.

آمار تعداد مراجعان از اسفند ماه سال  91تا انتهای آذر
ماه سال  92تعداد کل بستری شدگان برابر  14هزار و
 277نفر ،تعداد کل مراجعین به درمانگاه برابر  101هزار
•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی مرکز
و  377نفر ،تعداد کل مراجعین اورژانس برابر  29هزار و
در سال  1393درنظر دارید؟
 813نفر ،تعداد کل مراجعان پاراکلینیکی  340هزار و 150
تمرکز بر اجرای پروژه جدید بیمارستان و تداوم فعالیت
نفر بوده است.
کامل آن ،فعال سازی و تجهیز بخش  ICUجدید و
•لطف ًا بفرمائید کدامیک از بخش های آن مرکز  ICUبخش اورژانس ،توسعه کمی و کیفی آموزش در
همه دوره ها ،توسعه فعالیت درمانی از طریق افزایش
در سال  1392توسعه یافته یا تجهیز شده اند؟
پروژه بیمارستان جدید  540تختخوابی که از سال  1390کمی و کیفی ویزیت درمانگاهی ،بهبود تخت روز و
در این مرکز آغاز شده بود بعد از وقفه چندماهه با سرمایه شـاخص های بستری ،ارتقای فعالیت اتاق عمل ،بخش
گذاری خیر بزرگوار مرکزبحری اصفهانی در سال  92ادامه های ویژه و ارتقای فعالیت های پژوهشی مرکز.
یافته و درحال اجرا است .ساخت بخش جدید بستری
•درسال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟
بیماران ویژه مرکز نیز از دی ماه سال گذشته در طبقه
همکف ساختمان شماره  2شروع شده بود که با اتمام آرزوی توفیق سالمتی و شادکامی برای تک تک همکاران
مراحل ساخت در ابتدای سال جاری ،تجهیز شده و به بهره و آرزوی توسعه روزافزون فعالیت مرکز و دانشگاه را در
برداری رسید .این بخش با دارابودن اتاق های یک و دو همه ابعاد دارم.
تخته ،بعنوان بخش  VIPمرکز در حال آماده سازی برای
•در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمائید.
پذیرش بیماران است.
ً
بخش بستری انکولوژی این مرکز هم که سابقا  21تخت مرکز پزشکی شهدای تجریش به حول و قوه الهی
فعال داشته  ،با حمایت مالی موسسه خیریه بهنام دهش پور با هماهنگی و همکاری مسووالن ارجمند دانشگاه
و اضافه شدن حدود  550مترمربع به فضای بخش ،به تعداد و همکاری و تالش همه جانبه مسووالن و تک تک
 31تخت افزایش یافته و چهار تخت ایزوله معکوس دارد ،همکاران مرکز بحمدا ...جایگاه قابل قبول و مناسبی یافته
همچنین عالوه بر آن بخش شیمی درمانی سرپایی نیز در است که نسبت به سالیان گذشته ارتقای محسوسی را
نشان می دهد و اکنون بیمارستان در جوی آرام رو به
فضای مذکور احداث شده و درسال  92افتتاح شد.
برای ارایه هرچه بهتر خدمات به مراجعان این مرکز هم رشد و ترقی و امید به آینده ای بهتر و مطلوب تر به
در سال  92اقدامات متعددی انجام گرفته که از این جمله سر می برد اما همه اینها برای ما کافی نیست تالش ما
می توان به مواردی همچون خریداری دستگاه اکسیژن بر آن است که مرکز پزشکی شهدای تجریش در همه
مایع به عنوان  alternativeدستگاه اصلی اکسیژن ساز ،ابعاد آموزشی پژوهشی و درمانی نه تنها در سطح دانشگاه
تعمیرات بخش های بستری اعم از بازسازی کلی،رنگ بلکه به عنوان یک مرکز نمونه کشوری جایگاه شایسته
آمیزی و  ...که در آشپزخانه و بخش های داخلی و اطفال خود را پیدا کند مرکزی که در ارایه همه خدمات مذکور
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  1392در به اتمام رسیده و در سایر بخش ها در حال انجام است ،نمونه باشد و بهترین خدمات آموزشی پژوهشی و درمانی
طراحی و ساخت اتاقک ژنراتور برق اورژانس و تعویض را در حوزه های تخصصی و فوق تخصصی ارایه دهد و
آن مرکز چند درصد بوده است؟
میانگین رضایت مندی بیماران در  9ماهه اول سال کلی کابل های مرکز ،نصب ساکشن سانترال جهت بخش با تالش همه جانبه همکاران و حمایت مسووالن ارجمند
های بستری ،خریداری دستگاه خنک کننده ،خریداری آن روز ،دور نخواهد بود.
1392حدود 75درصد گزارش شده است.
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دکتر افشين محمد عليزاده رئیس مركز پزشكي آيت ا ...طالقاني:

در سال حماسه سياسي حماسه اقتصادي ،نظام سالمت توانست با
کوشش زیاد به موفقیتهای چشمگیری دست یابد
دكتر افشين محمد عليزاده متاهل و داري يك فرزند در يك خانواده نظامي در سال 1349متولد وتحصيالت ابتدايي ،راهنمايي ودبيرستان را در شهر اروميه – شيراز – تهران به اتمام

رساند .وي در سال 1368در دانشگاه علوم پزشكي ايران پذيرفته شد .درسال 1375فارغ التحصيل وسپس در سال 1378در رشته بيماريهاي عفوني وگرمسيري دانشگاه علوم

پزشكي شهيد بهشتي پذيرفته شد .درسال 1382بورد تخصصي اين رشته را كسب كرد .دكتر عليزاده كه ازسال  84تا 89به عنوان مديرگروه مبارزه با بيماريها مسووليت اين گروه
را به عهده داشت در حال حاضر به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه رياست مركز پزشكي آموزشي ودرماني آيت ا ...طالقاني را به عهده دارد.
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•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن

•لطفا بفرمایید کدامیک از بخش های آن مرکز

شروع احداث پروژه تصفيه خانه فاضالب ،راهاندازي مشاوره
پزشكي از راه دور ،خريد هفت دستگاه تابلوبرق فشار ضعيف
و نصب و راهاندازي آن ،برگزاري كارگاه آموزشي كشوري
مديريت ثبت وگزارش دهي مراقبت تخصصي برنامه جامع
پيشگيري وكنترل ديابت ،راهاندازي بخش پيوند مغز استخوان
با ظرفيت بيست تخت ،شروع بازسازي و توسعه بخش ICU
واتاق عمل از جمله امتيازات عملكردي اين مركز است.

بخش پيوند مغز استخوان در فضايي به متراژ 850مترمربع با
تعداد  20تخت ،بخش CCUاز هشت تخت به 16تخت و
بخش  POST CCUبا هشت تخت از جمله بخشهاي
توسعه يافته يا تجهيز شده سال  92است.

