
روابط عمومی  وستاد اجرایی برنامه

نظام تحول سالمت در بیمارستان

آموزشی درمانی نهم دی

خدمات هتلینگ بیمارستان  
آموزشی درمانی

نهم دی 
از زمان اجرای طرح



ایید لطفا روی واحد یا بخش مورد نظر کلیک نم





بخش داخلی 

تعویض دربهای بخش -1•

رنگ آمیزی بخش -2•

سرد وگرم تعویض لوله کشی آب -3•

زیبا سازی بخش -4•

همکاران بهسازی اتاق استراحت -5•

•

بازگشت به 
فهرست



تعویض لوله های آب سرد وگرم -1•

تعویض کلیه روشویی ها -2•

تعویض کلیه شیر آالت بخش -3•

نصب اکسیژن سانترال در کلیه اتاقها -4•

تعویض فن اتاق بیماران-5•

اتاق استراحت  همکاران  بهسازی -6•

بازگشت به 
فهرست



تعویض لوله های آب گرم وسرد -1•

بازسازی سرویس بهداشتی بخش عفونی -2•

فن اتاق بیماران تعویض -3•

بهسازی اتاق استراحت همکاران -4•

رنگ آمیزی بخش -5•

بازگشت به 
فهرست



تعویض لوله های آب گرم وسرد وگرمایشی بخش -1•

تعویض رادیاتور های شوفاژ بخش ارتوپدی -2•

تعویض کلیه شیر آالت و  روشویی های بخش -3•

لوله کشی اکسیژن سانترال بخش -4•

تعویض فن اتاق بیماران -5•

بازگشت به 
فهرست



تعویض لوله های آب گرم وسرد -1•

تعویض رادیاتورهای بخش اداری -2•

زیبا سازی بخش واستفاده از-3•

پنل پی وی سی•

بازگشت به 
فهرست



تعویض لوله های آب گرم وسرد وشوفاژ آشپزخانه -1•

قرارداد جدید جهت واگذاری آشپزخانه به بخش خصوصی -2•

زیبا سازی سلف سرویس -3•

نصب تهویه جدید -4•

ایجاد فضای مناسب جهت کارکنان -5•

تعویض سنگهای فرسوده -6•

رنگ آمیزی -7•

تنوع غذایی برای بیماران در سه وعده -8•

میان وعده برای بیماران بخش اطفال -9•

میان وعده برای زنان باردار در بخش زنان وزایشگاه -10•

میان وعده برای بیماران دیابتی -11•

امکان استفاده  ازغذا برای همراهی -12•

تغذیه ویژه  برای مادران در بخش اطفال -13•

(  استفاده از گاواژ صنعتی)ارتقاء تغذیه لوله ای –14•

مشاوره تغذیه -15•

مشاوره تخصصی جهت تغذیه بیماران در بخشهای سی سی یو آی سی یو-16•

و دیالیز واطفال و زنان باردار •

بازگشت به 
فهرست



دیالیز تعویض لوله های آب گرم وسرد وگرمایشی بخش -1•

دیالیز تعویض رادیاتور های شوفاژ بخش -2•

تعویض کلیه شیر آالت و  روشویی های بخش -3•

لوله کشی اکسیژن سانترال بخش -4•

تعویض سینک های بخش -5•

فن اتاق بیماران تعویض -6•

تعویض فنهای دیالیز -7•

(+HBS)افزایش یک تخت -8•

بازنگری و افزایش کیفیت در غذای بیماران -9•

بازگشت به 
فهرست



تجهیز اتاق عمل به کف پوش جدید-1•

تجهیز اتاق عمل به دو درب اتومات -2•

اتاق عمل نصب چهار دستگاه اسپلیت در -3•

اتاق عمل ساخت قفسه لوازم در -4•

اتاق عملنصب پرده هوا در ورودی -5•

عمل  نصب میله های حائل در ورودی اتاق -6•

بازگشت به 
فهرست



تعویض لوله های آب گرم وسرد وشوفاژ بخش -1•

باز سازی کامل سرویس بهداشتی سی سی یو-2•

تعویض شیر آالت بخش و رو شویی ها -3•

بهسازی اتاق استراحت پرسنل -4•

بازگشت به 
فهرست



پارتیشن بندی جهت اتاق کار بخش -1•

