دستاوردهای معاونت درمان در سال :49
پروژههایعمرانی

افتتاح نخستین بخش پیوند مغز استخوان کودکان در کشور در بیمارستان مفیدکلنگزنی بیمارستان  081تختخوابی تخصصی سوانح ،سوختگی و ترمیمیافتتاح چند پروژه عمرانی در شهرستان دماوند افتتاح بلوک زایمانی در بیمارستان سوم شعبان
 افتتاح سایت بی خطر ساز پسماندهای عفونی بیمارستانی
 افتتاح پایگاه اورژانس گیالوند
افتتاح بزرگترین اتاق تمیز در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشورمراسم کلنگ زنی کلینیک ویژه در بیمارستان امام خمینی فیروزکوه با حضور امام جمعهافتتاح پروژه های عمرانی در شهرستان ورامین به مناسبت دهه فجر oاحداث کلینیک ویژه
احداث این کلینیک ویژه در فضایی با وسعت  0011متر مربع و در چهار طبقه با مبلغی بیش از
پنجاه میلیارد ریال در حال انجام است.
 oپیگیری پیشرفت ساختمان جدید بیمارستان
 oافتتاح بخش ویدئو آندوسکوپ ()Full HD
 oافتتاح بخش اکو کاردیوگرافی
افزایش تعداد تخت های دیالیز شامل oافتتاح بخش دیالیز مرکز جراحی محدود مادربا 01تخت فعال
 oتایید مجوزدرمانگاه خیریه قائم آل محمد(عج) با  01تخت فعال پس از  0سال توقف فعالیت
 oافزایش تعداد  01عدد دستگاه دیالیز در درمانگاه پارتیان
 oافزایش تعداد 1عدد دستگاه دیالیز در درمانگاه دارالشفا حضرت مهدی (عج) قرجک

 oتمهیدات ویژه جهت تحویل رایگان داروی سینوکس برای بیماران MS
افتتاح بخش  ICUبیمارستان های اختر -طالقانی و  01خردادافتتاح  NICUبیمارستان های شهدای تجریش و مدرسافتتاح بخش  PICUبیمارستان مسیح دانشوری-مدرسافتتاح بخش  Post Angiographyبیمارستان امام حسین (ع)افتتاح بلوک زایمان بیمارستان های شهدای تجریش و سوم شعبان دماوندافزایش بخش  ICUسوختگی (1تخت) بیمارستان پانزده خرداد در پروانه بهره برداری بیمارستانافزایش بخش فیزیوتراپی بیمارستان طرفه در پروانه بهره برداری بیمارستان-افزایش بخش فیزیوتراپی بیمارستان لقمان در پروانه بهره برداری بیمارستان

فعالیتهایعلمی:
چاپمقالهزيردرمجلهIJHR درموضوعیتاقتصاددرمانوتوسطنويسندگانزير:
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چاپ2كتابباعناوين oراهنمایی برای ارزیابی بهداشت دست
 oدستور شفاهی تلفنی
برنامهريزی:

نگارش برنامه عملیاتی اختصاصی ستاد معاونت درمان جهت سال 51-همکاری با وزارت متبوع در اجرای برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ها،تختهاوامکاناتموردنیاز:


پیشبینیتخصص
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت سطح بندی خدمات و ترسیم نقشه راه درمان ایران 0010فعالیتادارات
اخذ پروانه بهره برداری بیمارستان شهدای پاکدشتاخذ موافقت اصولی بیمارستان عمومی  011تختخوابی با گرایش سرطان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)اخذ موافقت اصولی مرکز جامع ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-اخذ موافقت اصولی و صدور پروانه بهره بر داری درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انجام  0011بازدید نظارتی از مراکز تابعهرسیدگی به  015پرونده شکایت در سامانه 0151انجام بازدیدهای اعتبار بخشی از بیمارستان های تابعه و ارایه گواهی نامههای مربوطهراه اندازی سامانه  0151و نرم افزار  CRMدانشگاههای علوم پزشکی استان تهران از تاریخ  50/0/00درمحل  EOCساختمان حافظ
 00801مورد ماموریت آمبوالنسهای اورژانس پیش بیمارستانی شبکه های بهداشت و درمان تابعهتامین نسبت  0010نیروی انسانی پرستاری (اعم از پرستار-بهیار-ماما-اتاق عمل -هوشبری و کمک بهیار) بهتختهای بستری
برگزاری کمیسیون ها : برگزاری  8کمیسیون ماده  01در اداره صدورپروانه ها و  8کمیته ماده  00در اداره
نظارت (واحد )MMT
 برگزاری  7کمسیون ماده  01در اداره امور آزمایشگاه ها
 برگزاری  07کمیسیون شورای پزشکی
ایجاد چارچوب مفهومی و ساختار خدمات  Hospital Based Home Careدر سطح دانشگاه-طراحی و انجام بازدیدهای ایمنی بیمار و بازدیدهای اقتصادی از بیمارستان های تابعه

بررسی و تائید انجام  00100ویزیت تخصصی و  1000ویزیت فووق تخصصوی در اجورای برناموه کشووریپیشگیری و کنترل دیابت در قطب های دیابت دانشگاه
-بررسی و تائید انجام  110118ویزت متخصو

و  105008ویزیوت فووق تخصو

دراجورای برناموه ارتقوا

کیفیت خدمات ویزیت طرح تحول نظام سالمت
مساعدت به  011بیمار مراجعه کننده از وزارت متبوع  ،ریاست جمهوری ،استانداری  ،بیمارستانها و مراکوزدرمانی ،نماینگان محترم مجلس و سایر ارگان های دولتی در خصوص مشکالت درمانی


فعالیتهایآموزشی
برگزاری  075کالس و دوره های آموزشی توسط ادارات مختلف ( 01کالس در سطح ستاد معاونتدرمان و  000کالس در سطح مراکز و بیمارستان های تابعه)
آموزش  5510مادر در کالسهای آمادگی برای زایمان (برگزاری کالس ها در  5مرکز دولتی و 00مرکزخصوصی)
عملکرددرمانیمراكزتابعه
انجام حدود  788پیوند در بیمارستان های تابعه (شامل  100پیوند کلیه— 000پیوند مغز استخوان -و حدود 11پیوند قلب ،ریه و کبد)
مراجعه  5810005نفر به اورژانسمراجعه  001170171نفر به درمانگاهانجام  0110011مورد عمل جراحی-افزایش درصد اشغال تخت بیمارستانی از  7800درصد به  8000درصد