مرکز در سال  92را بیان فرمایید؟

•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن
مرکز چند درصد بوده است؟

ميانگين ميزان رضايتمندي بيماران در سال  92برابر
 80/7درصد در  9ماهه سال  92گزارش شده است.
•از ابتدای اسفندماه  91تاکنون چه تعداد بیمار
به صورت سرپایی و بستری در این مرکز تحت

درمان قرار گرفته اند؟

از ابتداي اسفندماه سال  91تا كنون  354هزار و 19
نفر بيمار سرپايي به درمانگاه ،اورژانس ،پيراپزشكي،
توانبخشي و پاراكلينيك مراجعه كردند و  12هزار و 946
بيمار بستري در اين مركز تحت درمان قرار گرفته اند.

در سال 92توسعه یافته یا تجهیز شده است؟

•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی
مرکز در سال  93در نظر دارید؟

بهرهبرداري تصفيه خانه فاضالب ،بازسازی اساسي
دو پست برق فشار قوي بيمارستان ،توسعه ،تجهيز و
راه اندازي اطاق عمل ،توسعه و افزايش تخت بخش
 ،ICUتوسعه و افزايش بخش  ،NICUراه اندازي
مركز توسعه تحقيقات باليني ،اجراي استانداردهاي
اعتباربخشي وكسب درجه يك عالي ،كاهش مدت اقامت
بيمار ،افزايش بازده تخت و احداث بيمارستان اختصاصي
در محل بيمارستان.
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران
دارید؟

یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول
الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال ،بهار فصل

رویش است و شادابی ،فصل ایمان و شکوه جلوه خداوند
است ،آری بار دیگر نشانه ای بدیع از آیات الهی در جهان
متجلی گشته و زمین آیه های سر سبزی و حیات را به
تالوت نشسته است .خداوندگار عالم را سپاسگزاریم در
سالی که توسط رهبر حکیم و فرزانه انقالب به نام حماسه
سياسي وحماسه اقتصادي نام گذاری شد ،خانواده بزرگ
نظام سالمت توانست با کوششی زیاد برای رسیدن به
اهداف عالیه خود در جهت سیاست های توسعه عدالت
در سالمت ،اعتالی علمی و فرهنگی ،رشد و بالندگی
تحقیقات و فناوری و ارتقاي خدمت رسانی به آحاد جامعه
گام های بلندی بردارد و به موفقیت های چشمگیری
دست یابد.
اینجانب با تبریک فرارسیدن سال نو ،ایامی سرشار از
توفیقات روز افزون الهی برای تمامي همكاران محترم
از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.
امید است با استعانت از ذات الیزال الهی و در سایه
توجهات حضرت بقیه ا ...االعظم مهدی موعود (عج) با
پیروی از رهبری های حکیمانه رهبر عظیم الشان انقالب
اسالمی حضرت آیه ا ...العظمی امام خامنه ای ( مدظله
العالی ) با بهره گیری از توانمندی های شایسته خویش و
در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی پیروز
و سر بلند باشیم.
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دکتر محمد فقیهی ،رئیس مركز پزشكي طرفه:

جلب رضایت خداوند متعال و بندگان خدا سرلوحه تمامي
برنامه هاي اين مركز است
دکترمحمد فقیهی رئیس مرکز پزشکی طرفه و عضو هیات علمی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخانواده روحانی متولد شد .وي بعد از پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی ایران ،رياست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد را به عنوان اولین دانشکده پزشکی به عهده داشت و در حال حاضر به عنوان رياست مركز پزشكي طرفه مشغول

خدمتگذاري است.

برنامهریزی و به نتیجه رساندن پروژه پژوهشی  I.V.Fدر ایران ،ایجاد پردیس دانشگاهی به وسعت 150هکتار در یزد ،تاسیس مجتمع دارويی و درمانی هالل ایران در تهرانپارس،
تاسیس بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا و مسووليت هماهنگی و راهاندازی تجمیع بخشهای چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرکز پزشکی طرفه از نقاط
برجسته كارنامه كاري دكتر فقيهي است.
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•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن اعتباربخشی نيز از افتخارات این مرکز است که به همت
تمامی كاركنان ،مدیر مرکز ،مدیره پرستاری و مدیران
مرکز در سال  92را بیان فرمایید؟
به حول و قوه الهی و با راهنمايی و پشتیبانی ریاست و هیات گروههای مختلف محقق شد.
رئیسه دانشگاه و همت واالی مدیر گروه چشم دانشگاه
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن
و همکاران گروه و ریاست بخش چشم پروژه ساخت و
مرکز چند درصد بوده است؟
تجهیز هشت اطاق عمل چشم و ساختمانهای جنبی آن
به مساحت هزار مترمربع و همچنین پاویون کتابخانه و میزان رضایتمندی 70/1درصد گزارش شده است.
اطاق شورا تا حدود  600متر ،بازسازی تمامي قسمتهای یکی از برنامههاي نظام سالمت توسعه توریست درمانی
درمانگاهها و بخش ها در حدود  3500متر مربع،كه با حضور در كشور است که در اين مركز هم به طور جدي در
وزير بهداشت در اولین روز از هفته دولت سال  92افتتاح و به دستور كار قرار دارد ولي هدف باالتر ،افزايش رضايتمندي
بهره برداري رسيد .همچنين گراميداشت روز جهانی گلوکوم مراجعان است كه در اعتباربخشی کسب شده این امر به
دراین مركز با استقبال وسیع اقشار مختلف مردم مواجه شد وضوح تبیین شده است.
و درمان های مناسب ارايه شد.
•از ابتدای اسفندماه  91تاکنون چه تعداد بیمار
تبدیل شدن مرکز پزشكي طرفه از درمانی به آموزشی
به صورت سرپایی و بستری در این مرکز تحت
كه به همت معاونت آموزشی وزارت متبوع انجام شد و به
درمان قرار گرفته اند؟
تبع آن ورود  20همکار دستیار چشم از سالهای مختلف
و حضور تمام وقت اعضاي هیات علمی و همچنین از ابتدای اسفندماه  91تاکنون تعداد  49هزار و  759نفر
حضور مدیر گروه چشم در درمانگاهها و نظارت مستقیم بیمار سرپايی و پنج هزار و  49نفر مورد بستری تحت
بر امر درمان و آموزش و همچنین اخذ درجه یک مثبت درمان قرار گرفته اند.