تعویض درب ورودی بخش -2•

ایجاد ایستگاه پرستاری جدید -3•

رنگ آمیزی بخش-4•

بازگشت به 
فهرست



عایق کاری کانال های بخش -1•

تعویض پمپهای گردش آب بخش -2•

افزایش تجهیزات پزشکی-3•

بازگشت به 
فهرست



رنگ آمیزی کامل بخش -1•

نصب پرده های آنتی باکتریال -2•

تهیه کمدهای جدید پرسنل -3•

نصب تلویزیون ال سی دی-4•

تعویض روشویی های بخش-5•

تعویض شیر آالت بخش -6•

نصب درب جدید در بخش -7•

بازگشت به 
فهرست



نظرتحتبخشکاملوبازسازیتخریب-1•

بستریهایتختافزایش-2•

مرکزیوساکشناکسیژناندازیراه-3•

بهداشتیسرویسهایافزایش-4•

جدیدتهویهسیستمازاستفاده-5•

ایزولهاتاقساخت-6•

بخشکلیبهسازی-7•

بازگشت به 
فهرست

نمای قبلی اورژانس

اورژانسجدید  نمای 



تجهیز هفت پانسیون پزشک شامل با امکاناتی از قبیل  •

نصب وراه اندازی تلویزیون -1•

یخچال -2•

تخت استراحت -3•

نصب وراه اندازی آبگرم کن -4•

میز نهار خوری تعویض چهار کولر آبی -5•

نصب دو دستگاه اسپلیت در پانسیون پزشکان -6•

بازگشت به 
فهرست



ساخت سرویسهای جدید در بخش تحت نظر اورژانس -1•

ساخت سرویسهای جدید در ورودی اورژانس -2•

تعمیر وبازسازی سرویسهای بهداشتی بخش عفونی -3•

تعمیر وبازسازی سرویسهای بخش جراحی -4•

تعمیر وبازسازی سرویسهای بخش سی سی یو -5•

تعمیر وبازسازی سرویسهای بهداشتی بخش داخلی اعصاب -6•

بازگشت به 
فهرست



ان آی سی یو 

اتصال به اکسیژن سانترال-1•

بهسازی اتاق مادران -2•

پارتیشن بندی ورودی بخش -3•

استفاده از دستگاه اسپلیت -4•

بازگشت به 
فهرست



بخش رادیولوژی

کامل کردن دربهای ورودی اتاق رادیوگرافی -1•

تعویض محل پذیرش رادیولوژی-2•

افزایش فضای انتظار بیماران -3•

مجهز شدن سونوگرافی به تهویه هوا -4•

تعمیر کولر های گازی -5•

تعمیر دستگاه های پروسسور -6•

بزودی راه اندازی دستگاه جدید رادیوگرافی دیجیتال -7•

بازگشت به 
فهرست



بخش  اداری  

افزایش سرویس بهداشتی جهت بانوان -1•

تعویض لوله های آب گرم وسرد -2•

تعویض لوله های گرمایشی -3•

تعویض رادیاتور های اداری -4•

پارتیشن بندی اتاق بیمه گری -5•

پارتیشن بندی اتاق ریاست -6•

ایجاد کمد دیواری در اتاق کارگزینی -7•

زیبا ساز ی اتاق مدیریت وریاست -8•

بازگشت به 
فهرست



بخش  آندوسکوپی  
وکولونوسکوپیآندوسکوپیجدیدبخشاندازیراه-1•

بهداشتیوسرویسهایلوازمشستشویاتاق،ریکاوریاتاق،انتظاراتاق:امکانات-2•

خصوصیبخشهمیاری-3•

بازگشت به 
فهرست



زنانبخش  
تخریب وبازسازی کامل بخش زنان وایجاد امکانات جدید از قبیل  •

کمد دیواری برای هر بیمار  -1•

کفپوش ودیوارپوشهای جدید  -2•

سقف کاذب-3•

تجهیز تمام اتاقها به فن کویل-4•

سرویسهای بهداشتی مجهز وکامل-5•

....(اکسیژن سانترال استیشن پرستاری جدید و-6•

بازگشت به 
فهرست



اه زایشگبخش  
اقدام خاصی در زمینه بخش مورد نظر LDRبا توجه به دستور کار ساختمان  •

پیشرفت فیزیکی داشته % LDR75انجام نشده است ودر حال حاضر ساختمان 
است  در حال ساخت میباشد 

