
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات پرستاری بیمارستان1397جلسه پایان سال                                                     

 

 

 1398اول چهار ماهه       چهاردهم شماره     بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی      1398گزارش خبری  

  

 برگزار گردید 1397سال جلسه عملکرد خدمات پرستاری 

اداره پرستاری و کلیه اقدامات انجام شده  شددر این جلسه که با حضور کلیه سرپرستاران ، سوپر وایزرها وهمچنین رئیس اداره پرستاری و مترون بیمارستان برگزار 

 ، دفتر پرستاری توسط همکاران محترم خانمها کمالی وداور به اطالع مسئولین بخشهای بیمارستان رسید

با تمام فراز ونشیبهای دوران خود برای اداره پرستاری با وجود نتایج بدست آمده از زحمات  1397لی رئیس اداره پرستاری دانشگاه بیان داشت : سال خانم کما

را به اطالع همکاران  1398همکاران سال موفق و پر باری بود ایشان ضمن بر شمردن اقدامات انجام شده در اداره پرستاری گزارش کامل اقدامات انجام شده در سال 

در این همایش خانم داور مترون بیمارستان نیز با ارائه گزارش   رسانیده و با فرا رسیدن سال نو با اهداء لوح تبریک سال پر از موفقیتی را برای همه آرزو نمودند

برای همکاران سال جدید را همراه با  و هقدر دانی نمود 1397سال دفتر پرستاری از همکاری پرسنل در اداره مطلوب وشایسته بخش خدمات پرستاری در  عملکرد

 موفقیت وسربلندی و ارتقاء خدمات پرستاری آرزو نمود .

 

پیام تبریک دکتر حسین عزیزی 

ریاست بیمارستان آموزشی درمانی 

مناسبت فرا رسیدن سال  نهم دی به

 همکاران بیمارستان به  نو 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبریک سال نو با حضور مسئولین شهرستان 

نماینده محترم شهرستان ،  1398با فرا رسیدن یکم فروردین ماه 

ریاست دانشگاه علوم پزشکی مسئولین معاونت درمان و مدیران و 

مسئولین بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی ، جهت تبریک سال نو 

 حضور  دی نهم یدرمان آموزشی بیمارستان و عیادت از بیماران در 

 برای را خوشی سال وشادکامی سالمت ، موفقیت آرزوی با و یافته

 نمودند آرزو آنان

 

 

 بیمارستان داروخانه  مشارکت بخش خصوصی در مدیریت فروش

دکتر حسین عزیزی ریاست بیماستان در گفتگو با روابط عمومی بیان 

داشت : طرح واگذاری مدیریت فروش داروخانه بیمارستان آموزشی 

درمانی نهم دی پس از یک سال بررسی و کارشناسی در تاریخ 

دکتر عزیزی افزود . به بخش خصوصی واگذار شد 25/12/1397

ل شده از اولویتهای اصلی :چرخه مصرف دارو به صورت بهینه و کنتر

 ، بخشها های منشی ، مسئولین وکلیه این طرح به شمار می رود 

 کلیدی نقش فرایند این در ساز دارو پزشک و خصوصی بخش ناظرین

 دارند عهده به

 

 علوم روز  مرکز این آزمایشگاه در حضور با دکتر عزیزی ریاست بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی به همراه مسئولین بیمارستان 

 :ایشان در این زمینه بیان داشت.گفت تبریک حوزه این مختلف های بخش فعاالن به را آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی فرصت مناسبی است تا از زحمات جامعه فرهیخته  و روز« حکیم جرجانی»روردین، سالروز تولد ف 3۰ فرا رسیدن

و تالشگر علوم آزمایشگاهی که با تشخیص های درست و به موقع، کمکی بسیار مهم در پیشگیری، کنترل و درمان بیماری ها دارند 

های واالیی  ها و اندیشهسپاس از جان ، روز  های متعالی استروز آزمایشگاه، روز پاسداشت انسان . تقدیر و تشکر به عمل آید

 .اندداشتی در خدمت دردمندان بوده اند و بدون هیچ چشم است که در پویایی نظام سالمت خالصانه از خود گذشته 

 

 

 گرامیداشت روز آزمایشگاه



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکیدوره آموزش اصول کاربری و نگهداشت تجهیزات پز

