
 
 

  دومین جلسه خیرین بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی      

انجمن خیرین بیمارستان در دومین جلسه   3/2/1396 شنبه روز 

خود با حضورآقایان :مهدیان مقدم ، دکتر بهلگردی ، مدیر 

بیمارستان حسین زنگنه ،دکتر حبیبی ،مهندس علمدارو خانمها: 

 راضیه بهرامی ،زرمهری ، دکتر مسائلی ،محسنی ،هاشمی ، و کرد

برگزار گردیدآقای دکتر حبیبی ضمن عرض خوش آمد گویی و 

ر مقدم و تشکر از اعضاء محترم به بیان اهداف جلسه پرداخت و خی

خدمات ارزشمند و خداپسندانه  ئهفرصت پیش آمده برای ارا

 و  مردم فراروی  مشکالت و محدودیتهای شدن برطرف و 

 خیرین کارهای از ای گوشه به وه  شمرد  مغتنم را  بیمارستان

خصوص طرح  رد محترم اعضاء ادامه در ، نمود اشاره سالمت

مشکل عدم مکان مناسب جهت استراحت همراهیان بحث وگفنگو 

کردند واین مسئله بعنوان اولویت اول بیمارستان جهت پیگیری 

خانم هاشمی در ادامه عنوان نمود اعضاء محترم قرار گرفت 

:فرهنگ سازی برای استفاده از کمک های مردمی بسیار موثر 

 خیرین را جذب مینمایددان گرمیباشد و سرمایه های سر

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تقدیر از همکاران بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

حضور مسئولین ومدیران جلسه پایان سال بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی با 

واحد های مختلف بیمارستان در محل سالن کنفرانس دکتر شهیدی برگزار شد در 

در حوزه های مختلف عمرانی  1395این نشست صمیمی گزارش عملکرد سال 

درمانی آموزشی به سمع همکاران محترم رسید وبا توجه به اعتبار بخشی پایان سال 

انجام شد ضمن اشاره به نقاط قوت و قابل بهبود بر که از طرف کارشناسان وزارتخانه 

استقرار استانداردهای اعتبار بخشی وبرنامه ریزی برای اجرای اصول این استاندارد 

ها از ابتدای سال جدید تاکید شد .در پایان از همکاران ومسئولین محترم بخشها و 

 واحد ها با اهداء لوح تقدیر وقدر دانی بعمل آمد

 

  

 هیچکس را درمان مکن مگر آنکه بیماری او را بشناسی

اکرم  ص()پیامبر     

  

دکتر محمد رضا بهروز معاون درمان دانشگاه به همراه 

مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با حضور در 

آزمایشگاه بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی جهت تبریک 

بزرگ آزمایشگاهیان دیده روز آزمایشگاه بیان داشت: جامعه 

بانان گمنام عرصه های تشخیص وسالمتند که با تشخیص به 

موقع بیماری ها وفداکاری آسایش خود را در راه سالمتی 

بیماران فدا می نمایند و به یقین نقش همکاران عزیز علوم 

آزمایشگاهی در ارتقاء سالمت هم میهنان بی بدیل وشایسته 

فروردین که به یاد دانشمند  30 قدر دانی میباشد واینجانب

زمایشگاهیان ایران فرزانه اسماعیل جرجانی روز جامعه آ

را تبریک عرض نموده از درگاه خداوند منان نامگذاری شده 

  مینمایم مسئلت  سالمتی وتوفیق روز افزون شما را
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ریاست بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی با همراهی  دکتر یاسر سلحشور 

و  115اورژانس ؛حراست دانشگاه ، معاونت های محترم توسعه و درمان 

با فرا رسیدن سال جدید در  مدیریت بیمارستان  و سازمان نظام پرستاری

بیمارستان حضور یافته وبا تبریک سال جدید آرزوی توفیق وسالمتی را 

  به لطف خداوند منان برای همکاران بهداشت ودرمان مسئلت نمودند 

 

 

 

 دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان عملکرد از  انتقال تجربیات

 

اردیبهشت ماه سال جاری کارشناسان  ریاست بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی دکتر سلحشور بیان داشت :