بازگشت به 
فهرست



واحد آزمایشگاه  
مورد آزمایش در داخل بیمارستان 140انجام بیش از -1•

بستن قرار داد جهت چهل آزمایش غیر قابل انجام در بیمارستان با بخش خصوصی -2•

ون شناسی در حال حاضر این مرکز آزمایشات بیوشیمی ، میکروبشناسی ، انگل شناسی ،پاتولوژی ، بانک خون ، خ•
ت در ،سرولوژی ایمنولوژی را انجام داده وبیماران جهت هیچگونه آزمایش از بیمارستان خارج نشده وکلیه خدما

.مرکز صورت میپذیرد 

میلیون تومان 135تجهیز آزمایشگاه به دستگاه جدید اتوآناالیزر با همیاری خیرین محترم به ارزش تقریبی -3•

بازگشت به 
فهرست



نمازخانه بیمارستان  
وبرادرانخواهرانقسمتدودرمربعمتر80حدودفضاییدارایمکاناین•

شیوسرمایگرمایشیسیستمبهخیرینکمکباگذشتهسالطولودربوده
استشدهمجهزمناسبینسبتاصوتیوهمچنین

بازگشت به 
فهرست



واحد مدارک پزشکی  

عدد8تعدادبهبایگانیمتحرکفایلهایافزایش-1•

بایگانیوکفپوشدیواربهسازی-2•

جدیدهوایتهویهازاستفاده-3•

بازگشت به 
فهرست



اتوکالو زباله
میلیون تومان 64خرید اتوکالو جدید به ارزش تقریبی -1
خرید پنج عدد بین زباله فلزی درب دار -2
خرید دیگ بخار جدید -3
بهسازی فضای اتوکالو زباله -4

بازگشت به 
فهرست



CSR

CSR بهسازی فضای-1
تهیه یک دستگاه جدید اتوکالو-2
استفاده مجدد از آب دیگهای بخار وتخلیه در چاه -3

آبیاری فضای سبز بیمارستان 

بازگشت به 
فهرست



حراست فیزیکی

بستهمدارجدیددوربینهاینصب-1•

بیمارستانداخلدرخودروهاپارکینگکنترلطرحایجاد-2•

انتظاماتنیرویافزایشباوزایشگاهزنانبخشهایکنترل-3•

بازگشت به 
فهرست



واحد سی اس آر

بهسازی فضای سی اس آر -1
تهیه یک دستگاه جدید اتوکالو ، سفت -2
استفاده بهینه از آب مصرفی سی اس آر جهت  -3

آبیاری فضای سبز 

بازگشت به 
فهرست



روابط عمومی بیمارستان آموزشی  •
درمانی نهم دی شهریورماه  

•1394



نمای بیمارستان  

بازگشت به 
فهرست



کلینیک شماره دو 
راه اندازی کلینیک شماره دو -1•

راه اندازی داروخانه کلینیک با حمایت بخش خصوصی -2•

راه اندازی کلینیک تخصصی چشم -3•

راه اندازی واحد سنگ شکنی برون اندامی با حمایت بخش خصوصی -4•

راه اندازی واحد و بخش  شیمی درمانی-5•

بازگشت به 
فهرست



روابط عمومی بیمارستان آموزشی 
1394درمانی نهم دی 

عملیات پروژه ساختمان
MRI  



حدودباساختمانیدانشگاهخیرینستادهمیاریبا
مرحومخیرمحترمخانوادهطرفازمربعمترسیصد
لیونمیوهقتادسیصدتقریبیارزشبهتوکلیدکتر

ابکهگردیداهداءمذکوردستگاهجانماییجهتتومان
وزارتخانهطرفازناظرومهندسیندانشگاهتایید

بیمارستانبه1394ماهاردیبهشتدرزیربطمسئولین
ارائهدانشگاهمهندسینبهراالزمهایومشاورهمراجعه
راشدهانجامخدماتتصویریگزارشایندرنمودند

