
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

سطح خدمات حوزه سالمت منطقه اندیشیده شده و تمامی مراکز ارائه دهنده خدمت در این  افزایشهمه ساله با آغاز ایام تعطیالت نوروزی تمهیداتی در راستای 

درمانی و پایگاه حوزه در حالت آماده باش هستند. در همین راستا و دراولین روز از سال جدید ریاست و اعضای ستاد خدمات سفر دانشگاه از مراکز بهداشتی، 

در این بازدید دکتر سعیدرضا قنبری زاده رئیس دانشگاه در گفتگویی .کارکنان و همچنین مراجعه کنندکان گفتگو نمودند بازدید و از نزدیک با 115های اورژانس 

ات قابل ضمن تبریک سال جدید عنوان داشت: به لطف خداوند متعال و تالش همکاران گرانقدرمان در حوزه های مختلف امسال نه تنها کاهشی در سطح خدم

 م بلکه در برخی از قسمت ها افزایش نیز داشته ایم و تمامی واحدهای خدمت رسان در سطح دانشگاه بصورت کامل آماده ارائه خدمت می باشند.ارائه نداشته ای

ایام تعطیالت  ات دررئیس دانشگاه همچنین از فعالیت دو مرکز اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی در تربت حیدریه خبرداد و گفت: مردم عزیز منطقه از تمامی خدم

خواست تا در طول نوروزی بهره مند خواهند بود و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه نخواهد بود. وی در پایان ضمن تبریک مجدد سال جدید از مسافران عزیز 

بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی ایشان را  سفر با رعایت نکات ایمنی و مسائل بهداشتی سالی توام با سالمت را آغاز کنند.در این بازدید مدیران ومسئولین

  همراهی نموده وبه پرسنل سختکوش وهمیشه همراه این مرکز سال نو را تبریک گفتند

 

 تولدیکصدو هشتادو چهار 

 وپاسخ بیمارستان به 115 اورژانس توسط شده منتقل بیمار 281  به خدمت رسانی

 اورژانس در بستری بیمار 280  ، اورژانس در سرپایی بیمار  2763 از بیش به گویی

 از ویژه بخشهای در بیمار 150 بستری و عادی بخشهای به بیمار 490 انتقال ،

بیمارستان آموزشی  1397ارایه شده در ایام تعطیالت نوروزی سال  خدمات جمله

درمانی نهم دی بوده است که به این تعداد آمار باالی خدمات تشخیصی 

 آزمایشگاهی ورادیو لوژی نیز اضافه می گردد

دکتر سلحشور ریاست بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در این زمینه بیان 

پیگیریهای مکرر وحضور مسئولین وبا خدمات شایسته  داشت : خدمات ارائه شده با

پرسنل وپزشکان این مرکز در حد بسیار مطلوب و مورد رضایت مراجعه کنندگان 

محترم بوده و با لطف خداوند متعال در سال جدید بهتر از گذشته در خدمت 

 مرکز درمانی خواهیم بودنیازمندان تشخیص و درمان در این 

 

 1397اول  ماهه چهار      هشتم شماره      بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی   1397  گزارش خبری 

  

 خدمات نوروزی

نفر از آغاز طرح خدمات سفرهای نوروزی از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی   13680

 مطلب این بیان ضمن دانشگاه درمان معاون خدائی علی دکتر  تربت حیدریه خدمت دریافت نموده اند.

ات سفر نوروزی هداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح خدمب وزارت دستور برابر که اسفندماه 24 از: افزود

نفر در بخش های ویژه  431فروردین ماه سال جاری عالوه بر آمار فوق تعداد 11آغاز گردیده است تا روز 

مورد نیز عمل جراجی انجام شده است. دکتر خدائی با اشاره به آماده باش کلیه مراکز  381پذیرش و 

 در پذیرش مورد 430 از بیش:  گفت  تعطیالته مراجعین و مسافران در ایام ب  درمانی و ارائه ک خدمت

 و مراکز سایر از پذیرش مورد 46 تعداد نیز و تر مجهز درمانی مراکز به اعزام مورد 29 ، ویژه های بخش

 مجموعه در سالمت نظام به خادمان خدمتگزاری از سرشار روزهای از حاکی همجوار های شهرستان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی . ایام تعطیالت نوروزی استلوم پزشکی تربت حیدریه و در ع دانشگاه

تربت حیدریه همچنین در پیامی از مسافران نوروزی خواست تا با توجه به موج بازگشت مسافران محترم، 

ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی و رعایت سرعت مطمئنه و البته رعایت مسائل بهداشتی، پایانی خوش 

  .سالی سرشار از سالمتی را در کنار خانواده خود سپری کنندبرای سفرشان رقم زده و 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید فرماندار شهرستان تربت حیدریه از بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

