
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

آیین تجلیل از مقام پرستار با حضور ریاست ،معاونین،مدیران و اعضای گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 

 گردید برگزار تربت حیدریه به همراه خانواده هایشان 

 

 

 

 

 برگزاری جلسه با سازمانهای بیمه گر

دکتر عزیزی ،با  ست بیمارستانریا جلسه دومین 

ریاست سازمان بیمه خدمات درمانی دکتر 

 گردید برگزار سال  دوم ماهه درشش  خراسانی

در این جلسه که با هدف تعامل بین سازمانی برگزار 

شد،در خصوص رفع چالش کد های درخواستی غیر 

متعارف برای سازمانهای بیمه گرتوسط متخصصین 

ستان به محترم ، ضمن اطالع رسانی توسط بیمار

پزشکان معالج برای ثبت دقیق تر کدها مورد نظر 

،آخرین وضعیت استحقاق سنجی وافزایش آن از 

 تمهیدات با و گرفت قرار تقدیر مورد  %90به  %30

 خواهد افزایش%  100 به زودی به شده گرفته نظر در

 رسانی خدمت جهت ممکن شکل بهترین به تا یافت

 مورد وبیمه الزم ازطرف ،بیمارستان  اقدام بیماران به

 بیماران به مطلوبتر وخدمات گرفته قرار بررسی

 گردد ارائه مرکز این در گرامی

 

 1397 سومشماره دوازدهم     چهار ماهه       آموزشی درمانی نهم دیبیمارستان    1397گزارش خبری   

 

 

 خدمتی دیگر از بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

 برگزاری کالسهای آموزش مادران در بیمارستان

بیمارستان نهم دی همچون همیشه به همت بخش زایشگاه بیمارستان وماماهای این مرکز کالسهای آموزش مادران باردار در 

 برگزار میشود

 : خانم مجیدی فردر گفتگو با روابط عمومی بیمارستان نهم دی در این زمینه بیان داشت مسئول محترم مامایی  

ست. که قبالً تجربۀ زایمان داشته ا گیرندیاد می زدیکهای بارداری را از مادر یا یکی از بستگان نها، مراقبتبسیاری از خانم

ها ترکیب ها بسیار خیرخواهانه است، اما باید توجه داشت که گاهی خرافات و عقاید اشتباه با این آموزشهای مادربزرگآموزش

های ما از آن شود که مادربزرگشود و از طرفی، هر روز راهکارهای جدیدی برای تسهیل بارداری و زایمان ارائه میمی

های آمادگی کنند. کالسها را دریافت نمیدسترسی ندارند و این آموزش خود دار نیز به خانوادۀهای بارخبرند. بعضی از خانمبی

ها دهد که چطور از خودشان مراقبت کنند و به مرور برای زایمان آماده شوند. این کالسهای باردار یاد میبرای زایمان، به خانم

ترین و که مهم شودم بارداری و تمرینات ورزشی نیز ارائه میشود و در هر جلسه، نکات مهبا اهداف خاصی برگزار می

با کسب آگاهی  های مادرترس های آمادگی برای زایمان، دادن اطالعات و آگاهی به مادران باردار است.ترین هدف کالسبزرگ

ا با مشکالت احتمالی بارداری کند تها به زنان کمک میشود. این کالسرود و تفکرات نادرست او اصالح میبه مرور از بین می

گیرد بسیاری از دردهای شود و او یاد میها افزوده میکنار بیایند یا آنها را حل کنند. اعتماد به نفس مادر باردار در این کالس

شود. یترس از اتفاقاتی که بعداً خواهد افتاد نیز باعث اضطراب مادران م .دوران بارداری را بدون نیاز به دارو برطرف کند

تواند احتمال زایمان زودرس، پیشرفت نکردن زایمان یا به کند که میهایی را در بدن ترشح میاسترس و اضطراب، هورمون

های بارداری از برخی خطرات احتمالی تواند با کاهش استرسهای آموزشی میوزن را افزایش دهد. کالسدنیا آمدن نوزاد کم

ها نحوۀ هاست. مادران در این کالسهای این کالسی صحیح از نوزاد یکی دیگر از هدفآموزش نگهدار نیز جلوگیری کند.