•لطفا بفرمایید کدامیک از بخشهای آن مرکز
در سال  92توسعه یافته یا تجهیز شده است؟

درسال  92اكثريت بخشها بازسازی شده و اطاقهای
عمل چشم به پیشرفتهترین ابزار وتجهیزات تجهيز شدند.
•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی
مرکز در سال  93در نظر دارید؟

درسال آتی انشاءا ...تجهیزکامل اطاقهای عمل و توسعه
آموزش در سطح دستیاری به باال و توسعه توریست
درمانی ،شروع فاز دوم و ایجاد مرکزی جدید با  9طبقه
درصورت وجود اعتبارات مالی و کمک خیرین و همچنين
باالبردن سطح کمی کیفی اعتباربخشی انجام خواهد شد.
البته جلب رضایت خداوند متعال و بندگان خدا سرلوحه
تمامي برنامههاي اين مركز است.
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟

خداوند را همیشه ناظر و شاهد بدانيم .خدمت براي رفع
مشکالت مردم را توفيق الهي دانسته و از خداوند متعال
براي اعتالی تولید علم در كشور كمك و ياري بخواهيم.
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دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی سرپرست مركز پزشكي امام حسين (ع):

مدیریت علمی و استمرار اعتبار بخشی بالینی بايد سرلوحه
فعالیتها قرار گیرد
دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی متخصص اطفال در سال  1368و فوق تخصص نفرولوژی اطفال خود را در سال  1374اخذ کرده و دارای رتبه علمی دانشیاری می باشد در
حال حاضر نیز سرپرستي مركز پزشكي امام حسین(ع) را به عهده دارد.

وي مدت 16سال فعالیت آموزشی،پژوهشی،درمانی و اجرایی در استان سیستان و بلوچستان در سمت های ریاست بیمارستان اطفال ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ،ریاست

سازمان نظام پزشکی استان سیستان و بلوچستان ،ریاست دانشکده پزشکی ،ریاست دانشگاه علوم پزشکی اين استان را به عهده داشته است.

•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن
مرکز در سال  92را بیان فرمایید.

از ویژگیهای خاص این بیمارستان موقعیت جغرافیایی
آن و پوشش جمعیت هفت میلیونی اش می باشد که
با  528تخت فعال ضریب اشغال باالی 85درصد داشته
و مرکز اصلی ترومای شرق تهران و نیز درمان بیماران
110

 650هزار نفر در پاراکلینیکهای بیمارستان خدمات دریافت
سرطانی است.
اين بیمارستان در خدمات جراحی،داخلی،زنان،اطفال ،می كنند.
روانپزشکی،سرطانی و رادیوتراپی ،اورژانس ،دیالیز،ICU ,
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن
تصویربرداری ،آنژیوگرافی و ...از امکانات منحصر به فردی
مرکز چند درصد بوده است؟
برخوردار است .سالیانه 100هزار نفر در اورژانس بیمارستان،
 250هزار نفر در شیفتهای صبح تا شب درمانکاهها و میزان رضایتمندی در  10ماهه گذشته سال  92باالی 65

درصد گزارش شده است.
•با توجه به اينكه چند ماه به اتمام سال 92
باقي مانده ،لطفا بفرماييد از اسفند ماه 91

تا كنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی
و بستری در این مرکز تحت درمان قرار
گرفته اند؟

تا پایان آذر ماه  1392تعداد بیماران بستری  20هزار و 989
نفر ،سرپایی  200هزار و 79نفر ،اورژانس  66هزار و 391
نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد
رشد 7/5درصدي بوده ایم.
•لطفا بفرمایید کدامیک از بخش های آن مرکز
در سال 92توسعه یافته یاتجهیز شده است؟

توسعه بخشها در ماههای اخیر سال  92شامل مواردي
همچون بازسازی بخش جراحی با هزینه حدود 500
میلیون تومان ،خرید تجهیزات جراحی ،ارتوپدی ،زنان،
جراحی مغز و اعصاب ،چشم پزشکی و ...به مبلغ 750
میلیون تومان ،بازسازی اورژانس (اصالح ورودی و تریاژ
و پذیرش و صندوق)  80هشتاد میلیون تومان ،تأسیس
داروخانه سرپایی ،بازسازی بخش دیالیز در حال انجام با
هزینه حدود  300میلیون تومان ،ساخت بلوک چشم در
حال انجام با برآورد هزینه  500میلیون تومان ،بازسازی
و برون سپاری استخر بیمارستان به روش  BOTهزینه
بازسازی  500میلیون تومان ،احداث سلف سرویس
بیمارستان با تجهیزات حدود  200میلیون تومان ،نصب
دوربینهای حفاظتی در سر تا سر بیمارستان با هزینه
بالغ بر  100میلیون تومان ،بازسازی  8اتاق عمل با
هزینه  330میلیون تومان ،ساخت ریکاوری جراحی زنان
با هزینه 60میلیون تومان ،بازسازی سیستم تأسیسات
زیر زمین ساختمان روانپزشکی شامل تعویض لولههای
فاضالب ،سیستم سرمایش و گرمایش ،سیستم آب سرد
و گرم مصرفی با حدود هزینه  120میلیون تومان ،توسعه
فضای پاویون بلوک زایمان با هزینه بالغ بر  50میلیون
تومان ،ادامه ساخت پارکینگ با ظرفیت  300خودرو که
تاکنون حدود  2میلیارد تومان هزینه شده است ،خرید
تجهیزات  Moldingبرای رادیوتراپی و اورژانس
روان با هزینه  120میلیون تومان ،توسعه فضای البی
درمانگاهها ،توسعه و بهسازی فضای نمازخانه اورژانس،
تهیه  300عدد صندلی همراه به منظور ارتقاي هتلینگ،
تهیه صندلی انتظار براي البیهای اصلی و اورژانس
بیمارستان ،نصب تابلوهای راهنما در محوطه بیمارستان،
در مجموع پنج میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون تومان
هزینه را دربر داشته است.

•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی مرکز
در سال  93در نظر دارید؟

برنامههای سال آینده بیمارستان براساس چشم انداز،
برنامه استراتژیک و برنامههای عملیاتی آن شامل تکمیل
پارکینگ ،بهرهبرداری از بلوک جدید چشم و بخش دیالیز،
تکمیل تجهیزات رادیوتراپی ،افزایش  10عدد تخت ،ICU
راهاندازی هفت تخت  PICUو افزایش سه تخت جدید
 NICUمی باشد.
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟

پیام اینجانب به همکاران بیمارستان این است که با برقراری
ارتباط صمیمانه و مستمر با پرسنل در تمامی سطوح و دفاع
از حقوق آنها و احترام متقابل به آنان جلب اعتماد نمایند .به
طور روزمره فرایندهای مختلف بیمارستانی را رصد نموده و
بر آنها نظارت كنند.
یادآوری مکرر چشم انداز بیمارستان و نیز تدوین برنامه
عملیاتی سالیانه مد نظر باشد ،مدیریت علمی و استمرار
اعتبار بخشی بالینی سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد .حساسیت
ویژه به کنترل درآمدهای سالم بیمارستانی،نظارت دقیق بر
هزینه کرد،تعامل منطقی با پیمانکاران و نهایتا جلب رضایت
بیماران مد نظر باشد.
در واگذاری خدمات به بخش خصوصی مراقب لطمه نخوردن
آموزش و هزینه های پرداختی از جیب مردم باشیم.
•در خاتمه اگر صحبتی دارید بفرمایید