ازآنجایی که امروزه راه درمان : مهندس احسان شیدائی بیان داشت

بیماران از ابتدای پذیرش تا زمان بهبودی وابسته به تجهیزات پزشکی 

ع بوده و در تشخیص و درمان بیماری کاربرد اساسی دارد، اطال

کاربران)پرستاران( محترم از نحوه صحیح کاربری دستگاهها بسیار 

 .الزامی می باشد

این دوره آموزش با هدف آگاهی پرسنل از روشهای کاربری صحیح 

تجهیزات و همچنین نگهداشت آن هرساله برگزار میگردد تا کاربران 

دستگاهها ضمن یاداوری نکات تخصصی در استفاده درست از 

 یوه نگهداشتافزایش یافته و در شتجهیزات ، سطح آگاهی آنها نیز 

دقت عمل بیشتری داشته باشند تا درمان بیماران بهتر و راحت تر انجام 

 .پذیرد

در این کارگاه، تجهیزات پزشکی جنرال از جمله الکتروشوک، نوارقلب، 

 .پمپ انفوزیون و مانیتورینگ عالئم حیاتی آموزش داده شد

 

 

 بهداشت در بیمارستان

بهزاد فالح مدیر امور عمومی بیمارستان در گفتگو با روابط عمومی بیان 

وبهداشت بیمارستان به صورت مداوم داشت: با وجود این که نظافت 

پیگیری میشود ، ولی با فرا رسیدن بهار وسال نو با همکاری سازمان آبفا 

کلیه دیوارهای نما وآسفالت بیمارستان تحت پوشش کامل شستشو و 

نظافت یک پارچه قرار گرفت . فالح در این زمینه افزود در طول سال 

ای داده شده به نیروهای گذشته نظافت داخلی بیمارستان با آموزشه

خدمات در سطح مطلوبی قرار گرفته است وتمام سعی ما بر افزایش 

 رضایتمندی در بیمارستان میباشد

 

 کمیته ترویج زایمان

در تاریخ  جاری سال اولین کمیته ترویج زایمان طبیعی

در محل سالن ستاد دانشگاه با حضور اعضا  1398/1/28

شاخصهای زایمان طبیعی دراین جلسه آمار و   .برگزار گردید کمیته

وسزارین دانشگاه بررسی شده و در رابطه با شاخص سزارین 

 25 میزان به که استاندارد شاخص با  درسطح دانشگاه و مقایسه

 تربت پزشکی علوم دانشگاه سزارین آمار میباشد، درصد 3۰ -

دکتر بهروز معاونت درمان در این .شد عنوان قبول قابل حیدریه

 شهرستان دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان:  زمینه بیان داشت 

 مشخص طبیعی زایمان ترویج در موفق درمانی مرکز عنوان به

 تصویر به دی، نهم بیمارستان انتخاب از هدف. است گردیده

 هرچه خدمت ارائه جهت همکاران، وهمراهی کوشی سخت کشیدن

نوزاد، کاهش  و ن، تکریم مادرزمی ایران آینده ونسل مادران به بهتر

میزان سزارین ، رضایتمندی و توانمندسازی مادران وهمراهان آنها 

ت وهمراهی ریاست می باشد ودر این اتنخاب ما شاهد وحد

این در بیمارستان و مدیران، متخصصین وکارشناسان مامایی 

 پاک نهاد این مرز حیطه می باشیم که همواره کوشیده اند به مردم

 بوم خدمت کنندو

 

 

 امداد رسانی به سیل زدگان

رسانی به این با توجه به نیاز هموطنان به کمکهای مالی و امداد 

عزیزان گروهی از پرسنل بیمارستان با پرداخت مبلغهای مختلف 

همدردی خود را برای رفع مشکالت بوجود آمده برای این عزیزان و 

 .یاری رساندن به آنان ابراز نمودند

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ،با حضور یکی از همکاران پرستار  

 بیمارستان در نهم دی از طرف بیمارستان آموزشی درمانی 

 نیز  عملی صورت به حمیدیه شهرستان خوابی تخت 5۰  صحرایی

 سیل از دیده آسیب هموطنان ویاری  رسانی امداد برای را خود حضور

 . دندنمو  اجرا  هفته یک مدت به

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالمت برای همه در هر مکان و هر زمان