 ۲۰از حدود هفتۀ  توانندعالئم هشداردهنده در نوزاد را شناسایی کنندگیرید و میشیردهی و مراقبت از نوزاد را یاد می

مامایی , و   مراکز مشاوره خدمات ها درن کالسهای آمادگی برای زایمان را شرکت نمود . ایتوان در این کالسمی بارداری

هر چهار شنبه صبح برگزار میگردد شماره تماس جهت هماهنگی شرکت در  همچنین در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

 میباشد ۰939۲۲8۲۰5۲    کالسهای بیمارستان

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آیین تجلیل از مقام پرستار با حضور ریاست ،معاونین،مدیران و اعضای گروه پرستاری 

 .گردید برگزار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به همراه خانواده هایشان 

براساس گزارش روابط عمومی، دکتر سعیدرضا قنبری زاده رئیس دانشگاه، ضمن 

تبریک والدت پیام آور کربال حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها و روز پرستار بیان 

کرد:پرستاران بزرگترین رکن نظام سالمت هستند و پرستاری فقط حضور بربالین 

بیشتر این عزیزان درحوزه های  بیمار در بیمارستان نیست وباید زمینه مشارکت

مختلف علمی و مدیریتی فراهم شود.رئیس دانشگاه بیان کرد:در دوران نسل سوم و 

چهارم دانشگاه هستیم که در آن عالوه بر آموزش و پژوهش توجه ویژه ای به حوزه 

کار آفرینی و حل مشکالت منطقه ای وبومی میشود و امید است شاهد حضور بیشتر 

این زمینه باشیم.وی اظهار داشت:یکی از اقداماتی که در برنامه ششم  پرستاران در

توسعه آمده است،پرونده الکترونیک و نظام ارجاع الکترونیک است که نباید نقش 

وارائه خدمات 2پرستاران در روند استقرار نظام ارجاع فراموش شود و محدود به سطح 

 سطوح درتمامی پرستار نقش ،ساختارمند سالمت های درنظام زیرا باشد درمانی 

 زمان طول در زیادی های آسیب  موضوع این از غقلت و است شده تعریف بخوبی

 و نمونه پرستاران از هدایا و لوح اهداء با مراسم این در. گذاشت خواهد بجای ازخود

انی که موفق به ثبت اختراع شده اند، تقدیر پرستار  میری مهدی و نوروزی محمدرضا

 .بعمل آمد
 

 

 حضور شورای محترم شهر در بیمارستان

حضور در اعضای محترم شورای شهر به مناسبت روز پرستاربا 

بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی با تبریک این روز به 

همکاران پرستاری از خدمات این گروه خادم شهر تقدیر نمودند 

و با بیان زحمات پرستاران در بیمارستان آموزشی درمانی نهم 

دی شغل آنان را بسیار سخت و در عین حال با ارزش معنوی 

در انجام وظایف و به دست  باال عنوان نموده وتوفیق روز افزون

آوردن رضای خداوند را برای ایشان از درگاه خداوند 

 .نمودند  مسئلت

 

                            
     

 

 حضور امام جمعه محترم شهرستان در بیمارستان
 

روحانیون و  (س) زینب حضرت سعادت با والدت  همزمان با

مسئولین شهرستان در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

 سالمتی برای روز شبانه که پرستاران به نزدیک از و یافته حضور

 زحمات از و گفته نباشید خسته نمایند می تالش بیماران و جامعه

 حیدریه تربت شهرستان محترم جمعه امام.نمودند تجلیل آنان

 بانوی بزرگ میالد خجسته روز ؛ گل شاخه یک اهداء با همراهان  و

 علی و پزشکی جامعه تار را بهپرس روز و( س)زینب حضرت اسالم

 وتوفیق سالمت آرزوی آنان برای گفته تبریک پرستاران الخصوص

 دنمودن
 

 

 

 

 ENT تقدیر ریاست بیمارستان از متخصص محترم

 از داور خانم و ذکاء آقای ارشد مدیران و با حضور ریاست بیمارستان دکتر عزیزی

 آمد عمل به تقدیر فالح ویدا دکتر خانم سرکار زحمات

 : دکتر عزیزی در این زمینه بیان داشت

 دکتر ویدا فالح وحضور تمام وقت ایشان برای بیماران نیازمند ویزیت خدمات شایسته

ENT  در طول چند ماه گذشته سبب احساس وظیفه برای قدر دانی از خدمات این

 به فالح دکتر خانم خدمات از دانی قدر ضمن  ایشان است متخصص گرانقدرشده 

 دنمودن اهداء ایشان به نیز را سپاسی لوح یادبود رسم

 



 

 
 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 برگزاری کارگاه دانش افزایی مراقبت از نوزاد در سالن همایش بیمارستان

آموزشی کل کشور با حضور استاد محترم دکتر حیدرزاده رئیس اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کارگاه دانش افزایی از سری کالسهای 

 بیمارستان شهیدی دکتر همایش سالن در اجتماعی وتامین دی نهم بیمارستان سرپرستاران و نوزادان ویژه بخشهای مسئولین  و اطفال وباحضور دکتر سلحشور متخصص

 شد برگزار و دی نهم درمانی آموزشی

 باعث کشور کل بیمارستانهای در نوزاد از مراقبت نحوه شدن روز به دکتر حیدرزاده در این کارگاه با اشاره به توسعه دانش پزشکی در زمینه مراقبت از نوزادان افزود : 

ازدید از بخش ویژه نوزادان ضمن ب در بهداشت وزارت نوازادان سالمت اداره رئیس میبرد باال را کشور سالمت سطح و شده زندگی اینده سالهای در سالمت افزایش

گانی سالمت از برکات مطلوب ارزیابی کردن این بیمارستان خدمات ارائه شده در این بخش را یکی از بهترین خدمات استان ارزیابی نمود ه اظهار داشت : توسعه هم

صورت گرفته از جمله برگزاری کارگاه های دانش افزایی کمک شایانی به تداوم این روند خواهد داشت ایشان همچنین قول طرح تحول نظام سالمت وبرنامه ریزی های 

 حضور مجدد خود را در زمینه برگزاری این گونه کالسها برای این مرکز دادند

 

 

 : دکتر عزیزی ریاست بیمارستان بیان داشت

 دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان در موجود پزشکان مجموعه به امسال جدید متخصص پزشک  10

 شدند اضافه

لی ،یک متخصص داخ متخصص یک زنان متخصص یک  رادیولوژیست دو  شامل پزشکان این که 

عفونی ،یک متخصص پوست ومو ،یک روانپزشک ،و دو متخصص طب اورژانس می باشند که مشغول 

 حاضر حال در.شود پیش از بیش رسانی شدند تا کیفیت ارائه خدمات به بیماران در این مرکز به خدمات

ان بوده ودر بیمار به رسانی خدمت مشغول متخصص 52 مرکز این تخصصی کلیینیک و بیمارستان در

ساعته ودر کلینیک تخصصی در شیفتهای صبح وعصر به پذیرش بیماران  24بیمارستان به صورت 

وارائه خدمت به ایشان مشغول می باشند ضمنا پذیرش بیماران در کلینیک توسط ایترنت وسامانه 

 /http://nobat.thums.ac.ir  رنتیدانشگاه علوم پزشکی و یا سایت بیمارستان و یا آدرس ایت

 قابل دسترس می باشد

 