 
موهبتی با هیئت همراه از بخش جراحی محترم آقای مهندس  با هماهنگی انجام شده فرماندار

اعصاب این مرکز بازدید نمودند در این بازدید که دکتر سلحشور ریاست بیمارستان ایشان را 

ت به عمل خدما از حیدریه تربت شهرستان همراهی می نمودند بیماران در حضور فرماندار
در این زمینه بیان آمده توسط پزشکان وپرسنل این مرکز قدر دانی نمودند دکتر سلحشور 

داشت تمام سعی وتالش ما ارائه خدمات مطلوب با امکانات مناسب به مراجعه کنندگان 
 بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی وکسب رضایت وتحصیل سالمت برای بیماران می باشد

 

 

        morning report اولین جلسه

در سالن اجتماعات دکتر شهیدی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی با 

 دفتر توسعه آموزشهمکاری دکتر قاسمی معاونت آموزشی بیمارستان و 

EDO  این مرکز و همچنین سرکار خانم نیری عضو هیئت علمی پرستاری

دکتر قاسمی در این زمینه بیان داشت :این جلسات که در ،  برگزار گردید

سطحی گسترده برنامه ریزی شده و تصمیم بر افزایش تعداد آن از برنامه 

 دانشجویان عاتاطال افزایش به شایانی کمک  های این معاونت می باشد

 هیئت همکاری و  دارد بیماران برای بخشها در شده ارائه خدمات اهداف در

 میباشد تقدیر قابل زمینه این در نیز پرستاری علمی

                        

          
 

 1397در چهار روز ابتدایی تعطیالت نوروزی     

آمار مراجعین به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تربت 
حیدریه نسبت به مدت مشابه در سال قبل از کاهش نسبی 
برخوردار بوده است. دکتر فرهاد حیدری مدیر درمان دانشگاه 
علوم پزشکی تربت حیدریه در حاشیه بازدید از مراکز درمانی 

کلیه مراکز درمانی  شبانه روزی با بیان این موضوع اعالم کرد:
شبانه روزی در مجموعه تحت پوشش دانشگاه در حالت آماده 
باش کامل بوده و تمامی خدمات الزم به مردم و مراجعین 
ارائه می شود و از این بابت جای هیچ نگرانی برای مسافران 
عزیز نوروزی نخواهد بود. وی همچنین با اشاره به اینکه در 

یک از مراکز درمانی شبانه روزی ایام تعطیالت نوروزی هیچ 
تعطیل نمیباشند گفت: از مسافران عزیز میخواهم تا با رعایت 
نکات ایمنی و رعایت مسائل بهداشتی در سفر کمک نمایند 

 تا سالی کم حادثه را شروع و با سالمت به پایان برسانیم

 
 

 

 

 افزایش فرهنگ سالمت در بیمارستان 

 پنجبا هماهنگی انجام شده توسط روابط عمومی در طول ماههای اخیر با تهیه وپخش بیش از 
هزار پمفلت واوراق اطالعات آموزش به بیمار و همراهی در خصوص اطالعات عمومی جهت 
ادامه درمان  و افزایش اطالعات عمومی در زمینه پیشگیری از بیماریها وآشنایی با بیماری دیابت 

چگونگی استفاده از نمک وهمچنین تغذیه کودکان با کمک معاونت بهداشتی و ترویج وفشار خون 
تغذیه با شیر مادر و زایمان طبیعی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی اقدام شده ومورد استقبال 
بیماران وهمراهیان حاضر در بیمارستان   قرار گرفته است که با توجه به نقش پیشگیر ی در 

مت بسیار مهم بوده وقدم موثری در زمینه افزایش فرهنگ سالمت در بیمارستان فرهنگ سال
آموزشی درمانی نهم دی بوده است و همچنین با تهیه کتابخانه های کوچک توسط خیرین وکمک 

این کتابخانه های بازدر اختیار بیماران وهمراهیان کتابخانه عمومی شهر بیش از یک هزار جلد کتاب  در 

 گرفت  محترم قرار

 



 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مناسبی است برای جلب توجه هر چه بیشتر مردم و مسئوالن نسبت   روز جهانی ماما فرصت

جامعه و از آن رهگذر،  به جایگاه و اهمیت حرفه مامایی در ارتقای سالمت خانواده و تامین سالمت

مامایی رشته کهنی است که از آغاز تولد بشر .ای روشنساختن بستری مطمئن برای ترسیم آینده

مفهوم پیدا کرد، اما امروز به یک حرفه و تالش و حرکتی عالمانه، همراه با دانش روز تبدیل شده 

 .است

در کاهش مرگ و تمر آن، عامل مهمیهای مامایی با کیفیت باال و تالش در بهبود مسارائه مراقبت

میر مادران است.ومن به عنوان رییس بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی از خدمات مامایی در این 