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با حضور در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی وابسته به معاونت درمان دانشگاه 

 دیدن بخشهای   منشی وخدمات گری بیمه علوم پزشکی تربت حیدریه از تجربیات این مرکز در خصوص واگذاری 

ارستان جهت راه اندازی بخش خصوصی بیمه گری در بیمارستانهای نیشابور بیم نای موفق عملکرد نحوه واز نموده

کسب تجربه نمودند آقای محمد خاکزاد مسئول درآمد بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی ، در این بازدید با بیان 

شده وکاهش را در خدمات ارائه  مرکزکاهش بسیار چشمگیر کسورات بیمارستان و به روز شدن امور بیمه این 

 کسورات بیمه بسیار توانمند عنوان نمود ه ودقت عمل باالی همکاران را با توجه به رسیدگی سریع الیق تقدیر دانست
 

 

 1396اول  ماهه  چهار     -هفتمشماره      بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی   1396  گزارش خبری 

 

 

 

  

 

قابل توجه همکاران محترم : نماز ظهر هر روزه به جماعت 

میگردد از پس از اذان در نمازخانه بیمارستان برگزار 

همکاران گرامی دعوت میشود تا دراین مراسم ملکوتی 

 حضور به هم رسانند
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان آموزشی  با خیرین  همیاری 

 1396 ماهه اول   چهار درمانی نهم دی

 اینچ  32آقای دکتر هاشمزاده یک دستگاه تلویزیون -1

 آقای دکتر مقدسی یک دستگاه  -2

 اینچ  32تلویزیون 

خانواده مرحوم حاج ابوالحسن فاطمی یک دستگاه -3

 االیزا  

 آقایان اقراری و پور یعقوب دو عدد پلی کربنات -4

  پالس اکسی متر یک دستگاه خاتمی  مرحوم شهرام -5

 مرحومه امیری شادمهری  یک دستگاه دیونایزر -6

دستگاه اهدایی خانواده مرحوم ابوالحسن فاطمی -7

 االیزا 

 علیزاده دستگاه دیالیز  اهدایی خانواده مرحومه -8

مهندس عباس حسینزاده دو دستگاه تخت شیمی -9

 میلیون ریال  100درمانی به ارزش تقریبی 

 برگزاری جلسه توجیهی کارانه

با هماهنگی به عمل آمده با حضور مسئولین دانشگاه 

سرپرستاران ومدیران بیمارستان مشکالت ، ومعاونت درمان 

ابطه با پرداخت کارانه واضافه کار همکاران مورد ردر 

وهمکاران موارد وچالشهای موجود را با بررسی قرار گرفته 

مسئوالن حاضر جهت رفع نواقص عنوان نمودند دراین جلسه 

ر سلحشور ریاست بیمارستان با توجه به مشکالت موجود دکت

کار  موارد مطرح شده را در برای  همکاران تقاضای بررسی 

  خواستار شدند از مسئولین دانشگاه گروه هیئت امنا دانشگاه 

 

 

 اهداء دو دستگاه همو دیالیز

کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

جواد اسدی بیان داشت :با پیگیریهای بعمل آمده و هماهنگی با 

کارشناسان بنیاد امور بیماریهای خاص و همت معاونت درمان 

ومدیریت بیمارستان ومساعدت ریاست بنیاد بیماران خاص سرکار 

به    belپیشرفته   jms  یز خانم دکتر هاشمی تعداد دو دستگاه دیال

، گفتنی  گردید صورت رایگان به  بخش دیالیز این مرکز اهداء 

ریال یکصد و  12500000000است ارزش تقریبی این دستگاهها 

بیست وپنج میلیون تومان  میباشد بخش دیالیز بیمارستان آموزشی 

درمانی نهم دی در حال حاضر با حدود    هفتاد بیمار ثابت و 

دستگاه دیالیز در سه شیفت کاری  9ده  بیمار سرپایی با  پانز

مشغول فعالیت میباشد مدیر بیمارستان حسین زنگنه در این زمینه 

افزود با توجه به فرسوده بودن دستگاههای دیالیز این مرکز 

کمکهای مردمی وخیرین در این زمینه کمک شایانی به خدمات 

ا در پی دارد و ما رسانی بهتر در خصوص بیماران دیالیزی ر

میدواریم در کنار خدمات دولت تدبیر وامید از همت مردان و ا

زنان خیر در خصوص خدمات سالمت بیش از پیش بهره مند 

 .گردیم

 