  
دکتر عزیزی ریاست بیمارستان در پیامی به مناسبت روز 

 پرستار بیان داشت 

 زنندها فرشته بوسه بر آن دست میصد

 کز کار خلق یک گره بسته وا کند

روز پرستار مقارن است با میالد قافله ساالر، غم خوار و 

پرستار بازماندگان عزیز کربال و عاشورا، حضرت زینب کبری 

ارزشمند را به کلیه همکاران پرستارم در )س(؛ این روز 

کنم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تبریک عرض می

و توفیق و اجر روزافزونشان را به پاس خدمات گرانقدرشان 

به دردمندان میهن اسالمیمان از خداوند بزرگ مسئلت 

 .دارم

 جایگاه امید است ما نیز در بیمارستان نهم دی بتوانیم 

 این خدمات و شه ارج نهاده همی همچون را پرستار شامخ

 مباشی پاسخگو شکل بهترین به را گرانقدر قشر

کبری  ساله به نام 49خانمی در اقدامی خداپسندانه اعضای 

 توسط مغزی مرگ تایید از پس ، حیدریه تربت اهل جهانشیری 

 بستری از پس پزشکان .گردید اهدا نیازمند بیماران به پزشکان

 را بیمار این مغزی مرگ بیمارستان یو سی آی بخش در وی

 نیازمند بیماران به کمک راستای در نیز او خانواده و تایید

بوسیله این بیمار مرگ .دادند وی بدن اعضای اهدای به رضایت

:  اهداأ عضو به زندگی باز گشتند  مغزی چهار بیمار نیازمند

نفر و بخشی از پوست وی 1نفر، ،قرنیه 2کلیه های این بیمار به 

 بیمار جهت پیوند اهداء شد1به 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محرم 61تعامل برای مدیریت در زمان بحران با گروه 

محرم  61با هماهنگی انجام شده و حضور سرهنگ عباس حسینی فرمانده گروه 

در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی ایشان عالوه بر تبریک والدت حضرت 

زینب )س( به پرسنل این مرکز در جلسه با ریاست بیمارستان در خصوص آموزش 

محرم برای  61کمکهای اولیه توسط این مرکز برای افراد معرفی شده از تیپ 

حضور و آمادگی این گروه در زمان نیاز ومدیریت بحران و همکار ی با بیمارستان 

: دکتر عزیزی ریاست بیمارستان در این زمینه    وسطح شهر را عنوان نمودند 

 ضمن استقبال از این طرح آمادگی این مرکز را برای این همکاری اعالم نمودند

 

  

  

 حراست بیمارستان جدید معارفه مسئول 

 مدیران ، بیمارستان  ریاست  با حضور مدیر حراست دانشگاه ، 18/10/1397در مورخه 

 نبیمارستا های واحد و بخشها مسئولین و ،همکاران

 "دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان حراست سرپرست" بعنوان فیروزفر هادی آقای 

 خدمات برخی بیان با عزیزی دکتر آقای بیمارستان ریاست جلسه  این در.گردید معرفی

 مدیر ادامه در و ند نمود دانی قدر زمینه این در حراست همکاران کلیه از حراست واحد

ضمن معرفی آقای فیروز فر به عنوان فردی الیق وشایسته  برقبانی آقای دانشگاه حراست

با در خواست از همکاران در زمینه هوشیاری بیشتر و بصیرت افزایی بیان داشت: 

رهنمودهای مقام معظم رهبری را در زمینه بصیرت افزایی سرلوحه زندگی و کار خود 

 در این حکم آمده است قرار دهند .در این مراسم حکم آقای فیروز فر به ایشان داده شد

: 

امید است با استعانت از خداوند سبحان وعنایات حضرت ولیعصر)عج( در راستای نیل به 

اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی گام برداشته وبراساس منشور اخالقی 

وسازمانی نسبت به دفاع ار ارزش ها،شان وکرامت واالی انسان ها درجهت صیانت از 

 .ی ومعنوی نظام در راستای انجام وظایف موفق و موید باشیدسرمایه های ماد

 

 

 حضور همکاران بر مزار حاج حمید سیاح هراتی

ر مهربان ودلسوز با هماهنگی انجام شده پرسنل بیمارستان ، معاونت درمان و اداره پرستاری به مناسبت فرا رسیدن روز پرستار به منظور ارج نهادن به همکا

وخاطره مهربانی های بی دریغ با گرد آمدن بر آرامگاه این دوست با ارزش ، یاد 21/10/1397بیمارستان مرحوم مغفور شادروان حاج حمید سیاح هراتی روز جمعه 