به دنبال تدوین بر نامه راهبردی سالمت بانوان در دانشگاه و با بیان شعار  

سالمت برای همه در هر مکان و هر زمان و با هدف "هفته جهانی بهداشت 

با حضور سر پرستاران و پوشش همگانی سالمت ، نشست و هم اندیشی 

مسئولین فنی بخشهای بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی و با حضور 

نمایندگان امور بانوان معاونتهای دانشگاه و مشاور امور بانوان تشکیل شد 

 اهداف ، نامه بر بیان به  که ضمن پرداختن به ابعاد همه جانبه سالمت

ی جهت آموزش سنجی نیاز و شد پرداخته آن های فعالیت و اختصاصی

تعیین اولویتهای آموزشی و طراحی عناوین کار گاهها برای ارتقاء توان 

مندی حرفه ای و سالمت زنان انجام شدعناوین موضوعات بیان شده در 

این جلسه توسط استادمحترم سرکار خانم زهره حسینی مشاور رئیس 

 بودند عبارت ومسئول امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

اهمیت  اهمیت هماهنگی درون و برون بخشی در تامین سالمت زنان"از

نقش آموزش دانشگاه فرهنگی  مشارکت زنان در بر نامه های اجتماعی

پیگیری آنان آموزش جهت ریزی نامه بر و  زنان در تحکیم بنیان خانواده

روه خدمات آموزشی و مشاوره ای در سطح بیمارستان و اهمیت آن برای گ

 حضور با مشترک  بانوان سر پرست خانوارتشکیل نشست ها و کمیته های

 استقبال مورد که کنان کار فکر اتاق قالب در بیمارستان در شاغل بانوان

 گرفت قرار همکاران

 

 

 مراسم تکریم بازنشسته محترم دکتر عاطفی

درمانی نهم دی و پرسنل سر  با حضور مسئولین بیمارستان آموزشی

پرستاری و همچنین جمعی از پزشکان اورژانس بیمارستان مراسم 

تکریم باز نشستگی آقای دکتر قدمعلی عاطفی در سالن اجتماعات 

در این مراسم دکتر عزیزی ریاست بیمارستان  .بیمارستان برگزار گردید

طول سی ضمن تقدیر از آقای دکتر عاطفی بیان داشت خدمات ایشان در 

سال خدمت در بخش اورژانس الیق تقدیر و تکریم بوده و برای ایشان 

دکتر عاطفی نیز در این جلسه از  آرزوی سالمتی وموفقیت مینماییم

همکاران خود تشکر نموده و حضور سالهای خدمت خود را در کنار آنان 

باعث افتخار خویش برشمرد در پایان این جلسه با تقدیم هدایایی به 

  پزشک محترم به رسم یادبود قدر دانی گردیداین 

 

 

 جلسه آموزش بیمار برای همکاران بیمارستان برگزار گردید

در راستای ارتقای سطح سالمت که یکی از حقوق مسلم منشور حقوق  

بیمار و توسعه دیدگاه پرستاران در امر آموزش به بیمار و برشمردن 

مزایای آموزش برای بیماران و کادر درمان می باشد کارگاه آموزش به 

 دکتر اجتماعات سالن در 14/2/98 بیمار با میزبانی اداره پرستاری 

رئیس اداره پرستاری خانم کمالی در جلسه آموزش .شد برگزار شهیدی

بیمار سالن اجتماعات بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی که با حضور 

پرستاران و ماما های گرامی برگزار شد به بحث و تبادل نظر در خصوص 

روشهای آموزش،اولویت نیازها ی آموزشی بیماران، موانع آموزش به 

  کمبودهای پیش رو پرداختندبیمار، چالشها و 

 : افزود خانم کمالی در این زمینه 

 مناسب و کافی مهارت کسب بیماران نیازهای مهمترین از یکی

ترس  کاهش سبب رابطه این در دانش که است خود بیماری درخصوص

گردد دریافت  می آنها زودتر هرچه بهبودی و بیماران در اضطراب و

ارتقاء  به رسیدن جهت ابزاری و است بیماران مهم ازحقوق یکی آموزش

ریزی  برنامه هایی فعالیت مجموعه و ها بیماری از پیشگیری و سالمت

تجربه  را بیماری عوارض یا بیماری که است افرادی به کمک برای شده

 آنان می شود بهبودی و بیمار وضعیت تغییر موجب نهایت در و اند، کرده

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرامیداشت روز مـامـا

 : در جمع مدیران ومسئولین بیمارستان جهت تبریک روز ماما بیان داشت شگاهحسین عزیزی ریاست بیمارستان با حضور در بخش زایدکتر 