در خاتمه درد دلهایی است که الزم است بیان شود :شاید
با اصالح آنان امورات درمان مردم بهتر شود و آموزش و
پژوهش سامان یابد.
متأسفانه خریداران خدمت (بیمه ها) ارتباط صحیح و شفافی
با گیرندگان(بیماران) و ارايه دهندگان خدمت(بیمارستان)
ندارند.پوشش خدمات آنها ناقص و دون شأن گیرندگان
خدمت می باشد.
خدمات جدید،تجهیزات و داروهای نو که به طور روزمره در
درمان بیماران مورد نیاز قرار می گیرد .با برنامه ریزیهای
سنتی بیمه ها تحت پوشش قرار نگرفته و هزینه آن از جیب
مردم پرداخت می شود.
پرداخت حقوق پرسنلی از رسمی گرفته تا تبصرهای،
قراردادی ،اضافه کار،حق جذب که باید از خزانه دولت
پرداخت شود ،به دوش درآمد بیمارستان قرار گرفته و در
نهایت به جیب مردم فشار می آورد.
اقشار آسیب پذیر جامعه در بال تکلیفی درمان به سر می
برند،سازمانهای ذیربط با پوشش نا مناسب آنها را در
بیمارستانها تنها گذاشته اند.
خیل عظیم اتباع بیگانه قانونی و غیر قانونی ،مورد

بی توجهی قرار دارند که نه تکلیف بیمه آنها روشن است
و نه خدمات کمیساریای عالی پناهندگان ،پوشش تکمیلی
آنان را پاسخ می دهد .در حالی که تعدادی محدود بیمه
های تجاری با جذب سرانه این افراد در جهت کسب منافع
خویش هستند .بیمارستان ها نمی دانند که با هزینه های
سنگین درمان این بیماران چه كنند.
بیماران بی خانمـان و معتادیــن وقتی جهت درمان به
بیمارستان آورده می شوند ،هیچ سیستم حمایتی آنها را
زیر چتر خودش قرار نمی دهد و بیمارستان عالوه بر عدم
دریافت هزینه های متحمل شده ،اسکان و یا ایاب و ذهاب
آنان را نیز باید به عهده بگیرد .ردیف نیازمندان که مستقر
در وزارتخانه است با توصیه های بجا و نا بجا برای بیماران
ویژه  ،به دلیل نپرداختن تعهدات خودش بدهی مالی
بیمارستان را تشدید می كند.
در باب به کارگیری نیروی مورد نیاز،بیمارستان به شدت در
مضیقه است،رشته های تخصصی بدلیل دریافتی ناکافی
متقاضی خدمت نمی باشند ،نیروهای خدماتی و حفاظت
فیزیکی تعریفی برای به کارگیری ندارند و جایگزینی
نیروهای بازنشسته و ناتوان ممکن نمی باشد.
کسورات اعمال شده از طرف بیمه ها زیاد است .از سر
جمع درآمدها درصد قابل توجهی نیز توسط دانشگاه کسر
می شود،هزینه استهالک ساختمان و تجهیزات پیش بینی
نشده و تحمیل بر درآمد اختصاصی می شود.
ازدحام غیرقابل پیش بینی بیماران در اورژانس و ارايه
خدمات مازاد بر توان آن مخصوصا بیماران ترومایی اسباب
نارضایتی همگان را فراهم می كند.
توصیه موکد اینجانب این است که در ابتدا هرخدمتی تعریفی
شفاف داشته باشد ،هزینه های واقعی آن بررسی وسازمانهای
پوشش دهنده حق الزحمه ها را به موقع پرداخت كنند.
در صورت امکان بیمارستانهای بزرگ عملکرد مدیریتی
مستقل داشته باشند و دریافت و پرداخت هایشان را خود
مدیریتكنند.
خدماتراواقعینمایند،پوشششانرا
سازمانهایمسوولتعرفههای 
افزایشدهندتاپرداختازجیببیمارکاهشیابد.
سیاست گذاری تأمین نیرو در محدوده ای تدوین شده،به
عهده خود بیمارستانها گذاشته شود.
سازمانهای امداد گر تعریفی شفاف از وظایفشان ارايه دهند
و مسوولیت بپذیرند.
بیمه اتباع بیگانه در محدوده پایه و تکمیلی با مشارکت
خودشان گسترش یابد و سازمانهايی که مسوول حضورشان
در کشور اند کمبودهای آنان را پوشش دهند.
نیروهای ارزشی وارد حیطه خدمات به محرومان و در
راه ماندگان بشوند ،در چنین شرایطی است که آرامش بر
مقوله درمان مملکت حاکم خواهد شد.
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ریاست بیمارستان شهید آیت ا ...اشرفی اصفهانی:

همیاری ،همدلی و اخالص در خدمتگزاری به مردم،
متضمن رضای پروردگار و بندگان او است
دکتر ابوالقاسم افخمی اردكانی متولد سال  1345در شهر اردکان یزد می باشد .وی که تحصیالت ابتدايی و متوسطهاش را در اردکان گذراند در سال 1361به فرمان بنیانگذار فقید

جمهوری اسالمی ایران به جبهه های حق علیه باطل رفت و در عملیات والفجر مقدماتی در خاک دشمن مجروح شده و به اسارت دژخیمان بعثی درآمد.

در سال 1369پس از گذراندن 8سال اسارت به میهن اسالمی بازگشت و بالفاصله به ادامه تحصیل پرداخته و در سال  1370در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پذیرفته شد .دکتر افخمی از سال  1385ریاست بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی را عهدهدار شده است.
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•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن
مرکز در سال  92را بیان فرمایید؟.

•با توجه به اينكه چند ماه به اتمام سال 92
باقي مانده ،لطفا بفرماييد از اسفند ماه 91

در سال  93در نظر دارید؟

با توجه به شرایط خاص فعال برنامهای برای توسعه این
مرکز وجود ندارد.

استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای انسانی به عنوان
و بستری در این مرکز تحت درمان قرار
بهرهوری و مثبت بودن تراز مالی مجموعه و در نتیجه به
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟
گرفته اند؟
روز بودن پرداختها به پرسنل و شرکتهای طرف معامله
از جمله امتیازات و ویژگیهای عملکردی این مرکز در سال از ابتداي اسفند ماه  91تا پايان آذرماه  92تعداد  762نفر همیاری و همدلی و اخالص در خدمتگزاری به مردم شریف و
بیمار بستری و  110320نفر بیمار سرپایی در این مرکز انقالبی ایران عزیز و تحمل کمبودها با ایثار و ازخودگذشتگی
 92بوده است.
متضمن رضای پروردگار و بندگان او خواهد بود.
تحت درمان قرار گرفتهاند.
امید است با تالش و کوشش بیدریغ و خالصانه ،سعادت و
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن
•لطفا بفرمایید کدامیک از بخشهای آن مرکز سربلندی خویش و میهن خویش را رقم بزنیم.
مرکز چند درصد بوده است؟
در سال 92توسعه یافته یاتجهیز شده است؟
میـزان رضایـت منـدی بیمـاران در قسـمت اورژانـس
•در خاتمه اگر صحبتی دارید بفرمایید.
92درصـد کاملا مطلـوب و  8درصد مطلـوب ،در بخش راهاندازی درمانگاههای فوق تخصصی قلب ،تست ورزش و
بسـتری  70درصد کاملا مطلوب و 20درصـد مطلوب و اکوکاردیوگرافی از جمله موارد قابل ذکر در این بخش است .تنها اینکه اگر با نیت کسب رضای خداوند منان کار کنیم،
هم از پاداش دنیوی و هم از پاداش اخروی بهرهمند
 8درصـد تاحـدودی مطلـوب و  2درصـد نامطلـوب بوده
•چه برنامههایی برای توسعه کمی و کیفی مرکز خواهیم بود.
است.
تاكنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی
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واحد شيمـيدرمانـي بيمارستــان زعيم
پاكـدشت مجددا راهاندازي ميشود
دکتر مهدی مجیدی راد در سال 1349در تهران متولد شد .وي در سال 1367موفق به اخذ مدرك ديپلم و در سال  1371موفق به ورود به تحصيالت عالی در
دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران شد .در سال 1379و پس از فارغالتحصيلی دوران طرحش را در منطقه ازنا گذراند ،دكتر مجيدي راد در سال  1386موفق به اخذ
درجة تخصصي در رشته مغز واعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و در حال حاضر به عنوان متخصص مغز و اعصاب و ریاست بیمارستان زعیم
پاکدشت مشغول خدمت به مردم اين منطقه است .از جمله سمت هاي اجرايي وي در گذشته مي توان به مواردي همچون همکاری با سازمان انتقال خون تهران در
سال  1379و همکاری با شبکه بهداشت ورامین در سال 1380اشاره كرد.
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• لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن
مرکز در سال  92را بیان فرمایید؟

تدوین بیانیه رسالت و چشم انداز بیمارستان ،تدوین برنامه
استراتژیک سه ساله بیمارستان بر اساس رسالت ،تدوین
برنامه بهبود کیفیت به تفکیک واحدهای بیمارستان،
تدوین برنامه عملیاتی واحدهای مختلف در راستای اهداف
استراتژیک بیمارستان ،استقرار مدیریت فرآیند در بخش
ها و واحدهای بیمارستان ،برگزاری آزمون توجیهی بدو
ورود در جهت ارتقای سطح آگاهی و اطالعات پزشکان
و کارکنان بیمارستان ،برگزاری آزمون ایمنی و سالمت
شغلی بیمارستان در راستای ارتقای ایمنی کارکنان در
محیط کار ،ارتقای کیفیت فضای فیزیکی واحدهای
مختلف بیمارستان طبق استاندارد موجود در جهت افزایش
رفاه حال بیماران و پرسنل ،ساخت پاویون پزشکان خانم،
استفاده از توان مالی و خدماتی NGOها و خیرین
جهت توسعه واحد اورژانس و بهسازی محیط اتاق عمل
و تجهیز واحد سی سی یو ،بهسازی و راه اندازی اتاق عمل
شماره  ،3بهسازی واحد رادیولوژی و تجهیز آن به دستگاه
دیجیتال ،ساخت واحد سونوگرافی و تجهیز آن ،تجهیز
واحد آزمایشگاه به دستگاه االیزا و یخچال بانک خون،

رضايتمندي بيماران در حیطه پرسنلی از فروردین92تا
اسفند 92برابر 85درصد و متوسط آمار رضایتمندی آنها در
حیطه ساختمانی از فروردین92تا اسفند  92برابر 50درصد
برآورد شده است .

تجهیز واحد ،CSRراه اندازی و احداث اورژانس جدید،
تشکیل کارگروه بهای تمام شده قیمتها به تفکیک هر
واحد ،ارتقاي واحد کتابخانه بیمارستان و تشکیل پرونده
سالمت براي تمامي کارکنان و استقرار پزشک طب کار
در بیمارستان ،آموزش وتوانمندسازی تمامي پرسنل با توجه
•با توجه به اينكه چند ماه تا پايان سال  92باقي
به الزمات نظام اعتباربخشی اعم از آموزش اطفا حریق
مانده ،لطفا بفرماييد از ابتداي اسفند ماه  91تا
به صورت تئوری و عملی ،آموزش مهارتهای رفتاری،
كنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی و بستری
بحران ،کنترل عفونت ،مدیریت ریسک و ،...هماهنگی با
در این مرکز تحت درمان قرار گرفتهاند؟
فرمانداری منطقه براي ارایه خدمات درمانی به سه شهرک
صنعتی بزرگ پایتخت ،علی آباد ،عباس آباد ،اعالم آمادگی آمار مراجعان به بیمارستان از ابتداي اسفند ماه  91تا پايان
جهت بیخطرسازی پسماندهای عفونی مطبهای موجود دي ماه  92براي بيماران سرپایی برابر  209هزار و  695نفر
در منطقه تحت پوشش و برگزاری جلسات دورهای هیات و براي مراجعان بستری پنج هزار نفر گزارش شده است.
امنا با حضور نماینده مردم شهرستان پاكدشت در مجلس
•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی مرکز
شوراي اسالمي ،امام جمعه شهرستان و ساير مسووالن
در سال  93در نظر دارید؟
شهری از جمله امتيازات عملکردی اين بيمارستان در سال
راهاندازی درمانگاه چشم پزشکی ،راهاندازی مجدد واحد
 92محسوب مي شود.
شیمی درمانی ،تفکیک بخش اطفال از بخش جنرال ،اتمام
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن پروژه ساخت اورژانس جدید و اخذ مجوز بهره برداری از
 ICUاز جمله برنامه هاي ما برای توسعه کمی و کیفی
مرکز چند درصد بوده است؟
بر اساس گزارش آماري مستند اين بيمارستان ميزان بيمارستان در سال  93است.
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رياست بيمارستان شهيد مفتح ورامين:

ساخت ساختمان جديد بیمارستان ،در سال  93پيگيري مي شود
دکتر عبدالرحمن شیری چغا سبزی متولد  1343شهرستان دزفول داراي دکترای پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دکترای تخصصی کودکان از دانشگاه

علوم پزشکی مازندران است كه از تاریخ 15مرداد سال  90به عنوان سرپرست بیمارستان شهید مفتح ورامین منصوب و مشغول خدمت می باشد.