شهر خدمت نمود و  او را به بیماران وپرسنل زنده نمودند مرحوم شادروان هراتی سالهای سال در اورژانس بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی به بیماران ومردم

 باد دعوت حق را لبیک گفت روحش شاد و قرین رحمت پروردگار متعال  1397سرانجام در شهریور 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط با گفتگو در پرستاری اداره  نآقای رضا کاهی غربالگر طرح کنترل فشار خو

 هفته و( س) زینب حضرت والدت رسیدن فرا مناسبت به:  داشت بیان عمومی

 شروع سال 30 باالی  ایرانیان سالمت غربالگری طرح ماه دی 22 تاریخ از  پرستار

 . است گرفته صورت زیر های پایش طرح این در و شده

اندازه گیری    --BMI گیری قد و وزن و محاسبهندازه ا -  اندازه گیری فشار خون-

ارائه آموزشهای مدیریت چاقی و وزن ،    -WHR دور کمر و دور باسن و محاسبه

 کارشناس به باال وزن با بیماران ارجاع-     مدیریت فشار خون و شیوه زندگی سالم

 عمومی پزشک به باال فشار با بیماران ارجاع و تغذیه

تای ارتقاء شاخصهای سالمت که یکی از شاخصهای ارزیابی نظام ایشان افزود در راس

سالمت و نیز پیشگیری از بیماریها که یکی از نشانه های ارتقآء فرهنگ سالمت و 

مانع تحمیل هزینه های اضافی به نظام درمان است این خدمت در بیمارستان 

  دیدآموزشی درمانی نهم دی توسط اداره پرستاری برنامه ریزی واجرا گر

 

 

 تقدیر از خیرین گرانقدر

با حضور خانواده مرحومه طاهره ایل بیگی در دفتر ریاست بیمارستان از 

هدیه این خانواده محترم به بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تقدیر به 

  عمل آمد

انواده محترم این مرحومه مبلغ یکصد میلیون ریال تجهیزات پزشکی خ

 مورد نیاز بخش آی سی یو را خریداری و به بیمارستان هدیه نمودند

 

 

 کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

مسئول واحد تجهیزات پزشکی در گفتگو با روابط  -مهندس احسان شیدائی

 :عمومی بیان داشت

کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در واقع ایجاد نظامی موثر به منظور 

کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی تجهیزاتی پزشکی است که 

 . کیفیت فرآیند تاثیرگذار است عملکرد آن ها بر

 مورد مقدار مقایسه معنای به کیفی کنترل پزشکی در زمینه تجهیزات

 خطا میزان اعالم و آن واقعی مقدار با پزشکی وسیله یک خروجی انتظار

 جدی آسیب باعث تواند می خراب و کالیبره غیر تجهیزات از استفاده.است

ید. نما تحمیل مجموعه به ضروری غیر های هزینه و شده کاربر یا بیمار به

بنابراین اطمینان از کالیبره بودن تجهیزات پزشکی ارتباط مستقیم با 

حفظ سالمت و ایمنی بیمار و کاربر داشته و از وظایف اساسی هر مجموعه 

درمانی محسوب می شود. واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان نهم دی 

وزارت بهداشت، در هرسال  طبق دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی

یکبار کلیه تجهیزات موجود در بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داده و هر 

دستگاهی که در آزمون کنترل کیفی مشروط و یا مردود گردد بالفاصله 

 .نصبت به رفع مشکل اقدام و کالیبراسیون آن انجام خواهد شد

 
 نیازمندیهای بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

با بررسی های انجام شده توسط تیم مدیریتی بیمارستان و واحد تجهیزات پزشکی در حال 

حاضر موارد ذیل در اولویت  نیازمندیهای بیمارستان بوده و سیستم مدیریتی بر اساس 

داخلی و هدفمند سازی خیرین در جهت رفع آن موارد موجود با بهره گیری از امکانات 

در حال برنامه ریزی میباشد و خیرین گرانقدر می توانند  در صورت تمایل به تهیه  هریک  

از موارد ذیل جهت هماهنگی با روابط عمومی بیمارستان تماس حاصل فرمایند   تلفن 

 52240095مستقیم =

یر             سیستم رایانه جهت مشاوره پکس                      نمازخانه           همراه سرا          ویلچ