 مرکز قدر دا

 نی نموده وتالش این همکران گرامی را همراه با تبریک روز ماما گرامی می دارم

 

 

 هشت احیاء برای یک بیمار

با تشخیص  1396/10/30بهار از عمر خویش در تاریخ  81خانم )م ا( با گذشت حدود 

سپسیس در بخش داخلی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی بستری گردید و به 

علت پایین آمدن میزان هوشیاری ونیاز به دستگاه تنفس مصنوعی به بخش آی سی 

س از بیست روز با بهبودی شرایط پ بیمار گردید متصل ونتیالتور یو منتقل شده وبه 

به علت ایست قلبی، احیاء  1397/1/11به تنفس عادی خود برگشت ،اما در تاریخ 

گردید واین روند احیاء در طول بیست روز هفت بارمجدد تکرار شد و باالخره در تاریخ 

 بدون کامل هوشیاری با  با گذشت حدود سه ماه بستری در بیمارستان 1397/1/28

 تر مرخص شده وبه آغوش خانواده برگشتبس زخم

 

محمد محمد زاده در زمینه خدمات واحد اداری بیان داشت : در طول 

عالوه بر جمع آوری مدارک پرسنل جهت تبدیل وضعیت از 1397چهارماهه اول 

 استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی

مرخصی ها درکاردکس پرسنل وثبت 1396وتکمیل وارسال لیست  لباس شش ماهه دوم سال 
به مدیریت توسعه و ارسال  لیست اضافه کارماهانه ،  تکمیل  1396وارسال کارت های مرخصی سال 

و ارسال  لیست ماموریت های پرسنلی درپایان هرماه وارسال به امورمالی دانشگاه جهت پرداخت 
ردی دستگاه تایمکس اضافه مرخصی های پرسنلی و همچنین با آموزش جدید در زمینه استفاده کارب

  کار پرسنل به صورت ثبت تایمکس به شکل دقیق قابل دستیابی گردید
 

 

 

مراسم گرامیداشت روز ماما در زایشگاه بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی برگزار گردید 
در این مراسم که با حضور ریاست ، مدیران و مسئولین این مرکز برگزار شد دکتر سلحشور 

تولد بشر مفهوم پیدا کرده، اما امروز به بیان داشت : مامایی رشته کهنی است که از آغاز 

 .یک حرفه و تالش و حرکتی عالمانه، همراه با دانش روز تبدیل شده است

در کاهش های مامایی با کیفیت باال و تالش در بهبود مستمر آن، عامل مهمیارائه مراقبت
از خدمات مرگ و میر مادران است.ومن به عنوان رئیس بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

مامایی در این مرکز قدر دانی نموده وتالش این همکاران گرامی را همراه با تبریک روز 
ماما قدر دان می باشم در ادامه آقای زنگنه مدیر بیمارستان وخانم داور مترون نیز از زحمات 
ماماهای محترم تقدیر نموده واین روز را به تمامی همکاران تبریک گفته آرزوی توفیق در 

 زایشگاه مسئول فر مجیدی خانم  پایان در نمودند ایشان برای را  خدمت رسانی به مادران
 طول در ماما همکاران زحمات از بیمارستان ومسئولین ریاست حضور از تقدیر با بیمارستان

 .نمود تقدیر گذشته سال

 

 تقدیر از کارشناسان بیمه

 از تقدیر با دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان ریاست  دکتر سلحشور

 اندیشه ، متفکرانه تالش از مرکز این در گر بیمه سازمانهای   بیمه کارشناسان

 راستای ،در معنویت ، فکر مهم  های عرصه در کشور بیمه جامعه آحاد و ورزان

 مقام  آالم بیماران به فرمان کاهش  برای ایرانی  اسالمی الگوی وتحقق تبیین

 خدمات  ومسئولیت تعهد ونشانگر ماندگار فعالیتهای زمره در که رهبری معظم

 اهداء وبا نموده تقدیر است بوده دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان در  بیمه

 موفقیت آرزوی و تجلیل آنان شایسته خدمات از همکاران این به تقدیر لوح

  نمود آنان برای



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابطه دکتر سلحشور ریاست بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در 

 : یان داشتبا روز روابط عمومی ب

 

امروزه روابط عمومی و ارتباطات به مثابه بازوی فکری سازمان ها، نقشی حیاتی 

و بی بدیل در اجرای راهبردها و پیشبرد اهداف و برنامه ها دارد و با اطالع یابی 

 عمومی افکار با را ها سازمان دوسویه ارتباط و اطالع رسانی از مجرای رسانه، 

 انجام خدمات و. بخشد می تعالی و کند می برقرار عام و خاص مخاطبان و

 سالمت نظام تحول طرح طول در که است موارد این جمله از بیمارستان در شده

ز روابط عمومی و ارتباطات و رو گرامیداشت ضمن ،اینجانب است یافته تحقق

تبریک به اصحاب رسانه و ارتباطات بویژه خانواده روابط عمومی دانشگاه علوم 

 تحقق و واحدهای مختلف دانشگاه که در جهتپزشکی تربت حیدریه، 

 تهنیت و تبریک را عمومی روابط کنند،روزمی فعالیت عمومی روابط  اهداف

را که امسال قرین با اولین روز ماه مبارک  روز این خداوند امیدوارم کرده، عرض

 .رمضان شده است مایه توفیق بیشتر این همکاران در سال جاری قرار دهد

 