•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن
مرکز در سال  92را بیان فرمایید.

راهاندازی دفتر بهبود کیفیت در بیمارستان ،ارتقاي پنج
فرآیند جاری و مهم در بیمارستان ،ارتقاي سیستم HIS
آزمایشگاه و داروخانه ،جذب اعضای هیات علمی طب
اورژانس در شیفت های صبح و عصر اورژانس از اول آبان
 92تاکنون ،اتمام بازسازی بخش داخلی و اطفال ،ادامه
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پروژه احداث ساختمان جدید اورژانس بیمارستان توسط
مجمع خیرین سالمت شهرستان و با مشارکت دانشگاه
به مساحت  3200متر مربع در  4طبقه ،تمدید مجوز بهره
برداری بیمارستان ،اخذ مجوز کار با اشعه بیمارستان،
پیشنهاد پرداخت کارانه پزشکان متخصص به صورت
پلکانی بر حسب درآمد زایی به معاونت توسعه مدیریت
منابع و معاونت درمان و پیشنهاد اصالح تشکیالت

سازمانی بیمارستان بر اساس الگو و شاخص های سازمان
مدیریت استخدامی کشور به ریاست دانشگاه از جمله
امتيازات و ويژگي هاي عملكردي آن مركز در سال 92
است.
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن
مرکز چند درصد بوده است؟

تصوير ارسالي از سوي همكاران بيمارستان شهيد مفتح ورامين

میزان رضایتمندی بيماران با بررسی سه ماهه واحد بر
طبق مستندات موجود 70درصد بوده است.
•با توجه به اينكه چند ماه به اتمام سال 92
باقي مانده ،لطفا بفرماييد از اسفند ماه 91

تا كنون چه تعداد بیمار به صورت سرپایی
و بستری در این مرکز تحت درمان قرار
گرفته اند؟

در بازه زماني مذكور ،تعداد  132هزار و  787بیمار به
صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفته و تعداد  7هزار و
 240بیمار در اين بيمارستان بستري شدند.
•لطفا بفرمایید کدامیک از بخش های این مرکز
در سال 92توسعه یافته یاتجهیز شده است؟

در بخشهاي مختلف بيمارستان تجهيزات جديد با توجه
به امكانات و بودجه موجود تهيه و مورد بهره برداري قرار
گرفت كه از جمله اين موارد مي توان به توسعه تجهيزات
اتاق عمل شامل یک دستگاه تخت اتاق عمل و یک
دستگاه ساکشن پرتابل ،توسعه تجهيزات بخش ICU
شامل یک دستگاه ساکشن پرتابل ،یک دستگاه فتوتراپی
چهار المپه ،نصب و راهاندازی هفت دستگاه تخت ویژه

 ،ICUتوسعه تجهيزات بخش اطفال شامل سه دستگاه
کات نوزاد جدید و یک دستگاه کات وارمر نوزاد ،در بخش
زنان کات جابجایی نوزاد تازه متولد شده از زایشگاه یا اتاق
عمل به نرسری بخش زنان و زایمان وکات وارمر نوزاد در
نرسری اشاره كرد.
همچنين تبدیل دستگاه DC SHOOKمدل  2011به
تغذیه از منبع برق  A Cجهت استفاده از آمبوالنس نيز در
سال جاري صورت گرفته است.

شده است كه شامل مواردي همچون ارتقاي شاخصهای
بهبود کیفیت ،ارتقاي فرآیندهای جاری ،ارتقاي میزان
رضایتمندی مراجعان ،ارتقاي میزان رسیدگی به شکایات
و درصد پاسخگویی ،کاهش میزان ترخیص با رضایت
شخصی از بیمارستان ،تدوین تمامي خط مشی های
مربوط به واحدها و بخش ها و تشکیل کمیته پژوهشی
و طرح های تحقیقاتی با وجود اعضاي هیات علمی طب
اورژانس است.

•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی مرکز

•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟

در سال  93در نظر دارید؟

برنامههايی كه برای توسعه کمی بيمارستان در آینده پيش
بيني شده است ،شامل ادامه پیگیری ساخت ساختمان
جديد بیمارستان ،راهاندازی بخش سی تی اسکن ،راهاندازی
بخش اورژانس جدید ،راهاندازی  C-ARMدر اتاق عمل،
واگذاری بخش رادیولوژی به پیمانکار در قالب قرارداد
مناقصات ،تکمیل فضای فیزیکی سالن آموزشی ،خرید و
راهاندازی تست ورزش و اکوکاردیوگرافی بخش CCU
کلینیک تخصصی قلب و خرید یک دستگاه سونوگرافی
جدید براي ارتقاي سطح سالمت شهرستان است.
براي توسعه کیفی بيمارستان نيز برنامههايی در نظر گرفته

بهار پر طراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید
حیات طبیعت می باشد را به تمامی همکاران محترم
تبریک و تهنیت عرض كرده و سالی سرشار از برکت
و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما
همکاران محترم مسئلت می نمایم.
همچنين از تمامي همکاران که در جهت حفظ وارتقاي
سالمت مردم متدین و والیت مدار شهرستان ورامین و
حومه تالش مجدانه داشتند ،کمال تشکر و قدردانی را
ابراز داشته و سالمتی ،موفقیت و توفیق خدمت رسانی
بیشتر در سال جدید را برای تمامی همکاران را از خداوند
منان آرزومندم.
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ریاست بیمارستان سوم شعبان دماوند:

امروز منطقی کردن تعرفه خدمات پزشکی یکی از اولویتهای
نظام سالمت است
دکترعباس حيصمی دارنده مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی با  32سال سابقه خدمتی و مدیریتی در رسته های مختلف ،از تیرماه سال  1390ریاست بیمارستان سوم شعبان

دماوند را به عهده دارد .وی که سابقه قریب به  50ماه حضور در جبهه های حق علیه باطل را دارد ،امروز نیز در جبهه ای دیگر و به عنوان ریاست بیمارستان سوم شعبان دماوند

مشغول خدمت به مردم شریف این شهرستان است.

•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن
مرکز در سال  92را بیان فرمایید.