مامایی در ارتقای سالمت  حرفه اهمیت و جایگاه به نسبت مسئوالن و مردم بیشتر چه هر توجه جلب برای است مناسبی  روز جهانی ماما فرصت  

ای روشن.مامایی رشته کهنی است که از آغاز تولد بشر خانواده و تامین سالمت جامعه و از آن رهگذر، ساختن بستری مطمئن برای ترسیم آینده

های مامایی با کیفیت باال و تارائه مراقب .مفهوم پیدا کرد، اما امروز به یک حرفه و تالش و حرکتی عالمانه، همراه با دانش روز تبدیل شده است

در کاهش مرگ و میر مادران است.واینجانب به عنوان رییس بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی از خدمات تالش در بهبود مستمر آن، عامل مهمی

 .مامایی در این مرکز قدر دانی نموده وتالش این همکران گرامی را همراه با تبریک روز ماما گرامی می دارم

 

 

 مدارک پزشکیاسناد و تبریک روز 

به مناسبت فرا رسیدن روز اسناد ومدارک پزشکی دکتر عزیزی ریاست بیمارستان با حضور در بخش مدارک پزشکی وتبریک این روز به همکاران 

ودن اطالعات بیمار تالش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانائی و تعهد است و بدون تردید محرمانه ب : در پیامی بیان داشت

در هر زمانی و حتی خارج از بخش مدارک پزشکی جهت حفظ اسرار گروه درمان و بیمار حاصل کوشش شماست . همچنین مدارک پزشکی یکی 

دهم هف  بوده و خواهد بود. لذا به مناسبت از اجزای جدای نشدنی گروه پزشکی جهت بهبود وضعیت بیمار، از بدو وجود علم پزشکی تا امروز

گفتنی است در   رابه شما همکاران گرامی تبریک عرض می نمایم  این روزمبارک  بی دریغتان ،  از زحمات ، ضمن تقدیر اردیبهشت روز اسناد ملی

 این دیدار برای تبریک ،مدیران ومسئولین بیمارستان ایشان را همراهی نمودند

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 انتصاب مترون جدید بیمارستان

ابالغی از طرف دکتر حسین عزیزی،رئیس بیمارستان آموزشی و درمانی نهم دی ،معصومه پاشایی به عنوان مدیر به گزارش روابط عمومی ،طی 

 همکار محترم سرکار خانم معصومه پاشایی:     خدمات پرستاری بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی منصوب گردید در این ابالغ آمده است

 با سالم و احترام 

دمات پرستاری بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی منصوب می گردید .امید است درانجام امورمحوله مدیرخ عنوان به  ه وتعهد سرکارعالی به موجب این ابالغبا عنایت به لیاقت، تجرب

 .به شرح ذیل موفق و موید باشید

 برنامه ریزی درزمینه های ارتقاءکیفی وبهبودمستمرفعالیت های ارائه خدمات مددجویان-1 

 فعال درنهادهای سیاستگزارای و دیگرکمیته های درون سازمانیشرکت -2

ای مرکزمتبوع وپیشنهادبه مقامات تعیین اهداف )کوتاه مدت،میان مدت،درازمدت(مبتنی برنیازها جهت تامین حفظ وارتقاء سطح سالمت ورفاه اجتماعی مددجو باتوجه به خط مشی ه-3

 ذی ربط

 وتعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف موردنظرتعیین خط مشی واتخاذروش های مناسب -4

 ارائه راهکاربهینه وایجادشرایط مناسب جهت استفاده ازمنابع موجود به منظوردستیابی به اهداف موردنظر-5

 تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری-6

 ی بالینی دانشجویان گروه های پرستاریایجاد هماهنگی در برنامه های آموزش -7

 بکار گیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری -8

 رهبری و هدایت واحد های ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی-9

 تاریپرس گروه  اتخاذ تدابیر الزم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان-10

 تامین نیاز های آموزشی کارکنان و آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها-11

