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سبرگزاری جلسه با معاونت درمان وسپ•

نظام  تشكیل ستاد اجرايی برنامه تحول•
غهاسالمت در بیمارستان  و صدور ابال ,



 پس از فعال شدن ستاد تحول نظام سالمت

دینهمدرمانیآموزشیبیمارستاندرتوجیهیجلسهتشكیل-
معاونینوگاهدانشرئیسحضورباحیدريهتربتپزشكیعلومدانشگاهتوجیهیجلسهدرشرکت

دارووغذاتوسعه،درمان،.

جلسه با همكاران14در بیش از ستاد اجرايی برنامه تحول نظام سالمت

در تاريخهای ،
3/1،2/29،2/28،2/27،2/24،2/20،2/18،2/16،،2/12/14،2/12،2/10،2/8،2/7،

، در خصوص بررسی وراهكارهای اجرای طرح 5/27، 5/22، 4/25، 4/16، 4/9، 3/21، 3/18، 3/12، 3/5، 3/3
وتجهیزات  وهمچنین بررسی مشكالت موجود ،مسائل مالی طرح شرايط وچگونگی ماندگاری واقامت پزشكان ،موارد عمرانی

شديد فضای  هتلینگ ،الويت بندی روند اجرای طرح با توجه به مشكالت موجود با زمینه قديمی بودن بیمارستان وکمبود
فیزيكی و ارايه پیشنهادات  قابل اجرا در جهت کاربردی شدن بهتر 

خدمات بیمارستانی در طرح تحول نظام سالمت برگزار گرديد  

تجهیزات،وداروبیمه،،همكارانباجلسه10حدودتشكیل
طرحباارتباطدروضعفقوتنقاطبررسیجهتدرمانمعاونتجلسه20ازبیشدرشرکت



(نقاط ضعف)بررسی مشكالت موجود 

• کمبود نیروی انسانی در واحدهای مختلف -1
• کمبود حضور کارشناسان بیمه -2

• کمبود امكانات موجود با توجه به طرح های هتلینگ-3
• مشكالت موجود با توجه به فضای فیزيكی محدود در -4

بیمارستان 
• کمبود فضای مناسب جهت اقامت پزشكان-5

• کمبود فضای مناسب جهت تجهیزات پزشكی مصرفی-6
• مشكل تهیه قبض آمبوالنس توسط همراهیان -7

• اعزام بیماران جهت  برخی اقدامات تشخیصی -8
• نبود برخی از اقالم دارويی در داروخانه -9

نبود برخی آزمايشات در بیمارستان -10



( نقاط قوت )بررسی امكانات موجود 

• پرسنل سختكوش وهماهنگ با برنامه های کشوری -1
• توانمندی  موجود با توجه به برنامه استراتژيک-2

• مجهز ترين مرکز بودن در جنوب خراسان رضوی -3
• وجود تخصصهای متفاوت  پزشكی-4

• وجود امكانات مناسب تشخیصی ودرمانی-5
• وجود بخشهای ويژه پزشكی 5-



راهكار های ارائه شده ودر دست اقدام
• اقدام به جذب نیروی انسانی با تايید دانشگاه به صورت قرارداد معین-1
• جلسه با مسئولین بیمه شهرستان وحضور در حد نیاز کارشناسان بیمه -2

• تهیه چک لیستهای پايش طرح هتلینگ توسط بیمارستان وارائه به مسئولین در خصوص-3
نیازمنديهای مطرح شده در طرح

• استفاده بهینه از فضاهای محدود موجود وايجاد فضای مناسب جهت ارائه خدمات -4
تجهیزات پزشكی 

• استفاده از فضای ساختمان سالمت جهت اقامت پزشكان مقیم وتجهیز آن به امكانات -5
رفاهی

• جلوگیر ی از پرداخت هر گونه هزينه ای توسط بیماران با همیاری دفتر پرستاری  -6
• از جمله تهیه قبض آمبوالنس توسط همراهیان 

خصوصی ,جلوگیری در حد امكان از اعزام بیماران جهت اقدامات تشخیصی به مراکز -8
کامل شدن اقالم دارويی در حد مورد نیاز بیمارستان -9

ارستانتهیه کیت های مورد  نیاز در آزمايشگاه وجلوگیر ی از ارجاع بیماران به خارج از بیم-10
....(لباس ،دمپايی،لیوان و)تهیه پكیجهای پذيرش بیمار -11
زيبا سازی بخشهای بیمارستان ومحوطه فضای سبز   -12



بازديد های انجام شده
رياست  محترم دانشگاه به همراه اعضاء ستاد اجرايی 

2/15 ،22/2 ،2/30،2/24
معاون درمان واعضاء دبیرخانه ستاد اجرايی•
•2/29،2/25،2/21،2/18،2/16
نماينده محترم مجلس از روند اجرای طرح بازديد نمودند2/26•
بازديد جناب آقای دکتر امامی رضوی از روند اجرای طرح  نظام سالمت  2/31•
از روند اجرای طرح تحول نظام سالمت بازديد نمودند  ( دانشگاه قطب)گروه نظارتی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد 3/4•
طرح بازديد گروه نظارت واعتبار بخشی معاونت درمان به سرپرستی دکتر حیدری رئیس اداره نظارت بر درمان  از اجرای93/3/20•
هتلینگ تحول  نظام سالمت  •
و ( طب دانشگاه ق) سالمت در کشور با حضور کارشناسان محترم دانشگاه علوم پزشكی مشهد در ادامه روند اجرای طرح تحول نظام •