 برگزاری جلسه خیرین بیمارستان  

به منظور استفاده بهینه از خدمات خیرین شهرستان با کمک مجمع خیرین دانشگاه اقدام به تشکیل 

با وجود ماه مجمع خیرین بیمارستان گردید و در این رابطه اولین جلسه تقدیر از این عزیزان 

مبارک رمضان به صورت افطاری برگزار گردید  در این جلسه با اهداء لوح سپاس از مدیر عامل 

 وسط ریاست بیمارستان تقدیر گردیدمجمع مهندس کریمی ت

 

 

 

 افزایش فرهنگ سالمت در بیمارستان 

با هماهنگی انجام شده توسط روابط عمومی در طول 

ماههای اخیر با تهیه وپخش بیش از ده هزار پمفلت واوراق 

اطالعات آموزش به بیمار و همراهی در خصوص اطالعات 

ادامه درمان  و افزایش اطالعات عمومی در عمومی جهت 

شنایی با بیماری دیابت وفشار آزمینه پیشگیری از بیماریها و

خون چگونگی استفاده از نمک وهمچنین تغذیه کودکان با 

کمک معاونت بهداشتی و ترویج تغذیه با شیر مادر و زایمان 

موزشی درمانی نهم دی اقدام شده آطبیعی در بیمارستان 

ستقبال بیماران وهمراهیان حاضر در بیمارستان   ومورد ا

قرار گرفته است که با توجه به نقش پیشگیر ی در فرهنگ 

سالمت بسیار مهم بوده وقدم موثری در زمینه افزایش 

فرهنگ سالمت در حد بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

 . بوده است 

 

   افزایش فرهنگ معنوی در بیمارستان با حضور روحانیت                                        

جهت افزایش فرهنگ دینی  1396ماهه اول سال چهار با هماهنگی انجام شده توسط روابط غمومی در طول 

اقدام به حضور بر حاج آقای صابر  ومعنوی در این مرکز ،امام جماعت بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

در این دیدارها   .الت شرعی آنان نیز پاسخ گفت ئوابالین بیماران نموده ودر عین عیادت از این عزیزان به س

که در اکثر بخشهای بیمارستان انجام گرفته است نه تنها رضایتمندی بیماران در این خصوص جلب شده است 

ز عملکرد بیمارستان در این زمینه توسط بیماران محترم بلکه حضور روحانیت در مرکز درمانی باعث تقدیر ا

 .شده است

 

 



 
 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری مراسم قران دوره در ماه مبارک رمضان

ماه مبارک امسال نیز با حضور پر شور همکاران مراسم قران دوره در نمازخانه بیمارستان برگزار گردید در این 

امام جماعت بیمارستان هر شب به تفسیر آیاتی از قران کریم مراسم که با همکاری صندوق بالل برگزار میگردد 

   بخشید وبه این محفل نورانی  هوایی تازه   پرداخته

 

 

 گرامیداشت روز ماما در بیمارستان 

روز جهانی ماما با حضور همکاران محترم ماما و مسئولین معاونت درمان وبیمارستان در بخش 

 برگزار گردید زایشگاه

 

 

 

 

 

 اقدامات حراست فیزیکی بیمارستان                                                

: با هدف ارتقاء  آگاهی همکاران در خصوص هشیاری نسبت به  مدیر حراست بیمارستان بیان داشت 

این واحد اقدام به اطالع رسانی به کلیه کالهبرداری های تلفنی وتردد افراد مشکوک در بیمارستان 

ط این توس ارستانمدر داخل بی واحدها وبخش ها نموده است وهمچنین بیش از شش مورد سرقت

ه مراجع قانونی ارجاع شده است واحد حراست فیزیکی تعیین هویت شده وب ردیابی و واحد 

بیمارستان با بهره گیری از دوربینهای با کیفیت باال  در محیط بیمارستان عمال باعث کاهش  