تخت معاینه              بن ماری                  آویز سرم               تورنیکت برقی         میکرو توم 

گراف              آزمایشگاه                کاپنوگراف               هود آزمایشگاه              الکترو کاردیو

پالس اکسی متر              ترازوی دیجیتال             ماشین دیالیز          الیزا اتومات                     

تیوپ سی تی اسکن               تشک مواج                      ترالی اورژانس      الرنگوسکوپ         

اتوکالو  رومیزی               ونتیالتور پرتابل                                     فتوتراپ کروی          وارمر خون

 PTTساکشن                   پمپ انفوزیون               پمپ انفوزیون سرنگ                دستگاه چک 

کاردیو گراف           سونوگرافی پرتابل       بابل سی پپ        االیزا واشرا          ترالی الکترو

 تلویزیون  بخش اطفال     نیمکت محوطه           کمد کنار تخت    

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 تجلیل از بازنشستگان

 خدمت مسیر در صادقانه تالش و خدمت عمر یک خاطر به  اکبر عباسیان در آخرین روز کاری علی آقای گرانقدر بازنشسته بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی از 

 مدیران, بود شده برگزار درمان معاونت پرستاری اداره همکاری و پرستاری دفتر همت به که جلسه این در. نمود قدردانی و تشکر مرکز این وپرسنل بیماران به رسانی

 بارز ویژگیهای از بیماران حقوق و ای حرفه اخالق رعایت به ایشان پایبندی  عباسیان آقای از ویژه قدردانی و تشکر ضمن ری پرستا اداره ورئیس بیمارستان

 .برشمردند  ایشان

 

 

 : دکتر حسین عزیزی ریاست بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در پیامی به مناسبت دهه مبارک فجر بیان داشت

بزرگ ایران  آفرین دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی یاد آور راهبری های انقالبی و حیاتبخش رهبر کبیر و فقید انقالب اسالمی و فداکاری های عظیم ملتایام مبارک و غرور 

ی انسانیت از خودکامگی و استبداد است. انقالب اسالمی ایران تجلی نور در ظلمت و دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب امت همیشه در صحنه ایران است. طلیعه رهای

 .ستم شاهی به رهبری فرزانه ای است که اندیشه ای جز عزت اسالم در سر نداشت

مند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان صفحه ای زرین را در تاریخ حیات آدمی گشود و فریاد خدا خواهی، معنویت، آزادی دهه مبارک فجر، تجلی شکوه

 .انداز کرد ستقالل را در گوش و جان جهانیان طنینو ا

 انقالبی. خمینی)ره( به ایران و پیروزی انقالب ورق می خورد ضرت امامح آگاه، زعیـم ورود انگیزترین صفحه کتاب انقالب، یعنی روزهای در ایام اهلل بهمن ماه هر سال، شوق

 .کرد تالش وجود تمام با آن، حفظ برای و رساند فرجام به و کرد رهبری را آن امت، امام یعنی تاریخ، فریاد رساترین که

 .و عزیزی هستیم که درخت تناور این انقالب با خون آنان سیراب گردیده است گرانقدر شهدای مرهون بدانیم  و همچنین این ایام عزیز و فرخنده، فرصتی است که غنیمت

فجر را تبریک و تهنیت گفته و از پیشگاه حضرت احدیت سعادتمندی و توفیقات روزافزون را برای مردم دالور ایران وبخصوص اینجانب چهلمین سالروز ایام اهلل دهه مبارک 

 .جامعه پزشکی وپرستاری و خدمات بهداشتی درمانی در خدمتگزاری به این ملت شریف و غیور خواستارم

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 بهمن ماه 12گرامیداشت 

روابط عمومی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در یک حرکت نمادین به منظور 