 

 اقتصاد درمان بیمارستان کیمته

با حضور متخصصین محترم رشته های پزشکی وتعدادی از  29/2/1397در مورخه 
سرپرستاران کیمته اقتصاد درمان بیمارستان در محل سالن اجتماعات تشکیل شد دکتر 

 های هزینه کاهش ضرورت بر درمان اقتصاد کمیته سلحشور با توجه به مصوبات 
 بحث به همکاران و متخصصین رابا هزینه کاهش این کارهای راه و تاکید بیمارستانی

 آراء نظر مورد طرح از استقبال ضمن گرامی همکاران جلسه این در گذاشت نظر وتبادل
وص موارد قابل اجرا تصمیمات مدیریتی گرفته خص در و گذاشته شور به را خود ونظرات

 است بیمارستانی های کمیته از یکی پزشکی وتجهیزات دارو درمان اقتصاد کمیته شد 
 تا پردازد می بیمارستانی های هزینه کنترل به درمان مطلوب کیفیت اجرای عین در که
 نماید جلوگیری درمان سالمت در وانسانی مالی های سرمایه رفت هدر ار

 

 

 راه اندازی بخش جدید نوزادان در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

دکتر سلحشور ریاست بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی بیان داشت :بدنبال راه اندازی 

بخش جدید مراقبت های ویژه نوزادان ودر راستای افزایش خدمات، با مشارکت خیرین نیک 

اندیش، تجهیزات پزشکی جهت این بخش با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو یکصد میلیون ریال 

بی شک نقش خیرین گرانقدر بعنوان سرمایه های پایدار در توسعه خریداری شدوی افزود:

سالمت و ارائه خدمات بیشتر به مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است که امیدواریم این 

حضور بیش از پیش پررنگ تر باشد. .در همین راستا مهندس احسان شیدائی، مسئول واحد 

 دستگاه دو زات خریداری شده از جمله تجهیزات پزشکی بیمارستان نهم دی افزود:تجهی

 پپ،یک سی بابل دستگاه نوزاد،دو ونتیالتور دستگاه یک نوزاد، احیاء کات دودستگاه انکوباتور،

 باشد می ساکشن دستگاه یک و متر اکسی پالس دستگاه

 

 

 طبیعیکالسهای ترویج زایمان 

نهم دی بیان  خانم مجیدی فرمسئول بخش زایشگاه بیمارستان آموزشی درمانی

داشت : این مرکز با توجه به خدمات ارائه شده در آموزش مادران باردار و برگزاری 

 در باردار مادران برای انگیزه وایجاد  کالسهای ترویج زایمان طبیعی پیشرو در ارائه

 خدمات مسیر این در محترم ماماهای همکاری با و است بوده طبیعی زایمان زمینه

 ارائه در مشارکت با نیز اتوبوس آمبوالنس  طرح در است داده انجام را شایانی

 بیمارستان خدمات سازی آگاه به شهر سطح در مادران سازی وآگاه اطالعات

 همشهریان برای طبیعی زایمان ومزایای آر دی ال بخش دی نهم درمانی آموزشی

  است نموده اعالم را خود آمادگی زمینه این در همیشه مانند و پرداخته  عزیز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دینی مشاوره و  گفتمان

 روحانی  عنوان با دینی مشاوره و  گفتمان بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی از اجرای طرح 

 این اجرای مسئول ، زاده حسین االسالم حجت راستا همین در. خبرداد بیمارستان در بالینی

 و بیمار جهت امید روحیه ایجاد و استرس کاهش بمنظور طرح این:   داشت بیان طرح

گیرد.وی در تشریح این طرح اذعان داشت : حضور بر بالین بیمار و می صورت همراهانش

 مسائل درخصوص مشاوره و برقراری ارتباط موثر توسط کارشناسان و بیان گفتمان دینی 

 پرتردد های مکان در  برنامه این است گفتنی. باشد می طرح این های برنامه از شرعی

د سواالت شرعی خود را مطرح و پاسخ های الزم میتوانن مراجعین و میشود اجرا نیز بیمارستان

 مبارک ماه ابتدای از که طرح این: افزود حیاتی مجید را از کارشناس مربوطه دریافت نمایند. 