 قابل مشکوک به راحتی مورد برخوردهای نامناسب در این مرکز شده است ودر صورت ایجاد موارد 

   ی باشد.پیگیری م

 

ماهه اول چهارمحمد محمد زاده در زمینه خدمات واحد اداری بیان داشت : در طول 

عالوه بر جمع آوری مدارک پرسنل جهت تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به  1396

 رسمی آزمایشی

وثبت مرخصی ها درکاردکس پرسنل 1395وتکمیل وارسال لیست  لباس شش ماهه دوم سال 

،  به مدیریت توسعه و ارسال  لیست اضافه کارماهانه  1395ل وارسال کارت های مرخصی سا

تکمیل و ارسال  لیست ماموریت های پرسنلی درپایان هرماه وارسال به امورمالی دانشگاه جهت 

با آموزش جدید در زمینه استفاده کاربردی دستگاه و همچنین پرداخت مرخصی های پرسنلی 

  تایمکس به شکل دقیق قابل دستیابی گردیدتایمکس اضافه کار پرسنل به صورت ثبت 
 

گشایش بخش اطفال پس از باز سازی کامل با تمهیدات دیده شده در بازه زمانی 

 کمتر از دو ماه

طی یک دور ه کوتاه بخش اطفال بیمارستان بازسازی کامل شده وبا امکانات جدید از قبیل اتاق 

استفاده از سیستم ،بازی  ، اتاق رگ گیری ، اتاق جدید استراحت پزشک و استیشن پرستاری جدید 

 گرمایش وسرمایش نوسازی شده وسرویسهای بهداشتی جدید در اختیار بخش اطفال قرار گرفت 
 

 

 

 

 :مهندس پهلوان مسئول پروژه های عمرانی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی بیان داشت 

بیمارستان همچنان در حال برنامه های طرح تحول نظام سالمت خدمات زیر بنایی  در ادامه  

پیشرفت می باشد وبعد از بازسازی بخش اطفال در حال بازسازی وبهسازی و تبدیل به احسن 

وی اتصال اتاق عملهای  بخش زایشگاه قدیم با کاربری جدید در روزهای آینده خواهیم بود 

توصیف نموده وبیان داشت  1396قبلی یکی از خدمات سه ماهه اول ی عمل اجدید را به اتاقه

 طرح بزرگ پروژه اورژانس جدید به سرعت در حال پیگیری وپیشرفت میباشد 

 تبریک روز آزمایشگاه

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

گفتنی است مراسم زیبایی نیز به خاطر روز آزمایشگاه با دعوت از خانواده های این عزیزان  دنها قدر دانی نمودنآ

 برگزار گردید

 



 
 

  

 

 

 :اتاق عمل 

 راه اندازی اتاقهای

 عمل جدید واتصال 

 ی قدیمیابه اتاق عمله 

 و راه اندازی چیلر و

  ی تهویه امسقف نمودن دستگاهه

         

 بخش اطفال پس از باز سازی وبهسازی وتزئینات زیبا       

 ماه  دواین بخش در طول 

 بهسازی وبازسازی شده 

 توسط گروهی از گرافیستــها 

  بازی کودک نیزنقاشی وبه اتاق 

 مجهز گردید .

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ماهه چهارحسین زنگنه مدیر بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در خصوص اقدامات انجام شده در 

تعمیر خدمات شایانی به انجام رسیده که از آن جمله میتوان به  1396اول ماهه  هارچدر طول : بیان داشت 1396 اول

افتتاح اتاق عمل جدید ،راه اندازی هوا ساز ، 1395سال وکالیبراسیون تجهیزات پزشکی بیمارستان ،پرداخت سه ماه کارانه 

اتاق عمل ،نصب چیلر در اتاق عمل ،افتتاح بخش اطفال پس از باز سازی وهتلینگ ،باز سازی اتاق تحت نظر بخش سوانح 

هبان در محل ،باز بینی واصالح چارت کمیته بحران بیمارستان ،افزایش وباز ،نصب درب ورودی اورژانس و استقرار نگ