 گردید از خدمات سرکار خانم داور در طول تصدی پست مدیریت خدمات پرستاری تقدیر در ادامه                           انجام کلیه امور محوله -12

 

 

 برگزاری جلسه معارفه مترون بیمارستان

 برگزار گردید با هماهنگی انجام شده جلسه تکریم ومعارفه مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

با حضور دکتر عزیزی ریاست بیمارستان ، خانم کمالی رئیس اداره پرستاری و مسئولین کلیه 

 بخشها و واحد های بیمارستان جلسه تکریم و معارفه مترون بیمارستان برگزار گردید

دکتر عزیزی در ابتدای جلسه با تقدیر از مسئولین و پرسنل بیمارستان از زحمات خانم داور 

قدر دانی نموده وبرای خانم پاشایی با تقاضای همکاری همیشگی از مسئولین آرزوی توفیق 

نمود .در این جلسه خانم کمالی رئیس اداره پرستاری نیز با قدر دانی از کلیه پرسنل بیمارستان 

در عرصه  در طول سال گذشته ،خدمات پرستاری را موقعیتی با ارزش برای خدمتگزاری 

ان نموده از خانم داور در طول تصدی پست مدیریت خدمات پرستاری قدر دانی بیمارستان عنو

، مترون جدید در ادامه با تشکر از حضور همکاران در این جلسه از پرسنل  کرد . خانم پاشایی 

تقاضای همکاری وهمیاری برای ارائه خدمات مطلوب وشایسته در بخش خدمات پرستاری را 

ا بهترین خدمات پرستاری را در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تقاضا نمود، تا به امید خد

 رقم زنیم در پایان جلسه با اهدا لوح وهدایایی به رسم یاد بود از خانم داور تقدیر شد

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری اولین جلسه مدیریت پرستاری با حضور کلیه سرپرستاران

ارستان با حضور کلیه سرپرستاران اولین جلسه بعد از انتصاب مترون جدید بیم

 در دفتر پرستاری برگزار گردید

خانم پاشایی در این جلسه با قدر دانی از خانم داور و همکاران بیمارستان به 

خاطر خدمات ارائه شده با عنایت پروردگار آینده خوبی را با توجه به اقدامات 

ت ودرمان انجام شده در طول سالهای اخیر برای ارتقاء خدمات بهداش

وسالمت متصور شده و برای افزایش توان و رفع موانع موجود در ارائه بهترین 

 سر جانبه همه  خدمات پرستاری در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی همت

    روشن مسیر این گشای راه را بیمارستان بخشهای همه محترم پرستاران

 بهبود زمینه در همکاران کارهای راه همچنین جلسه این در ، نمود یابی ارز

 شد گذاشته نظر تبادل به همکاران توسط پرستاری خدمات کیفیت

 

 

 ماه مبارک رمضان در بیمارستان

ماه مبارک رمضان با همت صندوق بالل دانشگاه وهمراهی پرسنل بیمارستان 

در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی بود . روابط عمومی قران  بهار ماه

 نمازخانه در دوره قران مراسم ساله هر: داشت بیان بیمارستان در این زمینه 

 همکاران شور پر حضور ان توسط صندوق بالل دانشگاه وبا بیمارست

 توسط کریم قران قرائت مراسم این در میگردد برگزار بیماران وهمراهیان

 انجام نیز کریم قران تفسیر مرکز این روحانی حضور وبا شده اجرا همکاران

 وپرسنل همراهیان گرم استقبال با نیز قدر شبهای مراسم همچنین و پذیرفت

زیبایی برگزار گردید این مراسم تا پایان ماه مبارک رمضان هر شب از  با

 .ادامه داشت23الی  21ساعت 

 

 

 گردید برگزار حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه کار انتخابات شورای اسالمی قانون  با حضور کلیه نیروهای بخش خدمات                

 ونمایندگان حیدریه تربت اجتماعی رفاه و کار تعاون در این انتخابات که دوازده نفر کاندید شده بودند با رای گیری اعضاء در حضور نمایندگان اداره 

 تصمیم در آنان مشارکت و کارگران حقوق از حمایت هدف با که  انتخابات این در گردید انجام محرمانه صورت به گیری رای پزشکی علوم دانشگاه