توسعه و نوسازی فضاها و افزایش بخش های بیمارستانی
فعال از  36تخت به  52تخت ،آموزش و ارتقای کیفی
وکمی نیروهای انسانی متخصص ،توسعه تجهیزات
پزشکی و ارتقای سطح خدمات ،افزایش میزان مراجعان
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به بیمارستان و افزایش قابل توجه رضایتمندی عمومی از گزارش بررسی رضایتمندی بیماران مراجعه کننده سرپایی
بیمارستان که این رضایتمندی بر اساس مستندات موجود وبستری در بخش های بیمارستان سوم شعبان دماوند،
براساس پرسشنامه های بدون نام وبه صورت رندوم تا
به طور میانگین بیش از  90درصد گزارش شده است.
دی ماه سال جاری انجام شد.
•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن این ارزیابی ها به تفکیک نشان داد که میزان رضایتمندی
بیماران این بیمارستان به دسترسی آسان به واحدها
مرکز چند درصد بوده است؟

98درصد ،نظافت بخش ها  90درصد ،رضایت از نگهبانی
 88درصد ،تعویض البسه و ملحفه  97درصد ،رضایت از
پذیرش  98درصد ،رضایت از امکانات رفاهی  94درصد،
رضایت از پزشک  98درصد ،رضایت از امکانات عبادت   
 92درصد ،حضور به موقع پزشک و پرستار اورژانس 94
درصد ،رضایت از غذا  82درصد ،رضایت از رادیولوژی96
درصد ،رضایت از آموزش به بیماران  93درصد ،رضایت از
پرسنل اتاق عمل  88درصد ،رضایت کلی از بیمارستان 88
درصد  ،رضایت از بلوک زایمان  80درصد ،حضور محترمانه
پرستار  92درصد و میانگین درصد رضایتمندی کلی بیماران          
 91درصد است.
•با توجه به اينكه چند ماه به اتمام سال  92باقي
مانده ،لطفا بفرماييد از اسفند ماه  91تا كنون چه
تعداد بیمار به صورت سرپایی و بستری در این
مرکز تحت درمان قرار گرفته اند؟

از ابتداي اسفند ماه  91تا پايان دي ماه  92تعداد بیماران
سرپایی اورژانس  42هزار و  587و تعداد بیماران سرپایی
درمانگاه تخصصی  44هزار و  370نفر و تعداد بیماران
بستری  4هزار و  735نفر بوده است.
•لطفا بفرمایید کدامیک از بخش های آن مرکز
در سال  92توسعه یافته یاتجهیز شده است؟

ورود خودروهای حامل بیماران و پارکینگ مخصوص به سوئیتهای اقامتی متأهلی برای پزشکان مقیم بیمارستان
از جمله برنامههایی است که برای توسعه کمی و کیفی
آنها میباشد.
افتتاح و بهرهبرداری از درمانگاه تخصصی این بیمارستان مرکز در سال  93در نظر داریم.
که  12واحد درمانگاهی تخصصی به همراه آندوسكوپي،
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟
كلونوسكوپي ،دندانپزشکی و مرکز  آموزش و ترویج زایمان
در سال جدید و در زمانی که دستان پر نوازش بهار،
طبیعی است.
آماده سازی بخش ICUبا ظرفیت شش تخت بستری؛ طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد ،دگر بار قلم
بهرهبرداری از پاويون اقامتي پزشكان متخصص مقيم آفرینش با رنگ بازی بر پیکره لوح پاک طبیعت ،نگاری
و پاويون اقامتي ويژه پرستاران؛ بهرهبرداری از سالن دیگر از مظاهر زیبای خلقت را جلوهگری میکند و
اجتماعات به مساحت یکصد و پنجاه متر مربع نيز صورت زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را
نثار نگاه و نگار ما میکنند تا در تحولی شگرف نسیم
گرفته است.
درحوزه تجهيزات نیز تأمین یک دستگاه سيستم تصويربرداري مشک افشان و ترنم بلبالن شیرین بیان را به نظاره
سي تي اسكن  به ارزش تقريبي هشت ميليارد ريال توسط خير بنشینیم و   «یا مقلب القلوب» گویان به ستایش آن
بزرگوار این مرکز ،خرید و نصب یک دستگاه اکسیژن ساز به جمیل بینظیر به پا خیزیم ،شادی ،کامیابی ،سالمت و
ارزش  900میلیون ریال از اواخر سال 91که بهرهبرداری کامل سعادت را از درگاه ایزد منان برای همه همکاران خوبم
در سال  92صورت پذیرفت ،تامین پنج دستگاه همودیالیز از چه در بیمارستان و چه در ستاد و سایر مراکز وابسته،
مرکز بیماریهای خاص در اواخر سال  91و بهرهبرداری در مسالت میکنیم.
از ایزد منان میخواهم که بر عمر پر برکت رهبر
سال  92انجام شد.
تجهیز کامل بخش زنان و اطفال توسط خیر مرکز به ارزش معظم انقالب حضرت آیت ا ...خامنهای عزیز ،بیافزاید
تقریبی  1/5میلیارد ریال ،تأمین چهار دستگاه ونتیالتور و سختیها را از راه این ملت بزداید و دشمنان ما را
که به تفکیک شامل یک دستگاه آندوسكوپي همراه با کاهش و دوستان ما را افزون کند و به دولت تدبیر و امید
متعلقات ،یک دستگاه فتال مانيتورينگ ،یک دستگاه توفیق خدمتگذاری هر چه بیشتر عطا فرماید .در پایان
فتوتراپي اينتسيو(استوانهاي) و یک دستگاه انكوباتور پرتابل فجر چنین بهاری بر همه پزشکان ،پرستاران ،مدیران و
و تأمین چهار عدد ترالی کد نیز از دیگر مواردی است که در کارکنان دانشگاه و کشور عزیز ایران اسالمی و خانواده
محترمشان مبارک باد .انشاءا...
حوزه تجهیزات انجام شد.

در حوزه توسعه فضاها ،احداث و بهرهبرداری از فاز اول
اورژانس جدید بیمارستان که در خرداد  92انجام شد شامل
ارتقای تعداد تختهای بستری از  7تخت به  15تخت
•چه برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی مرکز
بستري( 12تخت بستری موقت بزرگسال که  5تخت
در سال  93در نظر دارید؟
مجهز به مانیتور ویژه بیماران قلبی است؛  2تخت بستری
ادامه اجرای دقیق شاخصهای اعتبار بخشی و ارایه خدمات
ویژه اطفال و یک تخت ایزوله).
ارتقای تعداد تخت CPRاز یک تخت به دو تخت ،ارتقای مطلوب تر به گیرندگان خدمت ،بهرهبرداری از بخش
تختهای اتاق عمل سرپایی از يك تخت به دو تخت و اختصاص  ICUبا ظرفیت شش تخت بستری ،توسعه ،نوسازی
و تجهیز بخش جراحی و داخلی به ظرفیت  22تخت
یک تخت به عنوان تخت گچ گیری نیز انجام شد.
استقرار و بهرهبرداری از یک دستگاه  ct scanکه به بستری ،نوسازی و تجهیز بلوک زایمان ،نوسازی و
تجهیز اتاقهای عمل(سه اتاق عمل فعال) ،نوسازی
صورت اهدایی از سوی خیر سالمت تامین شد.
افتتاح و بهرهبرداری از فاز دوم اورژانس جدید که در اسفند و تجهیز واحد رادیولوژی ،نوسازی و تجهیز واحد
ماه  92انجام شد و دارای داروخانه ،تریاژ ،اتاق معاینه پزشک آزمایشگاه ،ساماندهی محوطه بیمارستان و توجه بیشتر
مقیم اورژانس ،البی انتظار ،پذیرش و صندوق ،تزریقات به به مهندسی و زیباسازی آن ،ساماندهی و احداث انبارهای
تفکیک آقایان و بانوان ،دوش اضطراری و محوطه ویژه دارویی ،تجهیزات و ضایعات اموالی و نوسازی و توسعه

•در خاتمه اگر صحبتی دارید بفرمایید.