یسه دانشگاه مبنی ئفضای سرویس های بهداشتی اداری پرستاری ،تشکیل کمیته خیرین سالمت ،اخذ موافقت هیئت رسازی 

تعیین محل استقرار  ،بازسازی فضای آشپزخانه ،تکمیل نمای ساختمان اصلی ، ابالغ و بر سقف چهارم پروژه اورژانس

قرارداد وجذب ده عقد بازسازی فضای امحاء زباله و تعمیر دستگاه اتو کالو زباله  و همچنین معاونت آموزشی بیمارستان ،

 می باشد  1396ماهه اول  چهار از جمله اقدامات اجرایی بیمارستان در نیروی خدمات ی شرکتی 

 

 

 

 

 

 



 
 

                   

 

   

 

 

 

 

                                  

                                  

 

 بهینه سازی  وتکمیل نمای بیمارستان 

 تقدیر از همکاران مدارک پزشکی 

  خیرین گرانقدرتقدیر از 

 تقدیر از خدمات معلمین گرامی

 تقدیر از همکاران متخصص  

 



 
 

                                   

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیازمندیهای بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

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

و خیرین گرانقدر 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 

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

ت معاینه              بن ماری                  آویز سرم                       تورنیکت تخ                 نمازخانه           همراه سرا          ویلچیر             سیستم رایانه جهت مشاوره پکس     

ل             ماشین ی متر              ترازوی دیجیتامیکرو توم آزمایشگاه                کاپنوگراف               هود آزمایشگاه              الکترو کاردیوگراف              پالس اکس        برقی 

فتوتراپ کروی          وارمر خون                  الیزا اتومات                     تیوپ سی تی اسکن               تشک مواج                      ترالی اورژانس      الرنگوسکوپ           دیالیز  

 PTTساکشن                   پمپ انفوزیون               پمپ انفوزیون سرنگ                دستگاه چک                          رومیزی               ونتیالتور پرتابل اتوکالو 

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

 

اتسرویس کلیه کولر های بیمارستان توسط تاسیس

 ات 

 های بهسازی شده به سیستم اگو شاتصال فاضالب بخ

  وافزایش اگاهی با همیاری معاونت بهداشتیاطالع رسانی   نیازمندیهای بیمارستان  رفع  جذب خیرین در



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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   

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

 را این گونه عنوان نمودند    96  ماهه اول سال  چهار اهم فعالیتهای دفتر پرستاری دردر ادامه 

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

 بخشی. راعتبا

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

 مورد نظر.

 دهای اعتبار بخشی نداتدوین چک لیست سوپروایزری برمبنای استا -3

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

 های بالینی 

 انجام راندها براساس برنامه  زمان بندی شده . ارستان توسط تیم ارزیابی داخلی وتدوین برنامه بازدید ازبخش های بیم-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 عملکرد پرسنل وتدوین  دفتر ارزشیابی  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(برگزاری ژوزنال کالب به صورت هفتگی در سالن اجتماعات  بیمارستان)با -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  بررسی وو  داخل بخشی بامسئولین وپرسنل بخش های اورژانس،زنان ،نوزادان ،اطفال وزایشگاه  تابرگزاری جلس-15

 برنامه ریزی جهت ارتقاءکیفیت خدمات . مشکالت مطرح شده همکاران  و

 و انتصاب همکار محترم سرکار خانم  نامجو به عنوان سرپرستار بخشبخش اطفال و تجهیز افتتاح ، بازسازی-

 ارزشیابی بیمارستان دوستدار کودکنوزادان جهت  اده سازی بخش های بلوک زنان وآم-

  %5/70و ناموفق                 %29/ 5موفق در سه ماهه اول            cprمیانگین    باcpr شاخص -

 درمان معاونتاداره پرستاری  ارسال ماهانه شاخص های ملی پرستاری به  -

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396 اول کمیته در چهار ماهه  80برگزاری بیش از 

کمیته بیمارستانی  80سال بیش از  اول: در چها ماهه  ندبیان داشت و خانم شمس آبادی  خانم روحانیدبیران  کمیته های بیمارستانی 

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

ت محوری بوده و در این زمینه فعالیت گروه کمیته های بیمارستانی قابل تقدیر میباشد الزم به ذکر است که تقریبا تمام اقداما

 بیمارستان با تصمیمات کمیته های بیمارستانی به تایید واجرا  می رسد .