رای گیری در دو حوزه  نی انتخاب و بر روند اجرای رای گیری نظارت داشتند وس رئیسه هیئت عنوان به  نیز نفر چهار شد برگزار دانشگاه سطح گیرهای

 .شدند انتخاب دوسال مدت برای البدل علی نفر دو و اصلی نفر دو و  انجام  ظهر 12الی  8نفر رای دهنده از ساعت  157محوالت از  بیمارستان و

 

 کار انتخابات شورای اسالمی قانون 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 میلیونی خیری که دو برابر شد160هدیه 

 گامی دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان به تومان میلیون16۰ وتقدیم موسوی علی سید با وصیت زنده یاد 

 واحد  مذکور با پیگیری مسئولین بیمارستان وبه گزارش روابط عمومی هدیه   شد برداشته میلیونی 32۰

 دستگاه دو تهیه جهت خاص بیماریهای امور بنیاد درصد پنجاه و خیر درصد پنجاه صورت به پزشکی تجهیزات

 دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان دیالیز بخش اختیار در و خریداری  تومان میلیون 32۰ ارزش به دیالیز

 و بوده مهندس شیدایی در این زمینه افزود دستگاههای تهیه شده از بهترین دستگاههای دیالیز  قرار گرفت

 بخش در مطلوبتر خدمات ارائه جهت در که شده دیالیز بخش قدیمی دستگاههای جایگزین باال کیفیت با

روابط عمومی بیان داشت یکی از بیماران دیالیزی این مرکز در گفتگو با  شدند گرفته کار وبه اندازی راه مذکور

: خیرین گرانقدر که در زمینه یاری رساندن به مراکز درمانی قدم بر میدارند با توجه به خدمت شایسته خود 

رضای خداوند متعال را در لبخند کم شدن آالم بیماران تجربه خواهند کرد واین که درد بیماری کاسته شود 

عباس خیریه مسئول بخش دیالیز بیمارستان . خواهد بود در محضر پروردگار به لطف او بسیار با ارزش

 وقت تمام صورت به فعال تخت نه  آموزشی درمانی نهم دی در این زمینه افزود :این بخش در حال حاضر با

 میباشد دیالیزی بیمار 7۰ از بیش خدمت در

 

 
 حاج گرانقدر خیر دکتر حسین عزیزی ریاست بیمارستان از 

 سه اهداء با ایشان نمود دانی قدر تقدیر لوح اهداء با قاسمیان  آقای

 بیماران استفاده جهت  ریال میلیون سی ارزش به طبی تشک

 قرار تقدیر مورد بیمارستان ارتوپدی بخش در مطلق استراحت

 رفت .گ

 

 

 حاج گرانقدر خیر دکتر حسین عزیزی ریاست بیمارستان از 

 سه اهداء با ایشان نمود دانی قدر تقدیر لوح اهداء با شکاریان  آقای

 های درجه و ماینتور  دستگاه سه همراه به بسته مدار دوربین دستگاه

 استفاده جهت لیون ریال می پنجاه  تقریبی ارزش  به  طبی الکترونیک

  گرفت قرار تقدیر مورد بیمارستان ،داخلی عفونی ، اورژانس بیماران

 
 52240095  مستقیم تماس شماره  یندگرانقدر که تمایل به انجام امور خیریه در بیمارستان را دارند می توانند به روابط عمومی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی مراجعه نماخیرین 

 

 

 اهدا نیازمند بیماران به حیدریه تربت ساکن ساله37 خداپسندانه و انسان دوستانه اعضای بدن بیمار  در اقدامی

 این: داشت بیان عمومی روابط با گفتگو در حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه اعضاء پیوند کارشناس خیریه عباس.شد

 معاینات از بعد.بود شده منتقل دی نهم ودرمانی آموزشی بیمارستان به ثر تصادف جاده ای توسط اورژانس ا در بیمارکه

 عضو اهدا جهت مشهد منتصریه بیمارستان به اولیاء از  رضایت اخذ و مغزی مرگ به مشکوک بیمار وشناسایی بالینی

و همچنین  بد .دو قرنیه ،زنده یاد به بیماران نیازمنداهدا شدک. قلب. کلیه دو خداپسندانه اقدام این در:  افزود وی.شد اعزام

 رقم ایثارماندگاردیگری حیدریه، تربت شهرستان در ساله37 بانوی به گزارش روابط عمومی، با اهدای اعضای 