 نجوای همچنین و است شده روبرو فراوان استقبال با است آمده در اجرا مرحله به رمضان

 ن اقامه میشودبیمارستا در شده متولد  نوزادان گوش در اذان ملکوتی

 

 

 فرهنگ اسالمی وقران دوره

ماه مبارک رمضان با همت صندوق بالل دانشگاه وهمراهی پرسنل 

بیمارستان و دانشگاه ماه قران دوره در بیمارستان آموزشی درمانی 

بیان داشت  نهم دی می باشد . روابط عمومی بیمارستان در این زمینه 

دوره در نمازخانه بیمارستان توسط صندوق :هر ساله مراسم قران 

حضور پر شور همکاران وهمراهیان بیماران  بالل دانشگاه وبا 

برگزار میگردد در این مراسم قرائت قران کریم توسط همکاران اجرا 

شده وبا حضور روحانی این مرکز تفسیر قران کریم نیز انجام می 

رم همراهیان وپرسنل پذیرد ضمنا مراسم شبهای قدر نیز با استقبال گ

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

 ادامه دارد23الی  21شب از ساعت 

 

 

 کمک های خیرین

مسئول روابط عمومی بیمارستان آموزشی،درمانی نهم دی از اهداء یک دستگاه 

همو دیالیز به بخش دیالیز بیمارستان توسط خیرین نیک اندیش خانواده 

ین علیزاده و مرحومه طلعت اسدیان حس حاج مرحوم بود یاد به علیزاده  محترم

میلیون ریال به  500وهمچنین جوان ناکام محمد رضا علیزاده به ارزش تقریبی 

ارج نهادن این گونه بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی خبر داد، این مرکز با 

خدمات مردم شریف تربت حیدریه در راستای خدمت رسانی به بیماران وهمشهریان 

خود از این خانواده محترم قدر دانی نموده وامید واریم فرهنگ کاهش هزینه کرد 

مراسم پر خرج عزاداریها برای باقی الصالحات شدن در مسیر خدمت رسانی به 

دی را برای شادی روح عزیزان در گذشته ما پیدا نموده بیماران ونیازمندان راه جدی

   وسالهای مدید باعث زنده ماندن یاد نیک این عزیان گردد

 

 

 

 فدردی حسن اندیش نیک خیر  به گزارش روابط عمومی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

 این است امید: کرد بیان ایشان.نمود اهدا وایداس دستگاه خرید جهت ریال میلیون400 مبلغ

 و شاد را فرزندم روح مردم خیر دعای با بتوان و گیرد قرار خداوند رضای مورد من اقدام

مایشات هورمونی مورد آز درحوزه وایداس دستگاه:افزود حیاتی مجید. کنم آرامش قرین

استفاده قرار میگیرد و کمک شایانی به دقت وصحت نتیجه آزمایش میکند.به گزارش روابط 

 مابقی هزینه خرید دستگاه توسط انجمن خیرین تامین گردیده است عمومی

 

 تبریک روز آزمایشگاه 

با فرا رسیدن روز ملی آزمایشگاه مسئولین بیمارستان با حضور در آزمایشگاه از این این عزیزان 

آزمایشگاه با دعوت وخدمات شایان آنها قدر دانی نمودند گفتنی است مراسم زیبایی نیز به خاطر روز 

 از خانواده های این عزیزان برگزار گردید

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیرین بیمارستان

گذشته حدود  با توجه به اهمیت جذب خیرین در دانشگاه وبیمارستان آموزشی درمانی نهم دی این مرکز با همکاری انجمن خیرین سالمت شهرستان در طول سال

 117به مبلغ تقریبی  1397 سال اول ماهه سه طول در رقم این که نموده جذب میلیون تومان از خیرین به صورت نقدی وتهیه لوازم پزشکی برای این مرکز  122

جذب کمکهای مردمی میلیون تومان با توجه به زمان مشابه افزایش چشم گیری داشته است در این راستا روابط عمومی بیمارستان برای تقدیر از خیرین گرانقدر و

 سایر ه تصویر خیر محترم وثبت اقدام خیر خواهانه ایشان باعث جذب وایجاد انگیزه اقدام به نصب تابلوی خیرین در سالن انتظار اصلی بیمارستان نموده است که با تهی

 گردد شهرستان وسالمت بیماران برای سالمت خدمات به خیرین

خرت وباقی واقع پس انداز آدکتر سلحشور ریاست بیمارستان در این زمینه افزود : امیدوارم خیرین گرانقدر و همشهریان عزیز برای هزینه کرد امور خیریه خویش که در 

 نمایند یاری عزیزان این به رسانی خدمت در را اسالمی جمهوری ودولت گرفته نظر در را درمان نیازمند  الصالحات می باشد بیماران

 

 

 نیازمندیهای بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

پزشکی در حال حاضر موارد ذیل در اولویت  نیازمندیهای بیمارستان بوده و سیستم مدیریتی با بررسی های انجام شده توسط تیم مدیریتی بیمارستان و واحد تجهیزات 