نماییممیمرور



هدیه ساختمان از 
طرف خانواده  

مرحوم دکتر توکلی  
به ارزش تقریبی

میلیون تومان370

تقدیم سند منزل به 
ریاست دانشگاه 

علوم پزشکی تربت 
حیدریه 



حضور مهندس حسنی جهت اجرای نقشه 
94ساختمان در اردیبهشت ماه 

نمای ساختمان در زمان اهداء توسط 
خیر محترم 



شروع تخریب  •
وخاکبرداری تا پایان  

1394اردیبهشت 

ی بتون ریزی وآرماتور بند
94اردیبهشت 15تا 



 شروع کار اسکلت آهن از
لغایت  94/3/15

94/3/27



ی  شروع  عملیات دیوار چین
94/3/20و آجر نما از 

94/4/7لغایت 



 ورود دستگاهMRI  94/4/6در تاریخ
و نصب دستگاه در محل تا تاریخ  

94/4/25



  پایان کار نمای ساختمان در
1394شهریور ماه 



بازگشت به 
فهرست

 شروع به کارMRI وپذیرش بیمار در سطح
بیمارستان وهمچنین بیماران سرپایی 



LDRساختمان 
LDRحالدرکهبودهاحداثدستدرطبقهسهدرمربعمتر1400بربالغمساحتیبا
برنامهدررا1395ماهخردادتحویلبینیوپیشداشتهفیزیکیپیشرفت%75حاضر

داردخود

بازگشت به 
فهرست



اتاق عمل و بخش چشم 



1394اندازی بخش جراحی چشم در شهریورماه سال  راه -1
کلینیک تخصصیراه اندازی -2

کلینیک تخصصی چشم با مجهز شدن به  دستگاههای 

اتوکراتورفرکتومتر-1

لنزومتر -2

3-E. SCAN

صصی و افتالموسکوپ جهت خدمت رسانی به بیماران در کلینیک تخ

اشد  شماره دو بیمارستان راه اندازی گردیده وهر روز صبح فعال میب





وضعیت اتاق عمل وبخش چشم 
عمل جراحی چشم انجام می گردد5در هر روز کاری •

:لیست عمل هایی که در این بخش انجام میشود شامل•

کاتاراکت-1•

(DCR)باز نمودن مجرای اشکی مسدود شده-2•

...شاالزیون   و-3•

که در پنج تخت این بخش بستری وسپس ترخیص میگردند •



اتاق عمل چشم  



بخش چشم  

بازگشت به 
فهرست



سالن انتظار اورژانس  
انتظارنسالساختهمراهیانبرایزمینهایندراورژانسانتظارفضایشدیدکمبودبهتوجهبا•

دودحدرفضایینظرموردنقشهتاییدوباگرفتهقراردانشگاهعمرانواحدکاردستوردر
گرفتقرارساختدستدرتومانمیلیونپنجاهیکصدوتقریبیمبلغبامربعمترچهلودویست

رسیدخواهدبرداریبهرهبهبزودیکه

بازگشت به 
فهرست



کلینیک شیمی درمانی بیمارستان  

وبهافتتاح1394سالبیمارستاندوشمارهکلینیکدردینهمدرمانیآموزشیبیمارستاندرمانیشیمیوبخشکلینیک

محترممارانبیبهرسانیخدمتمشغولشنبهچهار،شنبهسه،شنبهدوهایروزکهکلینیکایندررسیدبرداریبهره

دووولوژیآنکمتخصصیکدارایمیگرددارائهدرمانیشیمیخدماتگرامیبیمارانبهنظرتحتتختششبامیباشد

میباشددیدهآموزشپرستار

52248304:تماستلفن

بازگشت به 
فهرست



کلینیک سنگ شکنی برون اندامی  
معی بالغ بر کلینیک سنگ شکنی برون اندامی بیمارستان با حمایت بخش خصوصی با هزینه کرد ج•

اقع در افتتاح گردید این مرکز  در کلینیک شماره دو بیمارستان و1394ریال در سال 9000000000
مل جراحی بلوار قره نی قرار داشته وبا امکانات پیشرفته اقدام به سنگ شکنی بدون هیچگونه ع

مینماید

52221080: تلفن تماس •

بازگشت به 
فهرست



پست برق بیمارستان  
5000000000مبلغکردهزینهبامرکزاینبیمارستانوتحولتوسعهطرحبهتوجهبا•

800به200ازواتکیلوتغییروبانمودهبرقجدیدپستتاسیسبهاقدامریال
نموداجراییرابیمارستانبرقدیماندافزایش

بازگشت به 
فهرست



آسانسور جدید بیمارستان  
170ن مبلغ آسانسور جدید با تایید مسئولیبا توجه به افزایش تردد بیماران بین بخشها واتاق عمل ونیاز مبرم به

ح وقابل  آن شروع گردید وبزودی افتتامیلیون تومان جهت راه اندازی آسانسور جدید تخت بر ، پیش بینی وساخت

به هم متصل مینماید  بهره برداری می گردد  این آسانسور طبقات ساختمان اصلی بیمارستان را
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