شت :بدنبال دا بیان خصوص این در پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت اعضای پیوند کارشناس خیریه عباس.خورد

که در بخش جراحی اعصاب بیمارستان آموزشی،درمانی نهم دی بستری بود، پس از کسب  مذکورتایید مرگ مغزی بیمار

قرنیه این ایثارگر نجات  عضو به مشهد انتقال یافت .خیریه افزود : دوکلیه،کبد،دورضایت از خانواده وی ،جهت اهداء 

 بخش جان هموطنان نیازمند شد

دو اهداء کننده عضو در 

 1398چهار ماهه اول 

 



 

 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استادیار و بیمارستان آموزشی معاونت ، وعروق قلب های بیماری  دکتر رضا قاسمی متخصص

اولین درمان  ر گفتگویی با روابط عمومی بیان داشت :د حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه

اصالح رژیم های غذایی و انجام فعالیت های بدنی می بیماری فشار خون تغییر سبک زندگی و 

باشد.دکتر قاسمی ادامه داد: درصد بسیاری از مردم جهان به این بیماری مبتالء هستند و خیلی 

 .از این افراد از بیماری خود خبرندارند ،به همین دلیل ازآن بعنوان قاتل خاموش نامبرده میشود

 مغزی،عروق عروق های بیماری جمله از بیماری دسته سه دخو ایشان در ادامه افزود :فشارخون 

 دوچندان را بیماری این مورد در آگاهی  ضرورت موضوع این و میکند ایجاد محیطی عروق و قلبی

غزی میشوند دچار بیماری فشار خون بوده اند و م سکته دچار که کسانی سوم دو میکند،زیرا

 .فشارخون داشته اندپنجاه درصد بیماران سکته های قلبی،سابقه 

متخصص بیماری های قلب و عروق عنوان داشت :نقش ژنتیک درابتالء به این بیماری مهمترین 

فاکتور می باشد و عوامل دیگری مانند سن و جنسیت نیز تاثیر گذار است و الزم به ذکر است 

 .سال بعد از ابتالء به سراغ فرد می آید3۰تا 1۰عوارض فشارخون معموال 

 

 

 کشور و دانشگاه معاونتهای سایر با همزمان  فشارخون کمپین:  بیمارستان عمومی روابط به گزارش

 .خورد استارت و اندازی راه نیز بیمارستان در

دکتر عزیزی ریاست بیمارستان در این زمینه بیان داشت : فشار خون یکی از علل اصلی مرگ و میر 

ها است ،فشار خون یک و از عوامل ابتال به بیماری های قلبی عروقی و در نتیجه ابتال به انواع سکته

 افراد شخیصت بیماری خاموش و در برخی موارد کامال بی عالمت است، کمپین فشار به غربالگری و 

 .کندمی کمک بیماری این به مبتال

ها، ایجاد ی، ارائه آموزش به خانوادهاجتماع آگاهی افزایش برنامه این  اصلی هدف: افزود وی

حساسیت در جامعه، کنترل، مدیریت و مراقب است و فشارخون از عوامل اصلی ابتال به بیماریهای 

پیشرفته سبب نارسایی کلیه میشود. همچنین بروز حمله مزمن مانند بیماری کلیه است که در موارد 

 به نسبت آقایان معموال اینکه به توجه با های قلبی از دیگر عوارض ابتال به پرفشاری خون است.و

 فرصت طرح این هستند، توجه بی خود جسمی سالمت وضعیت سنجش و غربالگری و سالمتی

 .باشند داشته را شان سالمتی وضعیت کنترل امکان افراد تمامی تا است مناسبی

 

 توسط معاون آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی از تایید اعتباربخشی آموزشی این بیمارستان،

بیمارستان های آموزشی وزارت ی آموزشی اعتباربخش و ارزشیابی استانداردهای بر مبتنی بیرونی ارزیابی

به گزارش روابط عمومی، دکتر رضا قاسمی با بیان اینکه اعتباربخشی ابزاری برای . بهداشت خبر داد

ارتقای کیفیت است، در این خصوص بیان کرد:اعتباربخشی یکی از سیستم های ارزشیابی آموزش علوم 

ی از شاخص های ارزیابی در خدمات پزشکی می باشد که بدلیل تأثیرات فراوان بر طیف گسترده ا