با توجه به امكانات موجود در بیمارستان آموزشی  31/3/1393مسئولین معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدريه در مورخه 
ینگ در اين تجهیزات مورد نیاز وچک لیستهای آماده شده اقدام به بازديد از بخشهای بیمارستان در خصوص ارتقاء هتلدرمانی نهم دی 

تار اقدام شايسته خواساعالم نیازمنديهامسئولین بیمارستان با توجه به اجرايی شدن طرح دراين مرکز ودر اين بازديدرا نمودند مرکز 
وسريع بازديد کنندگان محترم در زمینه ارتقاء هتلینگ شدند

جام دکتر دهقانی از خدمات واقدامات دانشگاه ومعاونت درمان وبیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تقدير نموده واندر اين رابطه •
اين مرکز را در دستور کار خود قرار دادند  هرچه سريعتر در خواستهای

•

بازدید کارشناسان وزارتخانه از بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی•
آمده وبا توسط کارشناسان وزارتخانه از روند اجرای عملیات عمرانی طرح هتلینگ در بیمارستان بازديد به عمل1393/4/2در مورخه •

نامه هتلینگ  توجه به مشاهدات بازديد کنندگان محترم وتوضیحات مدير بیمارستان مبنی بر عملكرد طرحهای عمرانی در جهت اجرای بر
،رضايت باالی نامبردگان در اين مرکز کسب گرديد  



اولین گام در اجرايی شدن طرح 

درصد 10و 5بر اساس فرانشیز hisاصالح نرم افزار -1•
رايگان کردن زايمان طبیعی در سیستم -2•
اصالح صورت حسابهای بیمه وبیمار -3•
افزودن اقالم دارويی جديد بر اساس فارماکوپه-4•

جديد  
افزودن تجهیزات پزشكی  -5•
اتصال به سیستم سپاس -6•
آموزش کارکنان واحد حسابداری وترخیص-7•



رح شروع پذيرش بیمار براساس ط-8•
نوين نظام سالمت از مورخه  

1393/2/15
رم  با حضور رياست  ومسئولین محت•

دريهدانشگاه علوم پزشكی تربت حی



دومین گام 

بیمارستان  اقدام در جهت ماندگاری پزشكان در -1

یمارستان  با برگزاری جلسات متعدد در بیمارستان ومعاونت درمان اجرای طرح مقیمی پزشكان در ب•
نهم دی

(وپدیمتخصصان ارت) بررسی درخواستهای رسیده از ساير پزشكان جهت اقامت در بیمارستان -2

تجهیز بیمارستان به پانسیون اقامت پزشكان-3

مشخص شدن پزشكان طرح اقامت واجرايی شدن طرح مذکور-4

پرداخت به روز کارانه ها  -5•
مرکز با توجه به نیاز شديد بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی به وجود پزشكان مقیم در اين•

ياست بالفاصله پس از ابالغ اجرايی شدن طرح مقیمی پزشكان با تمهیدات ديده شده توسط ر
تمكان نسبتا مناسبی تجهیز ودر اختیار پزشكان مقیم قرار گرفومديريت بیمارستان

اجرای اين طرح وبسته خدمتی در کوتاه ترين مدت عملیاتی ودر حال حاضر 1393/4/17•
زنان . بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی دارای سیزده پزشک مقیم در تخصصهای جرحی عمومی

وبیهوشی میباشدکه جهت خدمت به بیماران محترم آماده میباشندو



• در نظر سنجی های به عمل آمده 
رضايتمندی باالی بیماران محترم از 
طرح مذکور به صورت مكتوب تهیه  و 

آمار بدست آمده نشانگر تقدير 
مراجعین مرکز آموزشی درمانی

• نهم دی از طرح نظام نوين سالمت 
میباشد 



جلسه با مسئولین بیمه شهرستان وحضور در حد نیاز کارشناسان بیمه 



استفاده بهینه از فضاهای محدود موجود وايجاد فضای مناسب  
جهت ارائه خدمات تجهیزات پزشكی 



بازديد جناب آقای دکتر امامی رضوی از روند 2/31
اجرای طرح  نظام سالمت 



آغاز بازسازی آورژانس بیمارستان آموزشی 

1393/8/1درمانی نهم دی از مورخه 

• شروع عملیات بر اساس سه فاز بندی صورت گرفته 

دراورژانس 

فاز یک بخش تحت نظر

که شامل بازسازی کامل فضای قبلی جابجایی اتاقهای کار 

محل جانمایی تخت های بیماران واستیشن پرستاری بر 

اساس استانداردهای ملی کشور تا حد امکان وموقعیت 

فضای اورژانس با توجه به کم نشدن تختهای تحت نظر 

میباشد



• اجرایی شدن فاز سه طرح تحول نظام سالمت 

هم با تالش شبانه روزی واحد فن آوری اطالعات بیمارستان آموزشی درمانی ن•

دی فاز سه طرح تحول نظام سالمت در مرکز  درمانی نهم دی اجرایی شد 

مهندس حسینیان مسئول واحد فن اوری واطالعات بیمارستان آموزشی •

درمانی نهم دی افزود این طرح که شامل اجرایی شدن کتاب ارزش گزاری 

نسبی خدمات درمانی در پرونده های بیمارستانی میباشد از مورخه 

در این مرکز به مرحله اجرا درآمد 1393/8/1

رمانی بیمارستان آموزشی د: در این رابطه آقای وفایی مدیر بیمارستان افزود •

نهم دی همواره در اجرای برنامه طرح نظام نوین سالمت از مراکز پیشرو در 

اجرای مفاد این طرح  در سطح کشور بوده است 