گرامیداشت چهلمین طلوع فجر انقالب اسالمی و ارج نهادن به رو ز ورود رهبر کبیر 

انقالب به میهن با تهیه تصاویر نوزادان متولد شده در این روز وهدیه آن به خانواده 

نهاالن تولد آنان را در این ایام فرخنده از طرف پرسنل و مسئولین  های این نو

بیمارستان تبریک گفت ، مادران وخانواده های این نوزادان ضمن تقدیر از بیمارستان 

  آموزشی درمانی نهم دی از خدمات پرسنل این مرکز قدر دانی نمودند

 برکزاری کالسهای کد دار در بیمارستان 

خانم مردای سوپر وایزر آموزشی بیمارستان بیان داشت :در راستای آموزش 

تا کنون چهار دوره  1397پرسنل و برگزاری کالسهای آموزشی از آغاز سال 

 اساتید آموزش تحت دوره هر در  کالس کد دار با حضور بیش از دویست نفر

 کالس نیز حاضر حال در و  است شده برگزار بیمارستان همایش سالن در  محترم

 میباشد برگزاری حال در سازمانی رفتارهای ارتقاء و ارتباطی مهارتهای دار کد

زود این کالسها با حضور پر شور وفعال در چند دوره گذشته اف زمینه این در ایشان

 برگزار شده و مورد استقبال همکاران قرار گرفته است

 

 

 

 

 

نمایی از بخش های زنان وزایشگاه بیمارستان 

 آموزشی درمانی نهم دی 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 حضور کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

با توجه به پیشرو بودن بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در رابطه با طرح تحول رسیدگی 

که با پرپوزال تایید شده در بخشهای   HIS بران کار منسجم وسیستم بیمارستان  پروند هایبه 

بیمارستان با حضور کارشناسان و کاربران آموزش دیده بیمه گری باعث سرعت رسیدگی به 

پرونده های بیماران ودقت عمل باال در اعمال مستندات بیمارستان شده و کاهش چشمگیر 

شته است و به دنبال آن به روز شدن ارسال مستندات بیمه را برای شرکت کسورات را در پی دا

ها وسازمانهای مطبوع به دنبال داشته که در نوع خود کم نظیر میباشد ،عملکرد بیمارستان 

آموزشی درمانی نهم دی تا کنون دانشگاههای مختلفی از جمله سبزوار ، نیشابور ، بوشهر ، 

جهت فرا گیری اقدامات انجام شده در این زمینه را به خود جلب ودر حال حاضر گناباد را نیز 

 اقتصاد مسئول دری ،آقای درمان نموده است به همین مناسبت آقایان دکتر پاسبان مدیر 

لتی کارشناس بیمه صو خانم و بهلول بیمارستان گری بیمه واحد مسئول یعقوبی ،آقای درمان

گری از دانشگاه علوم پزشکی گناباد در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی حضور یافته وبا 

حضور دکتر حیدری ومسئولین معاونت درمان و با توجه به توضیحات دکتر عزیزی 

 چگونگی جریان در نموده بازدید گروه این کاری روند و عملکرد نحوه از بیمارستان ریاست 

 یری و خدمات ایشان در بهبود وضعیت مستندات و بیمه گری بیمارستان قرار گرفتندگ شکل

 

 

به مناسبت فرا رسیدن پنجم اسفندماه، خجسته میالد دانشمند 

بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی، جلسه گرامیداشت 

روز مهندس با حضور مهندسان بیمارستان آموزشی درمانی 

 برگزار شد ریاست نهم دی در اتاق 

دکتر عزیزی ضمن تبریک این روز به مهندسین سختکوش  

بیمارستان بیان داشت : بدون شک نامگذاری روز 

بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان شخصیتی 

نمونه و الگو در ایران اسالمی، به نام روز مهندس، در 

ه راستای توجه به نقش واال و ارزشمند تالشگران این عرص

می باشد واجرای دقیق وظایف این گروه شریف در 

بیمارستان با عث آرامش موجود در فضای این مرکز 

 درمانی گردیده است

در این جلسه مدیران بیمارستان نیز بار تبریک روز مهندس 

به همکاران این عرصه از زحمات آنان در طول سال گذشته 

 تقدیر نمودند

 