سالمت در کانون توجه متولیان و ارایه کنندگان خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی در سراسر دنیا قرار 

وی اذعان داشت: تیم معاونت آموزشی با دستور رئیس دانشگاه با رویکردی متفاوت و .گرفته است

معاون آموزشی بیمارستان ، اعضای هیات علمی، تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران معاونت آموزشی، 

 تالشی "بیمارستانی اعتباربخشی تیم"کارشناسان آموزشی معاونت آموزشی و بیمارستان به عنوان 

 نهم بیمارستان معاون آموزشی  .کرد آغاز دی، نهم آموزشی اصلی مرکز ارتقا  هدف با را ماهه چندین

آموزشی درمانی نهم دی با ارتقاء امتیاز خود نسبت به دور اول ارستان بیم: داشت بیان پایان در دی

 علوم های دانشگاه گسترش شورای  موفق شد به استناد رای صادره در دویست و هفتاد و دومین جلسه

 براستانداردهای مبتنی بیرونی ارزیابی مستندات بررسی" به عنایت با و 1398/۰2/29 مورخ پزشکی،

، حکم اعتباربخشی آموزشی بیمارستان نهم "آموزشی بیمارستانهای آموزشیاربخشی اعتب و ارزشیابی

 .دست یابد "تایید یکساله "دی به صورت

 

سرویس و کالیبراسیون دوره ای تجهیزات 

 .طبق برنامه در خردادماه جاری انجام گردید NICU بخش

مهندس شیدایی مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان در 

عمومی بیان داشت :با توجه به اهمیت کارکرد گفتگو با روابط 

تجهیزات پزشکی بخش ویژه نوزادان ، از جمله انکوباتور 

،کات احیا و فتوتراپی، برنامه جنرال سرویس و 

 واحد هماهنگی با مرحله دو  در ساالنه کالیبیراسیون

 انجام مربوطه شرکت  توسط بیمارستان پزشکی تجهیزات

 و چک دستگاهها پارامترهای کلیه عملیات این در. گردد می

اقدام  آن رفع به نسبت مشکل هرگونه صورت در  و بررسی

می گردد تا در شرایط خاص استفاده از این امکانات زندگی 

 بخش کارایی مناسب ومطلوب و بدون نقص را ارائه دهند

 

 کنترل فشار خون 

   فشارخون کمپین

 اعتباربخشی آموزشی

 کالیبراسیون دوره ای 



 

 
 

 

 

 

 

 ارتقای تجهیزات واحد معاونت آموزشی در بیمارستان نهم دی

دکتر قاسمی معاونت آموزشی بیمارستان نهم دی در گفتگو با روابط عمومی بیان داشت : با 

 جدید کالس دو بیمارستان آموزش واحد پیگیری های انجام شده در راستای ارتقاء تجهیزات 

 و  رایانه کامل سیستم پنج تهیه همچنین و اداری اتاق تجهیز ، صندلی پنجاه از بیش با

 از ریال یتا پرژکتور در این واحد جمعا به ارزش تقریبی پانصد میلیوند گاهدست یک خریداری

 افزود زمینه این در قاسمی دکتر. است شده انجام جاری سال در که است بوده خدماتی جمله

 از بیشتر وری وبهره دانشجویان بین در آموزش سطح افزایش باعث آموزش واحد ارتقاء:

 ه آن خواهد شدب آسانتر دسترسی با آموزشی اطالعات

 

 

 

با روابط عمومی بیان داشت: در طول سه ماهه اول در گفتگو مسعود وقفی مسئول کلینیک تخصصی شماره یک بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

داخلی ، اطفال ،زنان ،گوش و حلق و بینی در رشته های جراحی عمومی ،ارتوپدی ، فوق تخصصدو    و متخصص 29این کلینیک با حضور  1398سال 

ل آمده است این کلینیک با بیمار ویزیت به عم 85۰۰،فوق تخصص غدد ،جراح مغز و اعصاب ، داخلی اعصاب ، پوست ،چشم ،و روانشناسی از حدود 

 . تخصصهای موجود به صورت اینترتی نوبت دهی نموده ودر خدمت مراجعه کنندگان گرامی میباشد 

 

 

 کلینیک تخصصی احمدیه که به زودی افتتاح خواهد شد 