می توانند  در صورت  بر اساس موارد موجود با بهره گیری از امکانات داخلی و هدفمند سازی خیرین در جهت رفع آن در حال برنامه ریزی میباشد و خیرین گرانقدر

 52240095ذیل جهت هماهنگی با روابط عمومی بیمارستان تماس حاصل فرمایند   تلفن مستقیم = تمایل به تهیه  هریک  از موارد

        تورنیکت برقی       تخت معاینه              بن ماری                  آویز سرم                          نمازخانه           همراه سرا          ویلچیر             سیستم رایانه جهت مشاوره پکس     

        ی متر              ترازوی دیجیتال             ماشین دیالیز  میکرو توم آزمایشگاه                کاپنوگراف               هود آزمایشگاه              الکترو کاردیوگراف              پالس اکس

 ن            اتوکالو پ سی تی اسکن               تشک مواج                      ترالی اورژانس      الرنگوسکوپ         فتوتراپ کروی          وارمر خوالیزا اتومات                     تیو

 PTTپمپ انفوزیون سرنگ                دستگاه چک     رومیزی               ونتیالتور پرتابل                         ساکشن                   پمپ انفوزیون           

     نیمکت محوطه           کمد کنار تخت    اطفال بخش سونوگرافی پرتابل       بابل سی پپ        االیزا واشرا          ترالی الکترو کاردیو گراف          تلویزیون  

 



 

 

 

 

 

 طبیعیخدمات انجام شده رد راستای رتویج زایمان  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانم داور مترون بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی بیان داشت 

 پرستاری قلب تپنده بیمارستان است وخدمات پرستاری

 زندگی آفرین وحیات بخش بوده وبا کمک کادر  زحمتکش ومجرب

این مرکز خدمات پرستاری در بیش از چهارده بخش بیمارستان با دقت وهمت واالی این عزیزان در حال انجام میباشد البته   

کاستی هایی به علت درصد باالی اشغال تخت وجود  دارد که با یاری خداوند ولطف او به انجام خواهد رسید .ایشان در ادامه 

 را این گونه عنوان نمودند  97  ماهه اول سال   چهاراهم فعالیتهای دفتر پرستاری در

 رتصمیم گیری جهت تشکیل کارگروه درخصوص اجرایی نمودن سنجه های اعتبا اعتبار بخشی و سیب پذیر دربررسی وشناسایی منابع آ-1

 بخشی.

ورد نیاز جهت کسب استاندارد مورد امکانات م شرایط موجود و بررسی استانداردهای اعتبار بخشی ،امکانات و سوپروایزران و جلسه با-2

 نظر.

 دهای اعتبار بخشی نداتدوین چک لیست سوپروایزری برمبنای استا -3

د بررسی درهرشیفت دربخش های مورمشخص نمودن محورهای  تفکیک وظایف سوپروایزران درشیفت های مختلف صبح وعصروشب و-4

 بالینی 

 انجام راندها براساس برنامه  زمان بندی شده . سط تیم ارزیابی داخلی وتدوین برنامه بازدید ازبخش های بیمارستان تو-5

 پیشنهاد برنامه های اصالحی ارائه بازخورد به سرپرستاران و-6

 سوپروایزران محترم . مسئولین  بخش ها و پاسخ با برگزاری کمیته پرستاری وجلسه  پرسش و -7

 نظرسنجی ازهمکاران سرپرستار پرسنل وتدوین  دفتر ارزشیابی عملکرد  برنامه ریزی و-8

 تدوین دفتر ارزشیابی سرپرستار وسوپروایزر-9

 مدیر محترم پرستاریبه معرفی کارگروه آموزش به بیمار وکارشناس خبره بخش ها -10

 برگزاری کنفرانس های هفتگی توسط اعضای محترم هیئت علمی در بیمارستان)با همکاری واحد آموزش(-11

 همکاری واحد آموزش(زنال کالب به صورت هفتگی در سالن اجتماعات  بیمارستان)با برگزاری ژو-12

 تصمیم گیری جهت کاربردی نمودن فرم آموزش به بیمار ش افکارهمکاران محترم وبار بازبینی فرم آموزش به بیمار و-13

 تهیه چک لیست جهت ایمنی انتقال داخل بخشی بیماران-14

پیگیری مشکالت  بررسی وو  ی بامسئولین وپرسنل بخش های اورژانس،زنان ،نوزادان ،اطفال وزایشگاه داخل بخش تبرگزاری جلسا-15

 برنامه ریزی جهت ارتقاءکیفیت خدمات . مطرح شده همکاران  و

 بخش داخلی وبخش ویژه نوزادان و بخش اطفال و تجهیز افتتاح ، بازسازی-

 ارزشیابی بیمارستان دوستدار کودکنوزادان جهت  آماده سازی بخش های بلوک زنان و-

  cpr شاخص -

 درمان معاونتاداره پرستاری  ارسال ماهانه شاخص های ملی پرستاری به  -

 96یی درسه ماهه اول سال مامانفرکارشناس  1اتاق عمل،نفر کارشناس  1رستار،کارشناس  پنفر  15  جذب-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397کیفیت بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه در سه ماهه اول سال  عملکرد دفتر بهبود      

 جمع آوری وتحلیل شاخصهای کیفی اورژانس در پایان هر ماه و ارسال در پایان فصل به معاونت درمان .1

 در پایان فصل و ارسال به بخشها  CPRجمع آوری وتحلیل آمار ترخیص با رضایت شخصی و  .2

شروع به کاربه                توجیه نیروهای    .3 شی ، ایمنی بیمار و مدیریت خطر و بحران در بدو جدیدالورود در زمینه اعتبار بخ

 نفردر طول سه ماه 18تعداد 

سال     23تدوین برنامه بهبود کیفیت  .4 سوول واحد مربوط به  شارکت م شها جهت اجرا   97بخش و واحد با م و ابالغ به بخ

 پس از تایید

 و ابالغ به بخشها 97ن با مشارکت تیم اجرایی مربوط به سال تدوین برنامه عملیاتی بیمارستا .5

سال        .6 ستان در  صلی بیمار صهای عملکردی بالینی و غیر بالینی و فرایندهای ا شاخ شارکت تیم اجرایی و   97تدوین  با م

 ابالغ به صاحبان فرایند

واری اعتبار بخشی و تکثیر  برگزاری جلسات توجیهی و مشترک با مسوولین بخشها و واحدها در خصوص بازدیدهای اد      .7

 و ارسال سنجه های مربوطه به صاحبان فرایند

جمعا   96پایش شاخصهای فرایندهای اصلی و شاخصهای عملکردی بالینی و غیر بالینی مربوط به سه ماهه چهارم سال         .8

سنجش و پایش و ابال    99به تعداد  صاحبان  شاخص همراه با تحلیل آن و گزارش به تیم مدیریت اجرایی و کمیته  غ به 

 فرایندها

 و گزارش به تیم مدیریت اجرایی 97پایش برنامه عملیاتی و سیاستهای کالن بیمارستان مربوط به سه ماهه چهارم  .9

شگیری از تکرار خطاهای       .10 شها به منظور مطالعه و پی شده به بخ سال نتایج خطاهای حرفه ای گزارش  جمع آوری و ار

 مشابه در اردیبهشت ماه

 های داخلی بیمارستان و کدگذاری آن در خردادماهساماندهی فرم .11

سه ماهه اول       .12 شی مربوط به  ستانداردهای اعتبار بخ شهای مختلف برابر ا دریافت خود ارزیابی و ممیزی واحدها و بخ

 سال جاری و بر حسب مورد پیگیری و مداخله

شی  .13 ستورالعمل پرداخت      -راند آموز ساس د شهای بالینی به همراه تیم بازدید و ارزیابی بخش ها بر ا شی کلیه بخ پای

 مبتنی بر عملکرد و استانداردهای اعتبار بخشی و ارسال نتایج بازدید به بخشها  

 صوبات کمیته و پیگیری و اجرای م 35برگزاری وشرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی به تعداد  .14

آموزش،پیگیری ، جمع آوری و ارسال گزارشات وقایع ناخواسته درمانی به معاونت درمان و مشارکت با رابط معاونت   .15

 آن RCAدرمان در 

 دو پرونده از پرونده های مرگ و میر RCAانجام  .16

 واکراند و پیگیری مصوبات مربوطه 3برگزاری تعداد  .17

 صورت مستمر انجام امور جاری و سایر امور محوله به      

 

 

 
 عبارتند از : در امور مالی بیمارستان 97ماه اول سال  4اقدامات کلی انجام شده در آرش بابایی مسئول حسابداری بیمارستان بیان داشت :

---- 

 97تسویه بدهی به شرکت های بزرگ دارویی تا پایان اردیبهشت ماه  -1 
 اجرای فرایند پذیرش بیماران الکتیو)ارجاع از مطب(-2
 بیمه سالمت 97تعیین سقف خدمات بر اساس اسناد بستری وپاراکلینیک در ارتباط با تفاهم نامه سال -3
 بر اساس تفاهم نامه ارسال اسناد بیمه ای 97جذب سه مرحله اعتبارات بیمه ای در سال -4
 97از ابتدای سال  Hisتعیین تکلیف اقالم پرداخت نشده در سیستم -5
 قالم پرمصرف بخشهای بیمارستانپایش وتعیین میزان ا-6



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1397 اول کمیته در چهار ماهه  50برگزاری بیش از 

کمیته بیمارستانی در زمینه های  50بیان داشتند : در چها ماهه اول سال بیش از   آقای مهدی غالمیدبیران  کمیته های بیمارستانی 

بوده و در این  %80واخالق پزشکی برگزار شده است که مصوبات اجرایی آن نیز باالی آموزشی ، ایمنی ، مدیریتی ، اعتبار بخشی ، 

زمینه فعالیت گروه کمیته های بیمارستانی قابل تقدیر میباشد الزم به ذکر است که تقریبا تمام اقدامات محوری بیمارستان با تصمیمات 

 کمیته های بیمارستانی به تایید واجرا  می رسد .

 97سه ماهه اول سال  -گزارش کار کلی  واحد تجهیزات پزشکی

 پرونده ها ) حوزه مسئول فنی تجهیزات(همکاری با واحد بیمه گری در رفع کسورات 

 هماهنگی ، پیگیری و خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی:

با توجه به مشکالت کمبود اعتبار، رفع نیاز ملزومات پزشکی اساسی انبار دارویی و بخش ها 
 به خوبی انجام گرفته است. ازجمله: دستکش معاینه، میکروست، ست سرم، سرنگ و ... 

 تجهیزات پزشکی به شرح زیر:خرید  -

دو دستگاه انکوباتور نوزاد، یکدستگاه پمپ سرم با پایه سرم، یکدستگاه مینی وایداس که توسط 
عدد ویلچر، یکدستگاه رولر میکسر آزمایشگاه، سه عدد 5خیرین خریداری گردیده است و تعداد 

د مرکز خریداری فیزیوتراپی توسط خو IRست الرنگوسکوپ، یکدستگاه ویبراتور و چراغ 
 گردیده است.

 بازدید از تجهیزات بخش ها به صورت مستمر -

پیگیری مداوم خرید قطعات یدکی جهت تعمیر تخت های بستری از شرکت  -
 پیاوار که تاکنون با مشکل تامین اعتبار مواجه شده است.

پیگیری راه اندازی دستگاه سی تی اسکن نئوسافت جهت تامین تیوب و راه  -
ه تاکنون با سه شرکت مختلف هماهنگی انجام گرفته و در نهایت با توجه به اندازی آن ک

 شرایط بیمارستان در تالش برای اجاره دستگاه و یا تیوب می باشیم.

عقد قرارداد سال جدید با شرکت نورتوس جهت سرویس دوره ای و نگهداشت  -

UPS ها و استابالیزرهای بخش ها 

با شرکت فن آوری آزمایشگاهی  GEسکن لغو قرارداد سرویس دستگاه سی تی ا -
و قرارداد مستقیم با نماینده آن شرکت در مشهد با حدودا نصف قیمت شرکت قبلی.) با توجه 

 سال از کارکرد دستگاه از لحاظ قانونی بالمانع است.(10به گذشت بیش از 

که باید در زمان دقیقی و مشخصی از ساعت  MRIخرید فیلتر جهت کمپسروسر  -
 کارکرد آن تعویض گردد.

بنا به درخواست زایشگاه، سرویس و شارژ گاز کپسول انتونوکس و تحویل  -
 یکدستگاه ماشین بیهوشی از اتاق عمل جهت انجام زایمان بی درد.

 ساماندهی قراردادهای دستگاه های دیالیز بر اساس تعداد دستگاه های فعال -

 دستگاه قدیمی فرسوده2دستگاه ماشین دالیز جدید و غیرفعال کردن 4ل تحوی -

ساماندهی اعمال جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب ، حذف اعمال و کاالی غیر  -
اساسی و گران قیمت طبق دستور از جمله آرتروسکوپی،پروتز مفاصل بصورت الکتیو، دورای 

 مصنوعی مغز و چسب مایع گلوبرن

 کاالهای مصرفی خارجی با نمونه مشابه داخلی  جایگزینی تعدادی از -

 پیگیری قرارداد جدید جهت سرویس دوره ای ونتیالتورهای آی سی یو -

هماهنگی جهت انجام جنرال سرویس دوره ای ونتیالتور و ماشین بیهوشی مدک  -
 احیا درمان

 CSRهماهنگی جهت انجام سرویس دوره ای اتوکالو های  -

 

خدمات انجام شده در بیمارستان آموزشی برخی از  

 1397درمانی نهم دی سه ماهه اول 

 5205تعداد کل بیماران بستری : 

 و      1117      سونوگرافی : سرپایی :

    1554       بستری 

 بستری     226    سرپایی  و    1364    ام آر آی :

          6509بستری       5430   آزمایشگاه : سرپایی :

 517بستری :              2ی: یپاتولوژی:سرپا

   22244یزیت کلینکها : و

 377سزارین  784: و  زایمان طبیعی 

 خدمت به همشهریان عزیز افتخار این مرکز است 

 

 1397روابط عمومی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تیر ماه 