 

 تقدیر از خیر ین

 ) ( مائده               وعد هللا الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم

 مه ساله حج نمودن، سفرحجاز کردنه              شب نماز کردنهمه روز، روزه بودن، همه 

 ب از برای لبیک به وظیفه باز کردنلدو                  ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن

 ردنک  ناهی همه احترازمز مالهی و                       به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن

 کردن  نیاز  طلب  یازشن  بی  وجود  ز                 خدای راز گفتنشب جمعه ها نخفتن به 

 وی نا امیدی در بسته باز کردنر  به  که               به خدا که هیچ کس را ثمر آن قدر نباشد

 دکتر عزیزی ریاست بیمارستان بیان داشت ،خدمت به بیماران و هرگونه عمل خیری برای

و در تقدیر از خیر گرامی حاج آقای اسماعیلی که در طول  میباشد رضای خداوند شایسته تقدیر

از   لوح سه سال به صورت مداوم در انجام امور خیریه بیمارستان مساعدت نموده اند با تقدیم

میاری این خیر گرامی قدر دانی نمود.و با توجه به حضور ایشان در میان کسبه وبازاریان ه

 درسانی به بیماران و انجام امور خیریه تقاضا نمو وهمکاری آنان را در ضمینه خدمت

 

  ت که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشدبهترین شما کسی اس

 طی دکتر حسین عزیزی ریاست بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

 زن روز و( س) زهرا فاطمه حضرت باسعادت والدت رسیدن فرا پیامی

 وتهنیت تبریک بیمارستان بانوان تمامی به را مادر مقام وگرامیداشت

است: سالروز والدت ام ابیها مادر امامت، ر بخشی از این پیام آمده د.گفت

همسر والیت و دخت نبوت را خدمت فرزند برومندش امام عصر عجل اهلل 

تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری و بر تمامی دوستداران حضرتش 

مخصوصا بانوان بزرگوار بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تبریک و 

ران عزیز سالمتی و طول عمر آرزو تهنیت عرض می کنم. و برای همه ماد

 می نمایم

حضرت فاطمه زهرا )س( می فرمایند : بهترین شما کسی   :ایشان افزود

است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین 

مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند. )دالل 

لذا در میان کادر بیمارستان عمل ،   225، ص7 االمامه و کنزالعمال ، ج

به این سخن یک خصلت توصیه شده از حضرت فاطمه )س( میباشدو 

 ترویج آن گسترش فرهنگ فاطمی است

 



 

 
 

             

         

 

 

 

 

 حفظ و ارتقا سالمت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغالن                             

های کل کشور با آغار اسفند ماه سال جاری وبا هزینه کرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه

 پرسنل به اجرا درآمد طرح غربالگری سالمت

 :ان داشتبی زمینه این در بیمارستان ای حرفه بهداشت مسئول ابولفضلی مهدی

 اجرا،  ولتی؛به منظور تأمین، حفظ و ارتقا سالمت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغالن دستگاهها و نهادهای د

 یک بعنوان ای حرفه بهداشت و شود می دنبال دولت کارکنان سالمت تامین عملیاتی برنامه ارزشیابی و پایش

در بهره وری و  که تأثیر مثبت و قابل مالحظه ایبل شاغالن؛ سالمت تنها نه که شده تلقی اهمیت با استراتژی

   کیفیت خدمات، انگیزش کاری، رضایت شغلی و نهایتاً کیفیت کل زندگی افراد جامعه را دارد

 بر اساس این طرح که در بیمارس

سنل شروع بیمارستان برای پر+در واحد معاونت آموزشی  6/12/1397نهم دی از تاریخ  تان آموزشی درمانی

 زشکپ ویزیت همچنین و آزمایشات کامل چکاب و بینایی ، شنوایی گردید. پرسنل این مرکز از نظرسنجش

 بوطهمر بخشهای به مشکل صورت ودر پایش مورد همکاران این سالمت و گرفته قرار بررسی مورد کار طب

 گیرند می قرار درمان تحت و معرفی

 

 

 

 