خدمات این  بیمارستان آموزشی درمانی نهم دیامور عمومی  واحدبهزاد فالح  مدیر 

 را به  1396ماهه اول چهارواحد در طول 

  شرح ذیل عنوان نمود
 

 پیگیری جهت بهسازی وگل کاری فضای سبز.

 وتحول بیندو شرکت واحد لنژری.تحویل 2

.پیگیری الزم جهت حذف سماور های برقی ولوازم پر مصرف در 3

 بخش ها.

 .پیگیری جهت سرمایش ساختمان ال دی ار.4

.پیگیری جهت انتقال لوازم اسقاطی وضایعات جلوی انبار به انبار 5

 منظر.

 ن ..پیگیری جهت انتقال لوازم تاسیساتی از انبار منظر به بیمارستا6

 .پیگیری جهت بهسازی آسانسور ساختمان آی سی یو.7

 .پیگیری جهت کاهش هزینه های آشپزخانه.8
 .پیگیری جهت بهسازی فضای سلف سرویس وآشپزخانه ورنگ آمیزی.9

 .پیگیری جهت بهسازی پانسیون پزشکان مقیم آقا10

 .پیگیری جهت بازسازی صندلی گردون بخش ها11

 برنامه واحد های خدمات بخش ها و....تنظیم وبرنامه ریزی 12

 .بازدید دوره ای از واحد نقلیه ،تاسیسات،خدمات بخش ها،تدارکات13

 .پیگیری جهت خریداری لوازم فوری توسط تدارکات14

.پیگیری جهت خریداری تجهیزات جدید آشپزخانه توسط بیمارستان 15

 وپیمانکار

 هت بخش ها.پیگیری الزم جهت خریداری کپسول اطفاء حریق ج16

 .پیگیری جهت بازسازی وبهسازی دستگاه امحاء زباله.17

 .پیگیری جهت تعویض سطل های زباله بخش ها18

 .پیگیری جهت بهسازی فضای داخلی نماز خانه.19

 .پیگیری جهت سرمایش بخش عفونی.20

زایشگاه ازمایشگاه ن و عدد کولر ابی جهت بخش زنا  4.پیگیری خریداری 21

 نسخه.واتاق ثبت 

 .پیگیری جهت مشکالت نیرو های شرکتی.22

 .پیگیری جهت راه اندازی بخش اطفال جدید.23

 .پیگیری جهت راه اندازی اتاق معاونت اموزشی بیمارستان.24

 ه اندازی اتاق استراحت پزشکان مقیمی اطفال.ا.پیگیری جهت ر25

 .پیگیری جهت انجام قراداد های اجاره ای.26

 ری تجهیزات بخش اطفال.پیگیری جهت خریدا27

 جهت انعقاد قرداد نگهداشت آسانسور توسط شرکت معتبر. .پیگیری الزم28

 .پیگیری جهت اجرای تهویه مناسب آشپز خانه.29

. پیگیری جهت رنگ آمیزی نرده های بخش داخل ،جراحی ،ارتوپدی ورنگ 30

 آمیزی بلوکه وفضای محوطه.

 

 

بیمارستان آموزشی خدمات انجام شده در  برخی از 

 1396انی نهم دی سه ماهه اول مدر

 5325: تعداد کل بیماران بستری 

 سرپایی     4469  : تعداد گرافی های انجام شده 

 بستری    3432  و

       و بستری      1264      سونوگرافی : سرپایی :

1615    

 بستری     205    سرپایی  و    1273    ام آر آی :

         6635بستری       6075   آزمایشگاه : سرپایی :

 132940لغ بر اکلیه خدمات موردی آزمایشگاه ب

 . بوده است آزمایش مورد 

  492بستری :               13پاتولوژی:سرپاییی: 

   30984یزیت کلینکها : و

   1290: و سزارین  زایمان طبیعی 

 خدمت به همشهریان عزیز افتخار این مرکز است 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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