امید است که سال  93ایران اسالمی در همه حوزهها
و به ویژه در حوزه بهداشت و درمان ،سال شکوفایی
و پیشرفت باشد؛ سالی به مراتب بهتر از سال  ،92تا
با ارایه خدمات مطلوبتر ،سطح رضایتمندی مردم
بیش از پیش افزایش یابد .امروز منطقی کردن تعرفه
خدمات پزشکی یکی از اولویتهای صیانت از سالمتی
نظام سالمت است که امیدواریم دولت خدمتگذار
بتواند در سال پیش رو گامهای قابل توجهی را در
این راستا بردارد ،تا نگاه مردم و جامعه به پزشک نگاه
کرامتمندانه باشد و خدمات مطلوبتر و رضایتمندی
مردم فزونتر شود  .
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رئيس بيمارستان امامخميني(ره) فيروزكوه اظهار داشت:

قانون ارتقاي بهرهوري پرستاري در راستاي افزايش سطح رضايتمندي
پرستاران صورت گرفت
•لطفا امتیازات و ویژگی های عملکردی آن
مرکز در سال  92را بیان فرمایید ؟

مو ا ر د يهمچو نجذ بمتخصص ( متخصصا ر تو پد ی ،
متخصص ارولوژی، ،متخصصداخلی ،متخصص اطفال،
متخصص زنان ،متخصص رادیولوژی و پزشک داروساز،اجرای
قانون ارتقاي بهرهوری پرستاری كه در راستای افزایش
رضایتمندی پرستاران صورت گرفت ،راهاندازی اتوماسیون
اداری ،تغییر ساعت سرویس ایاب و ذهاب متخصصان كه با
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هدف حل مشکل نبود متخصص در فاصله زمانی تغییر شیفت
( 4ساعت در روز) انجام شد و راهاندازی واحد درآمد و برگزاری
منظم جلسات کمیته بهرهوری منابع و افزایش درآمد از جمله
مواردي است كه به عنوان ويژگي عملكردي اين مركز قابل
ذكر است.
همچنين راهاندازی اداره امور عمومی بیمارستان ،کاهش
فاصله زمانی پرداخت کارانه و اضافه کار به پرسنل و
پزشکان كه همزمان با وصول مطالبات بیمهای انجام

شد ،پیگیری افزایش حق بیتوته متخصصان در هيات
رئیسه دانشگاه ،اتصال به شبکه فیبر نوری ،افزایش
پهنای باند اینترانت تا  ،10 MBانجام زیرسازی
آسفالت محوطه پد هلیکوپتر تا اورژانس بیمارستان،
تهیه کتابچههای آموزشی براي استفاده از سیستمHIS
و تهیه کتابچههای آموزشی قوانین و مقررات بیمهای
بر اساس آخرین ضوابط سازمانهای بیمهگر از ديگر
مواردي است كه ميتوان به آن اشاره كرد.

•میزان رضایتمندی بیماران در سال  92در آن
مرکز چند درصد بوده است ؟

با توجه به مشکالت خاص منطقهای و کمبودهای ویژه در
این مرکز و با تالش بیوقفه کلیه همکاران سعی بر این
بوده که رضایتمندی را به حداکثر برسانیم.
•از ابتدای اسفند  91تا کنون چه تعداد بیمار

به صورت سرپائی و بستری در آن مرکز تحت

درمان قرار گرفته اند ؟

حدود دو هزار و سیصد بیمار بستری در بخش جنرال
بیمارستان ،پنج هزار بیمار تحت نظر در اورژانس
بیمارستان و بیش از  170هزار نفر بيمار به صورت مراجعه
به قسمتهای پاراکیلینیک.
•لطفا بفرمائید کدامیک از بخش های آن مرکز
در سال  92توسعه یافته یا تجهیز شده است؟

در رابطه با توسعه و تجهيز بيمارستان ميتوان به مواردي
همچون تامین یک دستگاه رادیولوژی ثابت و سه دستگاه
پرتابل و يك دستگاه ظهور فیلم ،تقویت تجهیزات

عمومی مراجعان و پرسنل ،پیادهسازی اصول حاکمیت
بالینی و استانداردهای اعتبار بخشی ،افزایش رضایتمندی
بیماران با توجه به افزایش کیفیت و کمیت خدمات
درمانی و مدیریت منابع و صرفه جويي ،دست یابد.

پزشکی و تشخیصی (تست ورزش  ،اسپیرومتری و )...
و به روز شدن سیستم نرمافزاری دستگاهها ،خریداری
و نصب چهار دستگاه تلویزیون در درمانگاه تخصصی
و بخشها(نصب آنتن مرکزی بخشهای بستری و
خرید شش عدد گیرنده دیجیتال جهت رفاه بیماران و
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟
افزایش رضایتمندی آنان) ،راهاندازی ،تجهیز و بهبود
فضایفیزیکی مهدکودک ،لولهکشی مجدد درمانگاه و سال  1392با فراز و نشيبهاي خود در حال سپري
اورژانس ،آبیاری قطرهای و ایجاد فضای سبز محوطه شدن است اينجانب از زحمات همه همكاران براي
تحمل فشار ناشي از كار بيوقفه و قبول زحمت
بیمارستان اشاره كرد.
تحقق برنامههاي سنگيني كه برعهده آنان واگذار
•چه برنامههایی برای توسعه کمی و کیفی مرکز شد تشكر و قدرداني ميكنم و اميدوارم سال 1393
را با نشاطي بيشتر و انگيزهاي افزونتر براي پيشبرد
در سال  93در نظر دارید؟
امیدواريم این مجموعه با استفاده از تمامی ظرفیتهای اهداف بیمارستان و ارايه خدمات متناسب با شان مردم
موجود و کمک مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید عزيزمان آغاز كنند و سالي سرشار از موفقيت و سالمتي
بهشتی و مدیریت شهرستان به اهداف تعیین شده اين در پيش رويشان باشد.
مركز شامل استانداردسازی فضای درمانی موجود بر
•در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمائید؟
اساس پروتکل وزارت بهداشت ،استقرار رشتههای قید
شده در پروانه بیمارستان و افزایش خدمات پاراکلینیک اميدوارم سال آينده سالي پربركت براي كشور عزيزمان
مرتبط ،توسعه و گسترش فضای سبز و رفاهی جهت رفاه ايران و سرشار از موفقيت باشد.
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