 بیان داشت : 1396ماهه اول  چهار خانم بخشی در زمینه اقدامات انجام شده در

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

 در پایان فصل و ارسال به بخشها  CPRوتحلیل آمار ترخیص با رضایت شخصی و  جمع آوری

 نفردر طول سه ماه 15توجیه نیروهای جدیدالورود در زمینه اعتبار بخشی ، ایمنی بیمار و مدیریت خطر در بدوشروع به کاربه تعداد 

تدوین شناسنامه جهت شاخصهای جدید و ارسال بـه صـاحبان   همراه با تعیین شاخصها و  96بازنگری فرایندهای اصلی بیمارستان در سال 

 فرایند و شاخص

و تدوین شناسنامه جهت شاخصهای جدید و ارسال بـه صـاحبان فراینـد و     96بازنگری شاخصهای عملکردی بالینی و غیر بالینی در سال 

 شاخص

 و ابالغ به کلیه بخشها و واحدها 96تدوین برنامه عملیاتی بیمارستان جهت سال 

 طراحی فرمت ممیزی و ارسال به کلیه بخشها و واحدها به منظور مستند سازی ممیزی انجام شده در قالب فرمت یکسان

 بخش و واحد  15حدود  96دریافت و اصالح برنامه بهبود کیفیت سال 

 شاخصها و تحلیل آن و ارسال به بخشها95پایش سه ماهه چهارم سال 

ه تیم بازدید و ارزیابی بخش ها بر اساس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد و استانداردهای اعتبار راند کلیه بخشهای بالینی به همرا

 بخشی و ارسال گزارش بازدید به بخش مربوطه در همان روز

 بارگذاری اعتبار بخشی موسسه ای )آموزشی( با مشارکت سوپروایزر آموزشی

 ی و اجرای مصوبات محولهشرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی و پیگیر

 انجام امور جاری و سایر امور محوله به صورت مستمراز جمله اقداماتی است که به انجام رسیده است 

 

 

 

 

پزشکی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در بیان جواد اسدی  مسئول تجهیزات 

 بیان داشت 1396خدمات انجام شده ابتدای سال 

کلیه دستگاههای یو پی اس و استابلیزیر ها سرویس شده یک دستگاه ویدوئو آندوسکوپ 

پنتاکس پس از ماه ها پیگیری مجموعه مدیریت دانشگاه و بیمارستان و حضور وکلونوسکوپ 

 شدو تحویل بیمارستان  خریداری گردیدت و درمان و هیات امناء ارزی در وزارت بهداش

.همچنین با پیگیری و تالش مضاعف تیم مدیریتی دانشگاه و بیمارستان دستگاه دوم 

در  رادیوگرافی دیجیتال نیز خریداری و به ناوگان تجهیزات پزشکی بیمارستان اضافه شد. 

مد .عملیات آبه اجرا در ( ) نگهداری پیشگیرانه  PMکلیه بخشهای بیمارستان به شکل مداوم 

ساماندهی بیشتر وبهتر جهت جراحی های پروتز مفاصل زانو  و لگن اجرا گردید .کلیه 

دستگاههای بیهوشی و ونتیالتورها  و   آی سی یو دستگاههی بخش نوزادان واطفال و

 .کالیبراسیون گردید 

 

 

 تشکیل کمیته پیشگیری از زخم فشاری

در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی با تعیین  

همکاران خانم جهانی وآقای  مهدی میری به 

عنوان پرستاران کارشناس زخم بستر در این 

کمیته زخم بستر مرکز دوره های آموزشی 

تشکیل وبا هدف شناسایی بیماران در معرض 

خطر و آموزش به همراهیان آنان در جهت 

م فشاری وهمچنین پیشگیری از بوجود آمدن زخ

درمان این بیماران توسط پانسمان های نوین و 

در ادامه جمع آوری آمار وآموزشهای الزم به 

پرسنل وانتخاب رابط زخم بستر در بخشهای 

مختلف بیمارستان خدمت رسانی به این بیاران 

   داده است . در شرایط مطلوب وشایسته ای قرار

 

 

 1396     تیر ماه        روابط عمومی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی


