
معرفی �
مدیریت نظارت و اعتبار بخشی و صدور پروانه ها �
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی �
مدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی  �
اداره اقتصاد درمان و استاندارد و فناوری سالمت �
اداره تجهیزات پزشکی �
اداره پرستاری  �
اداره امور آزمایشگاه ها �
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی �
مرکز آموزشی درمانی ولیعصر )عج( �
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی �
بیمارستان امدادی ابهر �
بیمارستان بوعلی سینا خرم دره �
بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( خدابنده �
بیمارستان رازی ماهنشان �
 بیمارستان شهدای طارم �

معاونت درمان
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معرفی �
تا قبل از سال 1379معاونت درمان دانشگاه و معاونت غذا و دارو تحت 
عنوان ی��ک معاونت با نام معاونت درمان و غذا و دارو فعالیت می کردند که 
ماهیت متفاوت این دو حوزه و گس��تردگی حیطه عملکردی هر یک، موجب 
گردید که در س��ال 1379 این دو معاونت از ه��م دیگر منفک گردیده و به 
صورت مس��تقل به فعالیت خویش ادامه دهن��د و هم اکنون معاونت درمان 
بعنوان یکي از معاونت های 7 گانه دانش��گاه علوم پزش��کي زنجان بوده که 
بمنظور ارتقای کیفیت خدمات درماني و در جهت برنامه ریزي، س��ازماندهي 
و هماهنگي فرایند ارائه خدمات درماني در بخش های دولتي و خصوصي در 

نظام سالمت استان انجام وظیفه می نماید.

رسالت �
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني زنجان 
وظیفه تأمین، ارتقاء و نظارت بر خدمات درماني، تش��خیصي، توانبخش��ي و 
نوتواني را درس��طوح پیش بیمارستاني و بیمارستاني براي آحاد جمعیت تحت 
پوشش مردم اس��تان و کلیه کساني که به نحوي متقاضي این نوع خدمات 
می باش��ند، عهده دار مي باشد. بدین منظور دانش��گاه از نیروهاي متخصص، 
ماهر، با انگیزه و کارآمد و فن آوري هاي مناس��ب و تجهیزات و تس��هیالت 
ایمن و مناسب بهره مي گیرد. این معاونت گسترش و ارتقاي کیفیت خدمات، 
تکریم و جلب رضایت بیماران و مراجعین و ارائه خدمات ایمن و شایسته را 
س��رلوحه کار خویش قرار داده و براي تحقق این امور بر پزشکان، پرستاران 

و کارکنان متعهد، با انگیزه، متخصص و مجرب تکیه دارد. 

معاونت درمان
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چشم انداز )Vision( معاونت درمان �
معاونت درمان با تکیه بر نیروي انس��اني شایس��ته خود تا پایان برنامه 
پنج��م از نظر کیفیت و کمیت ارائه خدمات درماني، تش��خیصي، نوتواني و 

بازتواني، به یکي از 5 دانشگاه برترکشور تبدیل خواهدشد.

اهداف سازمانی �
اهداف س��ازمانی معاون��ت درمان دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداشتی درماني زنجان، تأمین، حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه مي باشد 
و در این راس��تا س��ه هدف اصلی یعنی توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی 
و تأمین رضایتمندی مراجعین را مبنای کار خود قرار داده اس��ت. در همین 
ارتباط این معاونت تأکید بر توس��عه کیفیت را به عنوان مهمترین اصل خود 

که رضایت مندی مراجعین را نیز به دنبال دارد، برگزیده است. 

لذا در جهت رس��یدن به اهداف اصلی معاونت درمان، موضوعاتی چون 
بررس��ی و تعیین وضعیت موجود و سپس تعیین وضعیت مطلوب و توجه به 

اقتصاد درمان، همواره مد نظر این معاونت بوده اند. 
اه�داف معاونت درمان دانش�گاه را مي توان به صورت زیر 

خالصه کرد: 
z توسعه کمی

 الف - دستیابی به آمار مورد نیاز واحدهای درمانی برای افزایش سطح 
دسترسی و کیفی مراجعین به خدمات درمانی، تشخیصی و … 

 ب تعیی��ن وضعی��ت مطلوب در پایان هر س��ال از برنامه های معاونت 
درمان

 پ اصالح تعداد و ظرفیت واحدهای درمانی و تش��خیصی دانشگاه در 

مدت مسؤوليتسمتنوع تخصصنام و نام خانوادگی 

1369/8/17-1366مدیر درمانپزشک عمومیدکتر سید اسحق مجتهدی

1371/8/12-1369/8/17مدیر درمانمتخصص اطفالدکتر علی نقی کاظمی

1372/5/6-1371/8/12مدیر درمانروان پزشکدکتر قدرت اله انصاری پور

1373/2/11-1372/5/6معاون درمان و غذا داروپزشک عمومیدکتر پرویز قزلباش

1373/6/11-1373/2/11معاون درمان و غذا دارومتخصص قلبدکتر محمد خانی

1374/9/2-1373/6/11معاون درمان و غذا داروداروسازدکتر مسلم نجفی

1375/11/27-1374/9/2معاون درمان و غذا داروپزشک عمومیدکتر مهدی ایاز

1376/11/25-1375/11/27معاون درمان و غذا دارومتخصص داخلیدکتر محمد علی زحل

1379/5/25-1376/11/25معاون درمان و غذا داروچشم پزشکدکتر آرمان فکری

1379/11/17-1379/5/25معاون درمانبیهوشیدکتر محمد حسین بروجردی

1381/11/19-1379/11/17معاون درمانجراح عمومیدکتر کریم سعادتی

1386/2/12-1381/11/19معاون درمانمتخصص اطفالدکتر یوسف مجتهدی

1386/5/10-1386/2/12معاون درمانبیهوشیدکتر مجید انصاری

1386/8/30-1386/5/10معاون درمانفوق تخصص جراحی توراکسدکتر کریم سعادتی

1388/11/11-1386/8/30معاون درمانمتخصص داخلیدکتر محمد حسن رستمخانی

1391/6/21-1388/11/11معاون درمانمتخصص ارتوپدیدکتر رامین فرزام

1391/6/21- تاکنونمعاون درمانمتخصص بیهوشیدکتر سعید جلیلی

جدول 7-1- مسؤولین حوزه معاونت درمان از بدو تأسیس
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جمعیت تحت پوشش براس��اس نیازهای درمانی از جمله افزایش یا کاهش 
تعداد واحدها

 ت بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی و تعیین وضعیت مطلوب در 
حوزه های تحت پوشش

 ث بررس��ی وضعیت موج��ود تجهیزات و تعیی��ن وضعیت مطلوب در 
حوزه های تحت پوشش

 ج توجه به اقتصاد درمان در بهینه سازی امکانات درمانی مناسب جهت 
مراجعین به معاونت

z  ارتقای کیفی 
 الف تعیین وضعیت ش��اخص های موجود سالمت در حوزه های تحت 

پوشش
 ب تعیین وضعیت مطلوب سالمت در حوزه های تحت پوشش

 پ ارتقای س��طح آگاهی و توانمندی نیروهای انسانی خدمات درمانی 
معاونت

 ت ارتقای سطح آگاهی و توانمندی نیروهای مدیریتی خدمات درمانی 
معاونت 

 ث ارتقای اس��تانداردهای تکنولوژی پزش��کی خدم��ات درمانی تحت 
پوشش 

 ج توج��ه به اقتصاد درمان در بهینه س��ازی و ارتقای کیفیت س��المت 
مراجعین براساس شاخص های استاندارد 

z تأمین رضایتمندی خدمت گیرندگان 
 ال�ف تعیین وضعیت مطل��وب رضایتمندی خدمت گیرن��دگان و ارائه 

دهندگان خدمات درمانی
 ب ارائه سریع و آسان خدمات درمانی به مراجعین در حوزه های تحت 

پوشش
 پ افزایش و ارتقای انگیزه خدمت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات 

درمانی مراجعین معاونت
 ت توجه به اقتصاد درمان در جهت بهینه سازی و رضایتمندی خدمت 

گیرندگان خدمات درمانی

موضوعات راهبردی حوزه معاونت درمان �
y زیرساختها و استانداردهای خدمات تشخیصی و درمانی
y مدیریت بحران

اهداف حوزه معاونت درمان در برنامه استراتژیک �
y بهبود استاندارد تجهیزات مراکز درمانی
y بهبود استاندارد فضاهای مراکز درمانی

y افزایش میزان دسترسی مراجعین به خدمات غیردرمانی
y کاهش عوارض خدمات درمانی
y افزایش برنامه نظارت بر خدمات تشخیصی استان
y افزایش برنامه نظارت بر فعالیت های درمانی خصوصی
y  کاهش مرگ و میر در 24 ساعت اول مراجعه بیمار ترومائی
y افزایش برنامه نظارت بر مراکز بیمارستانی
y افزایش سطح آمادگی مراکز در مواقع بحرانی
y افزایش سطح آمادگی سرویسهای پیش بیمارستانی
y  ارتقای س��طح آگاهی عمومی جمعیت باالی 15 س��ال در ارتباط

با بحران
y  افزایش مهارت مدیریت بحران در پرسنل

برنامه های اس�تراتژیک ح�وزه معاونت درمان )در حال  �
انجام(
y استقرار نظام حاکمیت بالینی
y استقرار نظام اعتباربخشی
y  تقوی��ت مکانیزم ه��ای نظارت��ی بر مراک��ز ارائه دهن��ده خدمات

تشخیصی و درمانی
y اصالح ساختار فضاهای فیزیکی
y و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی PM استقرار سیستم
y اصالح و بازنگری اعزام های بین بیمارستانی
y استقرار آزمایشگاه مرجع سالمت
y کاهش شکایات
y افزایش رضایتمندی از خدمات تشخیصی و درمانی
y  تدوین نظام جامع مدیریت بحران با رویکردهای مختلف
y EOC استقرار مرکز
y ESI استقرار سیستم تریاژ
y توانمندسازی سرویس های پیش بیمارستانی
برنامه های در دست اقدام حوزه معاونت درمان �
y پیگیری احداث فاز دوم مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی
y پیگیری احداث بیمارستان 220 تختخوابی شهرستان ابهر
y  راه اندازی درمانگاه سرپایی سوء مصرف مواد به صورت دولتی در

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
y  راه ان��دازی بخش اورژانس س��وء مصرف مواد در مرکز آموزش��ی

درمانی شهید بهشتی
y  مراکز آموزش��ی درمانی آیت ا... موسوی و   VIP  را  ه اندازی بخش

ولیعصر )عج( 
y  ...مرکز آموزش��ی درمانی آیت ا IVF  راه اندازی بخ��ش نازایی و

موسوی
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y )بیمارستان ولیعصر )عج Low Energy راه اندازی رادیوتراپی
y  راه اندازی مرکز تجمیع خدمات تشخیصی درمانی سرطان )مرحوم

حاج رجبعلی مقدم( در جنب مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
y  )توس��عه اتاق های عمل فعال مرکز آموزشی درمانی ولیعصر )عج

با توسعه بخش ها
y  احداث ساختمان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
y  احداث س��اختمان مرکز فوریت های پزشکی شهرستان زنجان در

ساختمان مرکز مدیریت حوادث
y  افزایش و تکمیل پایگاههای فوریت های پزشکی در سطح استان

مطابق برنامه پنجم توسعه
y  حذف نقاط کور ارتباطی با اس��تقرار پوش��ش فراگی��ر رادیویی در

استان
y  جذب متخصصین جدید جهت اس��تان در ح��دود 40 نفر به طور

سالیانه
y نهادینه سازی و اجرای قانون حاکمیت بالینی در بیمارستان ها
y استقرار اعتباربخشی بالینی در بیمارستان ها
y  ادغام و توس��عه بخش دیالیز مراکز آموزشی، درمانی دکتر بهشتی

و ولیعصر )عج(
y تعویض دستگاه های دیالیز فرسوده با دستگاه های جدید

y  تأمین دستگاه های دیالیز جدید از وزارت متبوع
y پیگیری برنامه های استانداردسازی کادر پرستاری
y برنامه ریزی برای اجرای برنامه سطح بندی خدمات پریناتال
y  تداوم برنامه بیمارستان های دوستدار مادر در استان
y  اجرای برنامه نوزاد س��الم در بیمارستان ها و تداوم برنامه مراقبت

آغوشی مادر و نوزاد در سایر مراکز
y  اجرای برنامه زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان های استان که در

حال حاضر در بیمارستان آیت ا... موسوی اجرا می شود
y  تداوم برنامه احیاء نوزاد
y  اجرای پروتکل یکس��ان جه��ت نظام مند ش��دن برنامه مراقبت

مادران
y  توسعه مراکز درمان سوء مصرف مواد در استان بخصوص مناطق

محروم
y  احداث س��اختمان بخش س��وختگی )با همکاری معاونت توسعه

مدیریت و منابع(
y در کلیه بیمارستان ها PACS استقرار سیستم
y برقراری پوشش رادیویی کامل برای اورژانس پیش بیمارستانی
y برگزاری مانور در بیمارستان ها با موضوعات مختلف بحران
y اجرای مانور آمادگی در برابر بحران در حوزه معاونت درمان

  

 

جدول 7- 2- تعداد پرسنل معاونت درمان

 

  

تعدادواحد

حوزه معاونت درمان

44حوزه ستادی

107مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

12آزمایشگاه رفرانس

مراکز آموزشی درمانی و 

بیمارستان ها

1149مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی

762مرکز آموزشی درمانی ولیعصر )عج(

207مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

400بیمارستان امدادی ابهر

253بیمارستان بوعلی سینا

288بیمارستان امیرالمومنین )ع(

86بیمارستان رازی ماهنشان

129بیمارستان شهدای طارم
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واحدهای زیرمجموعه معاونت درمان �
z مدیریت نظارت و اعتباربخشی و صدور پروانه ها

Y اداره نظارت بر امور درمان
نظارت بر کلیه مطب هاي پزشکي و دندانپزشکي، دفاتر کار، درمانگاه ها، 
مراکز جراحي محدود، مراکز پرتونگاري و س��ایر مؤسسات پزشکي بر عهده 
این اداره مي باش��د. این اداره در جهت نظارت ب��ر اجراي قوانین و مقررات، 
رعای��ت دقیق تعرفه های پزش��کی، کش��ف فعالیت هاي غیرمج��از درماني، 
بررس��ي ش��کوائیه ها و رسیدگي به ش��کایات واصله و تعامل و هماهنگی با 
اداراتی نظیر س��ازمان نظام پزشکي، دادس��را، سازمان هاي بیمه گر، تعزیرات 

حکومتي و ... در جهت رسیدگي به جرائم پزشکي گام برمی دارد.

Y  اداره اعتباربخشی بیمارستان ها
اداره اعتباربخش��ی معاون��ت درمان با همکاری کارشناس��ان این حوزه 
نس��بت به ارزیابی سیستماتیک بیمارستان ها با استانداردهای مشخص اقدام 
نموده که این اس��تانداردها بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود 

ایمنی بیمار و کارکنان تاکید دارد.
 اعتب��ار بخش��ي مراکز درمانی در 38 محور بر اس��اس اس��تانداردهاي 
مربوطه که در قالب چک لیست )سنجه( از طرف وزارت متبوع ابالغ گردیده 

انجام مي شود.
 

Y اداره درمان اعتیاد و سوء مصرف مواد
این اداره در حیطه بازرسي و نظارت بر مراکز دولتي و خصوصي درمان 
س��وء مصرف مواد و همچنین هماهنگی و تعامل با فرمانداری، ستاد مبارزه 
با مواد مخدر و ش��ورای هماهنگی وزارت بهداش��ت و نیز پیگیري مصوبات 

کمیسیون های مربوطه فعالیت دارد.

Y  اداره صدور پروانه ها 
این اداره در خصوص انجام امور مربوط به اعطای پروانه تأس��یس کلیه 
موسس��ات پزشکي شامل بیمارستان، درمانگاه، مرکز جراحي محدود، مراکز 
تصویرب��رداری و توانبخش��ي، پرتوپزش��کی، مراکز مش��اوره و ارائه خدمات 
پرستاري و مامایی،  فیزیوتراپي و همچنین در خصوص صدور پروانه مسؤول 
فني جهت مؤسس��ات پزشکي و انجام س��ایر امور مربوط به درخواست های 

موسسات پزشکي و پیراپزشکي فعالیت می نماید.

z مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
Y اداره ارتباطات و فرماندهی عملیات

ای��ن اداره از طری��ق برق��راری ارتباط بی س��یم ب��ا کلی��ه پایگاه ها و 
آمبوالنس های اس��تان و س��ایر س��ازمان های امدادی، وظیف��ه فرماندهی 
و هدای��ت عملیات ه��ای بحران در س��طح اورژانس 115 را ب��ر عهده دارد. 

پاسخگویی به تماسهای مردمی )115( و همچنین ارائه مشاوره های پزشکی 
و پرستاری به تماس گیرندگان از دیگر وظایف این اداره می باشد.

Y اداره فوریت های پزشکی
وظایف این اداره به شرح ذیل می باشد:

y  مدیریت و ساماندهی حوادث ترافیکی، غیرترافیکی و فوریت های
پزشکی در سطح منطقه 

y  هدای��ت و فرماندهی عملیات امداد، انتق��ال و مقابله با بحران در
حوزه سالمت و ارائه خدمات فوریت های پزشکی به هنگام بروز حوادث 

غیرمترقبه درمقیاس منطقه ای
y  ،نیازس��نجی و مدیری��ت تامی��ن وتوزی��ع تجهی��زات پزش��کی

آمبوالنس،کانکس، شبکه ارتباطات و بی سیم و نیروی انسانی 
y  اج��رای طرح پوش��ش فراگی��ر و برنامه ریزی توس��عه پایگاه های

اورژانس با توجه به نیازهای منطقه 
y  تعام��ل با س��ایر مراکز امداد رس��اني منطقه و اج��راي برنامه هاي

مشترک 
y  هماهنگی و تعامل الزم با س��ازمان ها و ارگان های درون بخش��ی

و برون بخشی

Y اداره آموزش و ارتقای کیفیت
وظایف این اداره به شرح ذیل می باشد:

y  نیازس��نجی و اجرای برنامه هاي مستمر آموزشی و بازآموزي برای
کارکنان اورژانس منطقه تحت پوشش 

y اجرای برنامه های آموزش کارکنان آمبوالنس هاي خصوصي
y ارزیابی کمی وکیفی برنامه های آموزشی اجرا شده
y  ،تهی��ه مطالب علمي، آموزش��ي و فرهنگي در قالب جزوه، پمفلت

پوستر و ... جهت آموزش پرسنل عملیاتی و عموم مردم و ...

Y اداره خدمات پشتیبانی و نقلیه
y  ارتق��اء کیفی خدم��ات اورژانس پیش بیمارس��تانی از نظر تعداد و

کیفیت آمبوالنس
y ایجاد و حفظ پشتیبانی ارتباطات و تسهیالت

z  مدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی
Y اداره بیماری های خاص و پیوند

این اداره در خصوص رس��یدگي به امور بیماران خاص ش��امل بیماران 
تاالس��مي، هموفیل��ي، نارس��ایي مزمن کلی��ه، MS، پیوند کلی��ه و صدور 
معرفي نامه جهت بیماران مذکور و پیگیري جهت درمان ایشان و نیز نظارت 

مستمر بر فعالیت بخش هاي تاالسمي، دیالیز و هموفیلي فعالیت دارد.
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شناس��ائی بیماران مرگ مغزی و اخذ رضایت از خانواده های مربوطه و 
هماهنگی جهت اعزام این بیماران به مراکز اهدای عضو نیز از وظایف دیگر 

این اداره می باشد.
Y  اداره مامائی و مراقبت های درمانی مادر و کودک

نظارت و بررس��ي کیفي و کمي ارائ��ه خدمات مامایي در مراکز درماني 
دانش��گاهي و غیردانش��گاهي و س��ایر واحدهاي ذیربط بر اساس مقررات و 

ضوابط موجود بر عهده این اداره می باشد. 
ای��ن اداره همچنین وظیف��ه پیگیري امور کمیته م��رگ و میر مادران، 
کمیت��ه ایمني و ترویج زایمان طبیعي، پیگیري اجراي بس��ته خدمتي احیای 
ن��وزادان، پیگیري امور نظام مراقبت مرگ پریناتال و ثبت موارد مرده زایي و 

مرگ نوزادان را بر عهده دارد.
Y  اداره ام�ور پزش�کان و کمیس�یون های پزش�کی و

اورژانس بیمارستانی
این اداره در خصوص تعیین محل خدمت پزش��کان متخصص درمانی 
در مراکز تابعه دانشگاه و نیز سایر امور مربوط به پزشکان متخصص فعالیت 

دارد.
پیگی��ری برنامه ه��ای ارتق��ای کم��ی و کیف��ی خدم��ات اورژان��س 
بیمارستان های تحت پوش��ش و نیز تشکیل مستمر کمیته راهبردی ارتقای 
خدمات اورژانس بیمارس��تانی در دانشگاه و بیمارستان های تحت پوشش با 
محوریت تعیین تکلیف بموقع بیماران، افزایش رضایت مندی بیماران، درمان 
کم عارض��ه و کاهش بار مراجع��ه به بخش اورژانس بیمارس��تانی از دیگر 

وظایف این اداره می باشد.

z واحد حاکمیت بالینی
حاکمی��ت بالینی چارچوبي اس��ت ک��ه در آن س��ازمان هاي ارایه کننده 
خدمت در قبال بهبود دایمي کیفیت پاس��خگو ب��وده و با ایجاد محیطي که 
در آن تعالي در خدمات بالیني ش��کوفا مي ش��ود به صیانت از استانداردهاي 
عال��ي خدمت مي پردازند و لذا هدف این واحد اس��تقرار مفاهیم و محورهای 
حاکمیت بالینی در بیمارس��تان ها و مراکز آموزش��ی درمانی استان بر اساس 
اه��داف مبتنی بر کنترل عفونت های بیمارس��تانی، ایمن��ی بیمار و مدیریت 
خطر، ارتقای کیفیت CPR ، تعامل با بیماران و ارتقاء و بهینه سازی وضعیت 

اورژانس های بیمارستانی می باشد.

z اداره اقتصاد درمان، استاندارد و فن آوری سالمت
ماموریت اداره اقتصاد درمان، اس��تاندارد و فن آوری سالمت را می توان 

در 3 حوزه به شرح ذیل بیان کرد:

1. اقتصاد درمان
y  بررسی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت منابع مالی )ساختارها و

فرایندهای اقتصادی بیمارستان ها(
y  طراحی ش��اخص های اقتصاد درمان )کارآی��ی، بهره وری، تحلیل

هزینه( و جمع آوری و تحلیل شاخص های مذکور
y  طراحی راهکاره��ای برون رفت از چالش ه��ای هزینه و درآمدی

بیمارستان ها و غلبه بر آنها

2. ارزیابی و مدیریت فن آوریهای سالمت
y  انج��ام پروژه های ارزیابی ش��واهد و مس��تندات علم��ی مرتبط با

فناوری های جدید با همکاری گروه های مدیریت دانش تش��کیل شده 
در مراک��ز و یا انتقال نتایج ارزیابی های انجام ش��ده در س��طح وزارت 

متبوع به مراکز تابعه
y تایید نیاز مراکز تابعه به تجهیزات با فناوری باال
y  انجام پروژه های تدوین گایدالین های کاربری تجهیزات پزشکی

با فناوری باال با همکاری گروه های مدیریت دانش
y  - بررس��ی، پیاده س��ازی و ارتقای فناوری های نوی��ن اطالعاتی

نرم افزاری
3. تدوین استاندارد 

y  تدوین و ابالغ استانداردهای مدیریتی و بالینی و نظارت بر اجرای
آنها
y  انجام پروژه های بررسی سطح استانداردهای کیفی درمان بستری

در بخش های مختلف بالینی
y آموزش استانداردهای بالینی و شیوه ممیزی بالینی
 
z واحد فناوری اطالعات سالمت

این واح��د در حیطه جم��ع آوري آمارهای کلیه بیمارس��تان های تحت 
پوش��ش دانش��گاه و آماره��ای مربوط ب��ه ح��وزه معاونت درم��ان و تهیه 
ش��اخص هاي عملکردي این حوزه به صورت دوره اي و نیز پاس��خگوئي به 
آمارهاي درخواستي در حوزه معاونت درمان و مراجع دیگر فعالیت دارد. این 
واح��د همچنین در خصوص نظارت بر فعالیت بخش هاي مدارک پزش��کي 

بیمارستان ها و بررسي و حل مشکالت آنها قدم بر می دارد.

z  اداره تجهیزات پزشکی
فعالیت این اداره ش��امل حضور فعال در فرآیند بهبود تجهیزات پزشکی 
مراک��ز، نظارت بر اج��رای اصولی و موث��ر کمیته های تجهیزات پزش��کی 
در مراک��ز درمانی، آم��وزش و نظارت بر کاربری و نگهداری دس��تگاه های 
پزش��کی جه��ت افزایش عمر مفی��د دس��تگاه ها و بهره ب��رداری صحیح از 
تجهیزات پزش��کی، برنامه ریزی و نظارت بر عملیات نگهداری پیشگیرانه و 
کالیبراسیون دستگاه ها، ارائه دستورالعمل و راهکارهای الزم جهت مدیریت 

صحیح تجهیزات پزشکی و ... می باشد.
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z اداره پرستاري
ای��ن اداره وظیفه ارتقای خدمات پرس��تاری از طری��ق ارزیابی وضعیت 
موج��ود، تعیین اس��تانداردهای ارتقای کیفیت، بررس��ی و ش��ناخت نیازها و 
چالش های پرستاري و بهس��ازی و توانمندسازی نیروهای انسانی پرستاری 

را به عهده دارد. 
z  اداره امور آزمایشگاه ها 

ای��ن اداره در ام��ر نظارت، ارزش��یابي و کنترل کیفي آزمایش��گاه هاي 
 تش��خیص طبي دولتي و خصوصي اس��تان با اس��تفاده از آخرین روش هاي 

علم��ي فعالیت مي کند. هدف از انجام این فعالیت ها فراهم نمودن بس��تری 
جه��ت ارایه خدمات آزمایش��گاهي مطابق ب��ا اس��تانداردهاي جهاني و نیز 
مطرح نمودن جایگاه آزمایشگاه هاي تشخیص طبي در نظام سالمت کشور 

می باشد.
 ارائه خدمات آزمایشگاهي متنوع و با کیفیت برتر در آزمایشگاه رفرانس 
و نیز مدیریت مش��ارکتي و افزایش رضایت مراجعه کننده در دستور کار این 

اداره قراردارد.

 عملکرد حوزه معاونت درمان از سال 1384 تا 1391 �
z  راه اندازی و تجهیز مراکز درمانی و بخش ها

y  راه اندازی و تجهیز کامل بیمارس��تان رازی ماهنشان با 32 تخت
در سال 1384 

y  ...راه اندازي و تجهیز مرکز آموزشي درماني 320 تختخوابي آیت ا
موس��وي در بهمن ماه س��ال 1386 و اخذ مجوز 220 تخت در س��ال 

1388 براي احداث فاز دوم بیمارستان آیت ا... موسوي 
y اخذ مجوز و احداث بیمارستان 32 تختخوابی در شهرستان ایجرود
y  ساخت بیمارستان 220 تختخوابي در شهرستان ابهر
y  احداث س��اختمان بخش س��وختگی )در مرکز آموزش��ی درمانی

آیت ا... موسوی( 
y  2 راه ان��دازي و تجهیز بخش دیالیز بیمارس��تان ش��هداي طارم با

تخت در سال 1384 و توسعه آن به 3 تخت
y  1386 راه اندازي بخش ارتوپدي در بیمارستان خدابنده در سال
y  راه اندازي و تجهیز بخش چش��م در بیمارستان خرم دره و خدابنده

در سال 1385 
y  راه اندازي بخش س��رطان با 22 تخت در مرکز آموزش��ي درماني

ولیعصر )عج( در سال 1387 و توسعه آن به 32 تخت در سال 1390
y  جراحی I.C.U راه ان��دازي بخش جراحي قلب هم��راه با 8 تخت

قلب، در مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. موسوی در سال 1387 که بیش 
از 558 م��ورد عمل جراحی قلب از زمان افتتاح تا س��ال 1391 در این 

مرکز انجام گرفته است. 
y  افتت��اح و راه اندازی بخش روانپزش��کی نوروتیک در بیمارس��تان

شهید بهشتی در سال 1390
y  افزایش تخت هاي ویژه از 59 تخت درس��ال 1384 به 106 تخت

در سال 1391 در استان 
y  46 توس��عه تعداد تخت هاي دیالیز از 28 تخت در سال 1384 به

تخت در س��ال 1391در سطح اس��تان که با توجه به توسعه تخت های 
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دیالی��ز به تمامی شهرس��تان ها بیم��ار دیالیزی برای انج��ام دیالیز به 
نزدیک ترین مکان، دسترسی پیدا خواهد کرد. 

y  BICU )Burn ICU( اخذ مجوز 28 تخت سوختگي و 6 تخت

جه��ت مرکز آموزش��ی درمانی آیت ا... موس��وي در قالب مجوز احداث 
فاز دوم 

z توسعه بخش خصوصی
y  صدور مجوز تأسیس بیمارستان خصوصی 100 تختخوابی بهمن

برای اولین بار در اس��تان در سال 1386 با امکانات تخصصی ویژه که 
هم اکنون آماده بهره برداری در نیمه دوم سال 92 می باشد.

y  ص��دور مجوز بیمارس��تان 64 تختخوابی زنان، زایم��ان و نازایی
پرس��توی زنجان با سرمایه گذاری شخص حقیقی مقیم خارج از کشور، 
ک��ه مراحل ص��دور مجوز تأس��یس و موافقت اصولی ب��ا پیگیری این 
معاون��ت از طریق وزارت متب��وع به انجام رس��یده و اکنون در مرحله 

ساخت بنا قرار گرفته است.
y صدور مجوز تأسیس دی کلینیک جراحی به تعداد 2 مورد
y  صدور مج��وز تأس��یس و موافق��ت اصولی درمان��گاه تخصصی

دندانپزشکی با سرمایه گذاری بخش خصوصی واقع در شهرک گلشهر 
به لحاظ تمرکز زدایی و ارائه خدمات به ساکنین آن منطقه که در حال 

حاضر در مرحله ساخت و ساز بنا می باشد.
y  افزایش تعداد صدور مجوز درمانگاه و کلینیک از 10 مورد در سال

1384 به 28 مورد در س��ال 1391 که 19 مورد از 28 مورد مربوط به 
بخش خصوصی و غیردولتی می باشد.

y  افزایش تعداد صدور مجوز مراکز متادون درماني استان از 9 مرکز
در س��ال 1385 به 50 مرکز در س��ال 1391، که 45 مورد از 50 مورد 

مربوط به بخش خصوصی و غیردولتی می باشد.
y  صدور مجوز راه اندازی واحد س��ی تی اسکن در بخش خصوصی

و غیردولت��ی به تعداد 3 مورد در مراکز ذیل: مرکز تصویربرداری جامع 
خاتم االنبیاء، بیمارس��تان خصوصی بهمن، س��ی تی اسکن بیمارستان 

امام حسین )ع( وابسته به سازمان تامین اجتماعی

y  صدور مجوز تأس��یس مرک��ز تصویربرداری جام��ع خاتم االنبیاء
وابس��ته به بخش خصوصی که در س��ال 1391 مورد بهره برداری قرار 
گرفته و به ارائه خدمات سی تی اسکن، ماموگرافی دیجیتال، رادیولوژی 
دندانی و پانورکس دیجیتال و ... می پردازد. البته واحد MRI این مرکز 

نیز به زودی افتتاح خواهد شد.
z  راه ان�دازی س�ایر واحده�ای مرتب�ط ب�ا ام�ور درمان�ی و

تشخیصی
y  راه اندازی مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک در مرکز آموزشی

درمانی ولیعصر )عج( در سال 1386
ای��ن مرکز اولین مرکز تحقیقاتي در دانش��گاه علوم پزش��کي زنجان و 
دومین مرکز در این زمینه در س��طح کشور است، که در جهت تامین شرایط 
مناس��ب برای انجام طرح ه��ای تحقیقاتی بیماری ه��ای متابولیک خصوصًا 

سندرم متابولیک فعالیت دارد.
y  راه ان��دازي و تجهیز کلینیک های ویژه دانش��گاه به تعداد 5 مورد

ش��امل: کلینیک نور، کلینیک سهروردی، کلینیک ویژه تجمیع خدمات 
دندانپزش��کي و کلینیک های ویژه عصر مراکز آموزشی درمانی آیت ا... 
موس��وی و ولیعص��ر )عج(، ضمن��ًا یکصد نفر از اعض��ای هیأت علمی 

دانشگاه به صورت تمام وقت در این مراکز به ارائه خدمت مشغولند.
هدف از راه اندازی این کلینیک ها ارائه خدمات تش��خیصی و درمانی به 
بیماران توس��ط اعضای هیأت علمی دانشگاه با رعایت تعرفه دولتی بوده که 
بدین ترتیب کلیه اقش��ار می توانند بدون نیاز مراجعه به مطب های خصوصی 



242

ب��ا کمترین هزینه از ویزیت و خدمات تخصصی و فوق تخصصی س��رپائی 
بهره مند شوند.
کلینیک ویژه تجمیع خدمات دندانپزشکي با 22 یونیت در سال  �

1387 راه اندازي و تجهیز گردید.
کلینیک نور در س��ال 1387 افتتاح و دارای تخصص ها و فوق  �

تخصص ه��ای جراحی عمومی، اعصاب و روان، قلب و عروق، زنان 
و زایمان، عفون��ی، ارولوژی، جراحی ترمیمی، انکولوژی، رادیولوژی 

و سونوگرافی می باشد.
کلینیک سهروردی در سال 1387 افتتاح و دارای تخصص ها و  �

فوق تخصص های روانپزشکی، قلب و عروق، زنان و زایمان، عفونی، 
اطفال، داخلی، مغز و اعصاب، جراحی قلب و ارولوژی می باشد.

y  راه اندازی مرکز تحقیقات، پیش��گیری و درمان زخم های مزمن در
سال 1389 

این مرکز در درمان زخم هایی از جمله، زخم دیابتی، زخم های ناشی از 

س��وء تغذیه ، بیماری های صعب العالج و س��رطانی با داشتن فرآیند مدیریتی 
و درمانی واحد و متمرکز با اس��تفاده از آخرین روش های علمی و تجهیزات 

مدرن در این راستا اقدام می نماید.
y  )افتتاح و راه اندازی کلینیک سالمت جنسی )در کلینیک سهروردی

در سال 1391
خدمات این کلینیک به شرح زیر می باشد:

تشخیص ودرمان اختالالت جنسی مردان و زنان  �
مش��اوره روانپزشکی وروانشناس��ی برای زوجین و مشاوره قبل  �

از ازدواج 
تشخیص ودرمان بیماري های منتقله از راه تماس جنسی  �
آموزش زوجین در زمینه مسائل جنسی  �
آموزش خانواده ها در مورد تربیت جنسی کودکان و نوجوانان  �
تشخیص و درمان مشکالت جنسی افراد دچار بیماری جسمی  �
ارائ��ه خدمات تش��خیصی و درمانی با مش��ارکت متخصصین  �

مختلف پزشکی

y  افتتاح مرکز س��المت روان جامعه نگر در مرکز آموزش��ی درمانی
شهید بهشتی در سال 1391 

خدمات این مرکز به شرح زیر می باشد:
پیگیری پس از ترخیص افراد دچار بیماری شدید روانپزشکی �
ارائ��ه خدم��ات س��المت روان در مح��ل زندگ��ی ف��رد مبتال  �

)Home Visit(
کمک به س��هولت دسترس��ی افراد جامعه به خدمات سالمت  �

روان
کمک به کاهش عود بیماری ها وکاهش بستری مجدد �
آموزش و اطالع رسانی به خانواده های بیماران �
آموزش مهارت های زندگی به بیماران �
آموزش به پزشکان عمومی برای پیگیری بیماران �
ارائه خدمات تخصصی روانپزشکی در موارد الزم �

z عملکرد اداره بیماری های خاص و پیوند
عملکرد این اداره، ارائه خدمات رایگان به بیماران خاص و صعب العالج 
)نظیر بیماران تاالسمی، هموفیلی، دیالیزی، سرطانی و ...( و نیز فراهم آوری 

اعضاء پیوندی به شرح ذیل می باشد: 
Y  اقدام�ات انج�ام یافت�ه در زمین�ه ارائ�ه خدمات به

بیماران دیالیزی
y  در زمین��ه ارائه خدمات به بیماران دیالیزی، 7 مرکز دیالیز اس��تان

)با مجموع 46 تخت دیالیز( با بهره گیری از 3 نفر نفرولوژیست به 270 
بیم��ار دیالی��زی خدمات رایگان از جمله، ویزیت پزش��ک و دیالیز و ... 

ارائه می نمایند.
y  اهداء 6 عدد دس��تگاه دیالیز پیش��رفته توسط انجمن بیماری های

خاص کش��ور به دانشگاه در سال 1391 که در بیمارستان های ولیعصر 
)ع��ج(، امیرالمومنین )ع( خدابن��ده و امدادی ابهر نص��ب و راه اندازی 

گردید.
y  توسعه و بازسازی بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی ولیعصر

)عج( در سال 1391
ای��ن بخش دارای 30 تخت با فضای اس��تاندارد مجه��ز به اتاق ایزوله 
جه��ت بیماران +HBSAg، واح��د دیالیز صفاقی، کالس آموزش��ی برای 
دانشجویان و دستیاران پزشکی و سایر گروه های پزشکی، اتاق پزشک مقیم 

و امکانات رفاهی برای بیماران و همراهان می باشد.
y  تعامل با وزارت متبوع و اخذ مجوز راه اندازی بخش پیوند کلیه در

استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی
 از آنجایی که شبکه فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه در سال 1387 
راه ان��دازی و اخذ رضایت از بیماران مرگ مغزی با موفقیت در اس��تان آغاز 
گردید و با توجه به اینکه تعداد 270 بیمار دیالیزی در اس��تان وجود داش��ته 
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که کاندید پیوند کلیه می باش��ند، لذا با وجود س��ه نفر نفرولوژیست در استان 
که می توانند بیماران پیوندی را تحت درمان قرار دهند، این دانش��گاه نسبت 
به اخذ مجوز بخش پیوند کلیه در س��ال 1392 اقدام نمود که خوش��بختانه 
موافقت حاصل گردیده و مقرر گردید این بخش در مرکز آموزش��ی درمانی 
آی��ت ا... موس��وی راه اندازی گردد ک��ه پس از انجام چن��د پیوند کلیه مجوز 
OPU یا برداشت اعضاء در خود استان از سوی وزارت صادر خواهد گردید 
و در موارد مرگ مغزی پس از رضایت در اطاق عمل خود اس��تان، هاورست 

یا برداشت عضو توسط پزشکان مربوطه انجام خواهد شد.
 الزم به ذکر اس��ت که بیماران جهت انجام پیوند به استان های مجاور 
عزیمت می نمایند که این امر موجب زحمت و هزینه های باال برای بیماران 
و خانواده ها می باش��د که در صورت انجام پیوند کلیه در اس��تان زنجان این 

مشکل نیز برطرف خواهد شد.
y  جهت غربالگ��ری بیماران CKD مش��ارکت در طرح کش��وری

نارسائی کلیه 
ای��ن طرح بص��ورت پایلوت در یکی از روس��تاهای شهرس��تان ابهر با 
جمعی��ت قریب به 1000 نفر انجام گرفت و تع��داد 23 نفر در stage های 
مختلف بیماری نارس��ایی کلیوی شناس��ایی و تحت درم��ان و پیگیری قرار 
گرفتن��د و 2 نف��ر از 23 نفر نیز جه��ت دیالیز به مراک��ز دارای بخش دیالیز 

هدایت گردیدند. 
Y  اقدام�ات انج�ام یافت�ه در زمین�ه ارائ�ه خدمات به

بیماران سرطانی
y  در زمین��ه ارائه خدمات به بیماران س��رطانی، بخش آنکولوژی و

واحد ش��یمی درمانی مرکز آموزش��ی درمانی ولیعصر )عج( با 25 تخت 
س��رپائی و 32 تخت بس��تری، بیماران سرطانی استان را تحت پوشش 

دارند. 
y  راه اندازی واحد طب تسکینی در مرکز ولیعصر )عج( جهت بیماران

سرطانی در سال 1391
واحد طب تس��کینی جه��ت بهبود کیفیت زندگ��ی بیمارانی که از یک 
بیماری صعب العالج مثل س��رطان یا بیماری های پیش رونده ریوی، قلبی و 
مغزی رنج می برند، از طریق پیش��گیری و درمان آالم این بیماران )جسمی، 

روانی، اجتماعی و روحی( فعالیت می نماید.
y  تصویب مرکز ولیعصر )عج( زنجان به عنوان مرکز قطب سرطان

در استان در سال 1387
این مرکز ارائه دهنده خدمات درماني و داروئي رایگان به کلیه بیماران 
س��رطاني اس��تان می باش��د و در این زمینه حوزه معاونت درمان دانشگاه و 
کارشناس مربوطه از نظر نظارت و پیگیری و همچنین قطب سرطان استان 
از نظر ارائه خدمات به بیماران سرطانی از سوی وزارت متبوع مورد تقدیر و 

تشویق قرار گرفته است.
Y  اقدام�ات انج�ام یافت�ه در زمین�ه ارائ�ه خدمات به

بیماران خاص
y  در زمینه ارائه خدمات به بیماران تاالس��می و هموفیلی، دو مرکز

درمانگاه خون به حدود 200 بیمار هموفیلی و تاالسمی خدمات رایگانی 
از جمل��ه، ارائه خون، فاکتورهای انعق��ادی و دارو به صورت رایگان از 

فرانشیز صورت میگیرد. 
y )در مرکز آموزش��ی درمانی ولیعصر )عج MS راه اندازي کلینیک

در سال 1388
در این کلینیک خدماتی نظیر ویزیت بیماران، ارائه آموزش های الزم به 
بیماران ام اس )نحوه تزریق دارو، تغذیه، نوع فعالیت و حرکت و ...( توس��ط 

کارشناسان مربوطه به حدود 450 بیمار ام اس صورت می گیرد.
آخری��ن اعتب��ارات جذب ش��ده در جه��ت کمک به بیم��اران خاص و 
صعب العالج و نیز مصدومین حوادث ترافیکی و... در س��ال 1391 به ش��رح 
ذیل می باش��د که در کاهش آالم و مش��کالت این بیماران نقش بس��زایی 

داشته است.

1/924/636/140 ریالام اس
614/979/000 ریالتاالسمی
200/000/000 ریالهموفیلی

1/419/442/760 ریالنارسائی مزمن کلیه
9/920/529/042 ریالسرطانی

65/695/562/026 ریالمصدومین حوادث ترافیکی
2/423/818/030 ریالنیازمندان

110/000/000 ریالروان 
900/000/000 ریالسوختگی

200/000/000 ریالصعب العالج

Y  اقدام�ات انج�ام یافت�ه در زمین�ه ارائ�ه خدمات به
مصدومین حوادث ترافیکی

کلی��ه مصدومین حوادث ترافیکي بصورت صد در صد رایگان در مراکز 
درمانی اس��تان تحت درمان قرار گرفته و این ح��وزه وظیفه نظارت بر امور 
مربوط��ه و تعامل با وزارت متب��وع در جهت جذب اعتبارات الزم را بر عهده 

دارد.
در این زمینه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی با باالترین آمار ارائه 
خدمات به بیماران ترافیکی در بحث بس��تری و س��رپائی در سطح استان و 
طب��ق گزارش های واصله از دفتر بودجه معاونت درمان وزارت متبوع در بین 
بیمارس��تان های سطح کشور، مقام اول کش��وری را در ارائه خدمات صد در 

صد رایگان به مصدومین ترافیکی داشته است. 
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Y  اقدام�ات انجام یافت�ه در زمینه فراه�م آوري اعضاء
پیوندي 

واحد فراهم آوري اعضاء پیوندي معاونت درمان دانش��گاه علوم پزشکي 
زنجان در سال 1387 راه اندازی گردید. از تاریخ راه اندازی تاکنون از میان 
102 م��ورد مرگ مغزی گزارش ش��ده، موفق به اخذ 57 م��ورد رضایت از 
خانواده های بیمار م��رگ مغزی گردیده که به منظور اهداء اعضاء با کیفیت 
باال، همگی به بیمارس��تان های مسیح دانشوری و امام خمینی تهران اعزام 
گردیده ان��د و همچنین در زمینه اخذ رضای��ت از خانواده هاي بیماران مرگ 
مغ��زي، این معاونت موفق به اخذ مقام اول کش�وری در س�ال 

1387 و مقام دوم کشوری در سال 1388 گردید. 
z  عملکرد اداره مامائی و مراقبت های درمانی مادر و کودک

y  در مرکز IVF اق��دام به راه ان��دازی بخش درم��ان ناب��اروری و
آموزش��ی درمانی آیت ا... موس��وی در س��ال 1390، که در این راس��تا 
اعتباری برابر ده میلیارد ریال هزینه گردیده و با اعتباری مش��ابه نیز در 

حال پیگیری جهت راه اندازی و تجهیز می باشد.
 ضمنًا ب��ه منظور راه اندازی این مرکز یک نفر پریناتولوژیس��ت، 2 نفر 
فلوی نازائی، یک نفر جنین ش��ناس، ی��ک نفر متخصص ژنتیک و یک نفر 
ماما نیز از طرف دانش��گاه جهت کسب آموزش های الزم به مراکز آموزشی 
ذیصالح اعزام گردیده اند. هم اکنون این بخش آماده بهره برداری در س��ال 

1392 می باشد.
y  راه اندازی زایمان فیزیولوژیک )زایمان بدون مداخله یا با کمترین

مداخله( و زایمان بی درد در مرکز آموزش��ی درمانی آیت ا... موس��وی با 
اعتب��اری بالغ بر یک میلیارد ری��ال که در این رابطه نیروی اختصاصی 
ماما جهت انجام امر زایمان به روش فیزیولوژیک در هر ش��یفت کاری 
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت و در ح��ال حاضر نیز ح��دود یک در صد 

زایمان ها به روش فیزیولوژیک انجام می شود. 
y  اس��تفاده از نیروی کارشناس��ی مامایی اختصاص��ی به عنوان فرد

مس��ئول ن��وزاد در بلوک زایم��ان و اتاق عمل مرکز آموزش��ی درمانی 
آیت ا... موسوی به منظور اجرای بسته خدمتی نوزاد سالم 

y  راه ان��دازی و تجهی��ز بخ��ش حاملگی پ��ر خطر ب��ا 32 تخت در
بیمارستان سطح 3 استان )آیت ا... موسوی( در سال 1390 

y  اس��تقرار برنامه احیاء نوزاد در مراکز بیمارستانی با اعتباری معادل
200 میلیون ریال از طرف معاونت درمان 

y  تکمیل و تجهیز آمبوالنسها و مراکز بیمارستانی در زمینه سطح بندی
خدمات پریناتال با اعتباری معادل دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال 

y  ،تشکیل کمیته های مرگ کودکان، مرگ مادر، نوزادان، احیاء نوزاد
ش��یر مادر و ترویج زایمان طبیعی در محل معاونت درمان و جمع بندی 
نتایج کمیته های بیمارستانی و نیز استخراج شاخص های مربوطه جهت 
ط��رح در کمیته دانش��گاهی به منظور برنامه ری��زی و هدف گذاری در 

برنامه های دانشگاه 
y  تشکیل جلسات آموزشی و هماهنگی برای کارشناسان استانی به

منظ��ور اجرای برنامه نظام مراقبت م��رگ کودکان و پریناتال در طول 
س��ال و نظارت الزم بر کمیته های بیمارس��تانی و پایش کلیه مراکز از 
لح��اظ نحوه اج��رای برنامه که در نتیجه این اقدام��ات در حال حاضر 
متوس��ط مرگ کودکان زیر 5 س��ال دانش��گاه پایین تر از حد متوس��ط 

کشوری و مرگ نوزاد نیز در حد متوسط کشوری می باشد.

z  ارتقای کیفیت خدمات اورژانس های بیمارستانی
y  راه ان��دازی تریاژ در بدو ورود اورژانس های بیمارس��تانی به منظور

شناسایی و رسیدگی سریع تر به بیماران بدحال
y  اس��تقرار متخصصین طب اورژان��س در مرکز آموزش��ی درمانی

آیت ا... موس��وی در سال 1391 که در افزایش رضایتمندی مراجعین و 
رسیدگی فوری به بیماران تصادفی و بدحال نقش بسزایی دارد.

ای��ن متخصصین بصورت ش��بانه روزی در اورژانس مس��تقر بوده و به 
مح��ض ورود بیماران به بخ��ش تحت نظر اورژانس بر بالی��ن بیمار حاضر 
می ش��وند. )توضیح بیش��تر در بخش عملکرد مرکز آموزشی درمانی آیت ا... 

موسوی(
y  اس��تقرار متخصصی��ن داخلی بص��ورت مقی��م در اورژانس مرکز

آموزشی درمانی ولیعصر )عج( 
y  احداث و تجهیز مجموعه جدید اورژانس بیمارستان امیرالمؤمنین

)ع( خدابن��ده و ایج��اد فض��ای خدمات س��رپائی مج��زا از اورژانس و 
راه ان��دازی درمانگاه Fast track و افزای��ش تعداد تخت های تحت 

نظر از 6 تخت به 14 تخت
y  احداث و تجهیز مجموعه جدید اورژانس مرکز آموزش��ی درمانی

ولیعصر)ع��ج( )با اعتباری حدود 2 میلیارد ریال( با طراحی اس��تاندارد و 
 ،Fast track ایجاد فضاهای جدید از جمله اتاق های ایزوله، درمانگاه
داروخان��ه اورژان��ش، ات��اق CPR جدی��د به نحوی ک��ه کل طراحی 
فضاهای داخل��ی اورژانس تغییر نموده و از 30 تخت تحت نظر به 50 
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تخت ارتقاء یافته است. 
y  اورژانس مرکز آموزشی Fast track راه اندازی و ایجاد درمانگاه

درمانی آیت ا... موسوی 

z  ارتقای کیفیت خدمات تخصصی استان
y  ،در جه��ت افزایش انگیزه حضور متخصصی��ن در مناطق محروم

این دانشگاه طی مجوز هیأت امنا به تاریخ 90/12/11 اقدام به پرداخت 
مبالغ ثابت عالوه بر کارانه، به متخصصین مس��تقر در بیمارستان های 
طارم و ماهنشان از چند سال قبل نموده است که در ادامه وزارت متبوع 

نیز این طرح را در کل کشور اجرائی نمود. 
y  اس��تقرار متخصصین بیهوشی بصورت مقیم شبانه روزی در بخش

مراقبت های ویژه مرکز آموزش��ی درمانی آیت ا... موسوی که نتیجه آن 
کاهش قابل توجه در آمار مرگ و میر و عوارض بیماران بدحال بستری 

در این بخش در طی 3 سال گذشته بوده است.
y  جذب 305 نفر متخصص و 51 نفر فوق تخصص و فلوش��یپ در

رش��ته هاي مختلف تا س��ال 1391 که در مراکز درماني س��طح استان 
مشغول به کار مي باشند.

z  خریداری تجهیزات پزش�کی جدید و تجهیز بیمارستان ها
به تجهیزات پزشکی پیشرفته که از جمله بارزترین آنها شامل:

y  افزایش دس��تگاه هاي س��ي تي اس��کن در مراکز دانش��گاهی به
6 دس��تگاه )مرکز آموزش��ی درمانی آیت ا... موس��وی 2 دستگاه، مرکز 
آموزش��ی درمانی ولیعصر )عج( یک دس��تگاه، بیمارستان امدادی ابهر 
یک دستگاه، بیمارستان امیرالمومنین )ع( خدابنده یک دستگاه، و یک 
دستگاه در محل قبلی بیمارستان شفیعیه( و مراکز غیر دانشگاهی به 3 

دستگاه در سطح استان تا سال1391
y  16 نصب و راه اندازی دس��تگاه های سی تی اسکن 6 اسالیس و

اسالیس با قابلیت های تشخیصی فوق العاده پیشرفته برای اولین بار در 
استان زنجان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی 

y  تجهیز بیمارستان بوعلي سیناي خرمدره به دستگاه یورتروسکوپ
در سال 1385

y  )تجهیز و راه اندازي واحد آندوسکوپي طارم درسال 1387 )اهدائي
y  CCU و ICU تجهی��ز و بهبود وضعی��ت تجهیزات پزش��کي

بیمارس��تان امدادی ابهر و ICU بیمارستان امیرالمومنین )ع( خدابنده 
در سال 1386 با اعتباری بالغ بر 750 میلیون ریال

y  تکمیل تجهیز واحد آندوس��کوپي مرکز آموزش��ی درمانی ولیعصر
)عج( در سال 1386 

y  تکمیل اتاق عمل مرکز آموزشي درماني ولیعصر )عج( به تجهیزات
م��ورد نیاز اعم��ال جراحي ف��وق تخصصي توراکس )توراکوس��کوپ، 

برونکوسکوپ فیبروتیک وریجید، ازوفاگوسکوپ ریجید( در سال 1385
y  تجهیز مرکز آموزش��ي درماني ولیعصر )عج(، بیمارس��تان امدادي

ابهر )در س��ال 1384( و بیمارس��تان بوعلي س��یناي خرمدره )در سال 
1386( به دستگاه فیکو چشم 

y  راه اندازي 2 دستگاه اکسیژن ساز با مدرن ترین تکنولوژي در مرکز
آیت ا... موسوي در سال 1386

y  خری��د و راه ان��دازي دس��تگاه اکسیژن س��از جه��ت بیمارس��تان
امیرالمومنین خدابنده درسال 1384

y  در ADRA خرید 7 دس��تگاه س��ونوگرافي سیاه و س��فید مدل
س��ال 1384جهت بیمارستان های )ولیعصر )عج(، شفیعیه سابق، شهید 
بهش��تي، امدادي ابه��ر، امیرالمومنین )ع( خدابنده، رازي ماهنش��ان و 

بوعلي سیناي خرمدره( 
y  در سال1384 جهت مرکز G50 خرید 2 دستگاه سونوگرافي داپلرمدل

آموزشي درماني ولیعصر )عج( و مرکز آموزشي درماني شفیعیه سابق
y  تجهیز کلیه بیمارس��تان هاي اس��تان به دس��تگاه هاي استاندارد و

 Newster, Steri2flash( پیشرفتۀ امحاء زباله های غیرسوز از نوع
Ecodas، سازگر وکوشا(

استان زنجان جزء اولین استان هایی است که تمامی مراکز 
درمانی خود را به دستگاه امحاء زباله های غیرسوز بیمارستانی 

مجهز نموده است.
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y  خرید دس��تگاه رادیول��وژي س��اده 600 میلي آمپ��ر جهت مرکز
آموزشي درماني امدادي ابهر در سال 1384

y  خری��د دس��تگاه رادیولوژي فلورس��کوپ 800 میل��ي آمپر جهت
بیمارستان بوعلي سیناي خرمدره در سال 1386

y  راه اندازي دس��تگاه آنژیوگرافي پریفرال قلب در اس��تان در مرکز
آیت ا... موسوي درسال 1387 

y  جهت بیمارستانهای ولیعصر)عج(، امدادی CR خرید 3 دس��تگاه
ابهر و امیرالمومنین )ع( خدابنده 

y  در مرکز آموزش��ي DDR راه ان��دازي یک دس��تگاه رادیولوژي
درماني آیت ا... موسوي در سال 1386

DDR دس�تگاهي اس�ت که در عرض کمت�ر از یک دقیقه 
مي توان�د ی�ک گرافي دیجیت�ال از کل ب�دن تهی�ه نماید. این 
دستگاه در استان زنجان بعنوان دومین استان در کشور نصب 

گردید.
y  خری��د س��ت های جراحی چش��م و ارول��وژی جهت بیمارس��تان

امیرالمومنین )ع( خدابنده 
y  خری��د 2 دس��تگاه اک��و جه��ت بیمارس��تان های بوعلی س��ینا و

امیرالمومنین )ع( خدابنده 
y خرید ست جراحی مغز و اعصاب جهت بیمارستان امدادی ابهر
y  جهت انجام جراحی های مغز و اعصاب C-Arm خرید دستگاه

و ارتوپدی و نصب و راه اندازی آن در بیمارس��تان امدادی ابهر در سال 
1391 با اعتباری بالغ بر 90 میلیون تومان

y  نص��ب و راه اندازی دس��تگاه آنژیوگرافی چش��می ب��ا جدیدترین
تکنول��وژی روز دنیا در مرکز آموزش��ی درمانی ولیعصر )عج( در س��ال 

1391 با اعتباری بالغ بر 70 میلیون تومان
y  نصب و راه اندازی دس��تگاه اتورفراکتومتر چشمی در مرکز امدادی

ابهر در سال 1391
y  خرید و نصب و راه اندازی 3 دس��تگاه اتوآنالیزر بیوشیمی در سطح

آزمایشگاه های مراکز درمانی در سال 1392
y  خرید و نصب و راه اندازی دس��تگاه های اکسیژن ساز و مولد هوای

فش��رده طبی در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر )عج( در سال 1391 با 
اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان

y  تجهیز اتاق عمل مرکز ولیعصر )عج( به ست های جراحی چشمی
و گوش حلق بینی در سال 1391

y  خرید و نصب و راه اندازی 2 دس��تگاه ماشین بیهوشی پیشرفته در
مرکز آموزش��ی درمانی ولیعصر )عج( در سال 1392 با اعتباری بالغ بر 

220 میلیون تومان
y  تجهیز کامل بیمارستان جدید االحداث ایثار شهرستان ایجرود در

سال 1391 و 1392 شامل:

چراغ های س��یالیتیک، تخت های جراحی، اتوآناالیزر بیوش��یمی، س��ل 
کانتر، ماش��ین های بیهوش��ی، دس��تگاههای ونتیالتور، تخت های بستری، 
تخت های مراقبت ویژه، اکسیژن س��از، اتوکالو، دس��تگاه امحاء پسماندهای 
عفونی بیمارس��تانی، س��کوبندی آزمایش��گاهی، تجهیز کامل آزمایش��گاه 
تشخیص طبی، دستگاه رادیولوژی ثابت بهمراه سیستم کامل ظهور و ثبوت 
تصاویر، دس��تگاه رادیولوژی پرتابل، دس��تگاههای پمپ سرم، مانیتورهای 

عالئم حیاتی، ECG و ....

z سایر اقدامات انجام یافته در حوزه معاونت درمان
y  تعامل ب��ا وزارت متبوع درجهت تصویب س��طح بندی تخت های

بیمارس��تانی در اس��تان ت��ا س��ال 1394 که در مجم��وع 2675 تخت 
 بس��تری برای اس��تان جذب گردید که این رقم در س��طح بندی قبلی

 1807 تخت بود. 
y  از مجم��وع 2675 تخت، تعداد 343 تخت ویژه و 276 تخت فوق

تخصصی می باشند و همچنین در زمینه تخت های ستاره دار 300 تخت 
اورژانس و 84 تخت اطاق عمل برای اس��تان تصویب گردید. همچنین 
افزایش تخت های س��طح بندی موجب فراهم شدن زمینه صدور مجوز 

بیمارستان های خصوصی در آینده گردید.
y  کلی��ه در  بالین��ی  حاکمی��ت  محوره��ای  و  مفاهی��م  اس��تقرار 

بیمارس��تان های استان بر اس��اس اهداف مبتنی بر کنترل عفونت های 
بیمارستانی، ایمنی بیمار و مدیریت خطر، ارتقای کیفیت CPR، تعامل 
با بیماران و ارتقاء و بهینه س��ازی وضعیت اورژانس های بیمارستانی که 
در این رابطه دانش��گاه علوم پزشکی زنجان و دو مرکز ولیعصر )عج( و 

آیت ا... موسوی در جشنواره حاکمیت بالینی حائز رتبه برتر گردیدند.
y  استقرار نظام اعتباربخشی در کلیه بیمارستان های استان در جهت

ارزشیابی آن مراکز 
در نظام اعتباربخش��ی نسبت به ارزیابی سیس��تماتیک بیمارستان ها با 
اس��تانداردهای مش��خص اقدام نموده که این اس��تانداردها بر بهبود مداوم 

کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان تاکید دارد.
 اعتب��ار بخش��ي مراکز درمانی در 38 محور بر اس��اس اس��تانداردهاي 
مربوط��ه که در قالب چک لیس��ت )س��نجه( از ط��رف وزارت متبوع ابالغ 

گردیده، انجام مي شود. 
y  بازدید از مؤسس��ات پزش��کی و ارجاع موارد تخلف دار به تعزیرات

حکومت��ی، که از مجم��وع تع��داد 1072 پرونده ارجاعی ب��ه تعزیرات 
حکومتی در طی 3 س��ال گذش��ته، بر حس��ب موارد منجر به تعطیلی 
مؤسس��ه و یا صدور جرائم نقدی و غیرنقدی از طریق کمیس��یون ماده 

11 گردیده است.
y  اج��رای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی در تمامی مراکز از

س��ال 1391 با هدف کاهش ساعات کاری و ایجاد انگیزه در کارکنان 
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جهت ارتقای س��طح خدمات بالینی و کاهش خطاهای پرستاری و..... 
با اقداماتی نظیر:

تشکیل کمیته چگونگی اجرای قانون ارتقای بهروری با حضور  �
ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم

تدوین دستورالعمل اجرایی قانون فوق در استان زنجان �
تعامل با حوزه منابع انس��انی دانش��گاه در جهت تامین نیروی  �

انسانی موردنیاز
تهی��ه و نصب ن��رم افزار مربوطه جهت اج��رای قانون فوق در  �

مراکز و ....
y  برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی پرسنل پرستاری استان

برگزاری دوره بازآموزی ICU ویژه همکاران شاغل در استان  �
زنجان بصورت تئوری 

برگزاری دوره عملیICU و برگزاری امتحان دوره باز آموزی �
ICU به همرا ه ترجمه کتاب

برگزاری کالس تئوریCCU ویژه همکاران شاغل در بخش  �
مرتبط بصورت تئوری و عملی همراه با ارائه ترجمه کتاب ضمیمه

y  هماهنگی و اعزام تیم فوق تخصصی جراحی پالستیک
به مراکز درمانی شهرستان های تابعه استان جهت انجام 

جراحی های ترمیمی به صورت رایگان
y  تهیه بانک اطالعاتی س��وابق پزشکان شاغل در استان، مؤسسات

پزش��کی دایر ش��ده در بخش دولتی و خصوصی و نیز بانک اطالعاتی 
پرونده های طرح شده در کمیسیون ماده 11 و تعزیرات حکومتی استان

y  آماده س��ازی بس��تر اجرای برنامه پزش��ک خانواده و تجهیز کلیه
درمانگاه ه��ای تخصص��ی بیمارس��تان های زیر مجموعه دانش��گاه با 

اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان در این راستا
y  برگ��زاری جلس��ات توجیهی برنامه پزش��ک خانواده ب��رای کلیه

متخصصین بیمارستان های استان
y  ساماندهی وضعیت آمبوالنس های درمانگاه ها و کلینیک ها )الزام

به تهیه آمبوالنس و یا عقد قرارداد با مراکز دیگر در کلیه درمانگاه های 
استان( 
y  1388 در سال A ساماندهي و مدیریت بحران آنفوالنزای نوع
y برگزاری 2 دوره انتخابات نظام پزشکی استان
y  اس��تقرار برنامه ثبت س��کته های قلبی در بیمارستان های استان و

ارائه بازخورد به وزارت متبوع
y  حضور فعال در نمایشگاه های مختلف اعم از هفته سالمت، زنجان

در مسیر توسعه و ... در حوزه های )اهداء عضو، درمان سوء مصرف مواد، 
فوریت های پزشکی و ...( تهیه و توزیع پمفلت های آموزشی

y  برگزاري همایش روز جهاني ماما و روز پرستار در هر سال
z عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

y  افزایش تعداد پایگاه ها از 22 پایگاه در س��ال 84 به 37 پایگاه در
سال 91 که نتیجه آن کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار در جاده ها به 
14 دقیقه و در شهرها به 6 الی 7 دقیقه می باشد. استاندارد کشوری در 

جاده ها 15 دقیقه و در شهرها 8 دقیقه می باشد.

y  جذب 55 دس��تگاه آمبوالنس از وزارت متبوع در طی س��ال های 
84 تا 91

y  سیار از 2 دستگاه ICU افزایش تعداد آمبوالنس های
در س�ال 1384 ب�ه 13 دس�تگاه آم�اده ب�ه کار در س�ال 
1391 بدنبال آن بهبود کیفیت امداد رس�انی به بیماران و 

مصدومین بدحال 
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الزم به ذکر اس��ت آمبوالنس هاي آی س��ی یو موبایل، آمبوالنس های 
مراقبت ویژه اي هس��تند که با دارا بودن تجهیزاتی نظیر دس��تگاه ونتیالتور، 
دفیبریالت��ور، مانیتور قلبی و... کامل کننده درمان های پایه انجام ش��ده در 
صحنه می باش��ند و در واقع ب�ه منزله یک واح�د مراقبت های ویژه 
س�یار بوده که می توان سطح پیش��رفته تری از مراقبت های درمانی را به 

بیماران و مصدومان نیازمند این خدمات، ارائه کرد.
y  شروع عملیات اجرایی ساخت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های

پزش��کی استان )EOC( در ضلع جنوبی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... 
موسوی با متراژ حدود 5000 مترمربع

y  طراحی مجدد ش��بکه ارتباطات رادیویی استان با هزینه کرد مبلغ

یازده میلیارد ریال که نتیجه آن کاهش قابل توجه نقاط کور در استان 
و افزایش پوشش رادیویی از 50 درصد به 70 درصد

y  خرید و استقرار بیمارستان صحرایی 25 تختخوابی با
قابلی�ت ارتقا به 50 تخت، متعاق�ب جذب اعتباری بالغ بر 
چه�ارده میلیارد ریال از طریق اعتب�ارات حوادث مدیریت 
بحران اس�تانداری زنج�ان، که در س�ال 1389 با حضور 
وزیر محترم کش�ور و معاون محترم وزیر بهداش�ت وقت 

افتتاح گردید.
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بیمارستان صحرایی شامل واحدهای زیر می باشد:
2 دستگاه ژنراتورKWA 100 نصب در 2 کانتینر مجزا �
18 دستگاه Air condition )هواساز(  �
شبکه آبرسانی و برق رسانی �
مخازن ذخیره آب و سوخت �
مخازن جمع آوری فاضالب �
کریدورها و چادرهای فریم بادی  �
خودروه��ا ش��امل: 5 دس��تگاه آمبوالنس تیپ C، 6 دس��تگاه  �

کامیونت و 3 دستگاه وانت
اورژانس �
اتاق عمل  �
� CSR
آزمایشگاه �
رادیولوژی �
سردخانه دارو و غذا �
سرویس های بهداشتی و حمام �
بخش های بستری مردان و زنان �
انبار تجهیزات پزشکی و قطعات �
y  تهیه و تامین یک دس�تگاه اتوبوس آمبوالنس جهت 

امدادرسانی موثر در حوادث پر تلفات دارای تجهیزات:

CPR 13 تخت و یک تخت 
اکسیژن سانترال �
پمپ انفوزیون �
ساکشن مرکزی �
آسانسور حمل بیمار �
� AED
y  انجام مانورهای مختلف با همکاری س��ایر واحدهای دانش��گاه و

سایر دستگاه های استانی به شرح زیر:
مانور مقابله با زلزله در روستای امند زنجان در سال 1384 �
مانور مقابله با زلزله در روستای ینگجه در سال 1385 �
مانور مقابله با زلزله در مدارس زنجان در سال 1386 �
مان��ور مقابله با زلزله در روس��تای نقطه بندی زنجان در س��ال  �

1387
انتق��ال450 مص��دوم )فرضی( ب��ه بیمارس��تان های زنجان با  �

استفاده از آمبوالنس های کلیه ارگان ها و کارخانه ها در سال 1388
مانور مقابله با زلزله در روستای محسن آباد سال 1389 �
مانور اسکان اضطراری در منطقه طارم در سال 1389 �
مانور امداد و نجات متعاقب شکست فرضی سد تهم در روستای  �

سارمساقلو در سال 1390
مانور تثبیت تجهیزات غیرس��ازه ای بیمارس��تان های اس��تان و  �

مانور تخلیه بخش های بیمارستانی در سال 1391
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مانور اسکان اضطراری در شهر زنجان در سال 1391 �
مانور مقابله با زلزله و س��قوط بهمن در روس��تای تهم و جاده  �

کوهستان تهم-چورزق سال 1391
مانور نجات مصدومین ناش��ی از س��قوط )فرض��ی( هواپیما در  �

فرودگاه زنجان در سال 1391
y  ایجاد س��امانه فرماندهی حادثه در کلیه سطوح مدیریتی دانشگاه

)ICS( و برقراری سامانه فرماندهی حادثه در مراکز آموزشی و درمانی 
)HICS(

y  امداد رسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی با اعزام یک دستگاه
اتوبوس آمبوالنس و دو دستگاه آمبوالنس اسپرینتر در سال 1391

y  افزای��ش فضای فیزیک��ی پایگاه ها و توزیع خودروه��ا و امکانات
امدادی در س��طح اس��تان جهت تمرکز زدایی و محافظت از تجهیزات 

امدادی در مواقع بروز بحران و حمالت نظامی دشمن
y  مکانی��زه ک��ردن واحد آم��ار و بایگانی مرکز مدیری��ت حوادث و

فوریت های پزشکی
y  تجهیز مراکز پیام اس��تان به دس��تگاه های ضب��ط مکالمات و در

نتیجه ارتقای سیستم کنترل کیفیت
y  نیازس��نجی سالیانه آموزش و برگزاری دوره های آموزشی و ضمن

خدم��ت تئوری و عملی به میزان 60 س��اعت تخصصی و 40 س��اعت 
عمومی برای کارکنان در هر سال

y  تأس��یس مرکز انفورماتیک و اتصال واحده��ای مختلف مرکز از

طریق ش��بکه و راه اندازی سیستم اطالع رسانی جامع پیامک با اهداف 
اطالع رسانی، آموزش عمومی و فراخوانی پرسنل در بحران

y  ش��رکت در تامی��ن ایمنی تجمع��ات مختلف مذهبی، سیاس��ی و
اجتماعی استان

y  اجرای س��الیانه طرح ه��ای ویژه ام��دادی نوروزی، تابس��تانی و
زمستانی

z  عملک�رد س�تاد هدایت، اطالع رس�انی و رس�یدگی به امور
درمان دانشگاه

ای��ن واحد ب��ه عنوان یک��ی از واحدهای زیر مجموع��ه مرکز مدیریت 
حوادث، عمدتًا وظیفه رس��یدگی به مش��کالت اورژانس��ی بیمارستان ها در 

حوزه های زیر را بر عهده دارد: 
انجام بازدیدهای مس��تمر از اورژانس های بیمارستانی با حضور  �

یکی از مدیران ارشد دانشگاه و گزارش به حوزه ریاست 
مدیری��ت و مداخله در اع��زام و پذیرش های بین مراکز درمانی  �

استان و خارج استان
رسیدگی به ش��کایت های مردمی از اورژانس های بیمارستانی  �

و پیش بیمارستانی 
در س�ال1384 س�ازمان بازرسی کل کش�ور از این ستاد 
بازدی�د نم�وده و نتیجه آن کس�ب رتب�ه نمونه کش�وری برای 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1385 بوده است.

سال 91سال 84واحد متعارفعناوين شاخص 

0/670/81به هزار نفر جمعیتنسبت پزشک در منطقه به جمعیت

0/100/17به هزار نفر جمعیتنسبت دندانپزشک در منطقه به جمعیت

71/974/4درصدضریب اشغال تخت )مراکز دانشگاهی(

0/891/07به هزار نفر جمعیتنسبت تخت فعال )مراکز دانشگاهی( به جمعیت 

1/73/04نفر به ازاي تختسرانه نیروي انساني به تخت فعال دربیمارستان هاي تابعه

0/550/67به ده هزار نفر جمعیتنسبت تخت رواني )مراکز دانشگاهی( به جمعیت

0/611/05به ده هزار نفر جمعیتنسبت تخت ویژه )مراکز دانشگاهی( به جمعیت

2237بابتعداد پایگاه اورژانس شهري و جاده ای

جدول 7- 3-شاخص های مهم حوزه معاونت درمان
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13841385138613871388138913901391نام مرکز 

2527282927272931پرتونگاری

2933334460787282توانبخشی

5759647070706973آزمایشگاه

جدول 7- 4- توسعه مراکز تشخیصی و توانبخشی

شاخص های عملکردی �

نمودار 7-1- نسبت تخت فعال )مراکز دانشگاهی( به جمعیت )در هزار نفر(

نمودار 7-3-نسبت پزشك در منطقه به جمعیت )در هزار نفر(
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نمودار 7-2- نسبت تخت ویژه )مراکز دانشگاهی( به جمعیت )در ده هزار نفر(

نمودار 7-4-توسعه تخت های دیالیز
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نمودار 7-5-درصد اشغال تخت )مراکز دانشگاهی(

نمودار 7-6- توسعه تعداد پایگاه های شهری، جاده ای
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نمودار 7-7- توسعه تعداد مراکز خدمات درمان سوء مصرف مواد )متادون درمانی( و مجوزهای صادر شده

نمودار 7-8-عملكرد واحد اهداء عضو در حوزه معاونت درمان 
)شروع فعالیت این واحد سال 1387(
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نمودار 7-9-تعداد اعمال جراحی قلب انجام شده در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی
 )افتتاح بخش جراحی قلب مرکز سال 1387(

نمودار 7-10-توسعه تخت های اورژانس )مراکز دانشگاهی(
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نمودار 7-11-تعداد موارد آنژیوگرافی انجام یافته در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی 
)افتتاح واحد آنژیوگرافی مرکز سال 1387(

نمودار 7-12-تعداد موارد آنژیوپالستی انجام یافته در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی
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نمودار 7-12-تعداد اعمال جراحی انجام گرفته در مراکز درمانی وابسته به داشگاه

نمودار 7-14-افزایش ظرفیت ارائه خدمات ناوگان فوریتهای پزشكی استان 
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نمودار 7-15- مقایسه میزان مرگ کودک در استان در مقایسه با کشور
)میزان مرگ درهزار تولد زنده محاسبه شده است(

نمودار 7-17-تعداد متخصص و فوق تخصص استان
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برگزیده شدن دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
در جشنواره حاکمیت بالینی 

تقدیر نامه اداره تجهیزات پزشکی از سوی قائم مقام وزیر در امور 
اقتصادی و بازرگانی

کسب رتبه اول واحد فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان-1387

برگزیده شدن ستاد هدایت، اطالع رسانی و رسیدگی به امور درمان 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1385
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اخذ مجوز راه اندازی بخش پیوند کلیه در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی-1392
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مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی

معرفی �
روند احداث بیمارستان آیت ا... موسوی ازسال 69 لغایت 77 باپیشرفت 
فیزیک��ی 55 درصد وصرف هزینه ح��دود 8 میلیارد تومان بوده ولی در طی 
س��ال های 1377 تا 1382 پروژه مذکور به طور کام��ل متوقف گردیده بود 
که درس��ال 1382 باسفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان، پروژه 
مجدداً فعال شد ولی روند ساخت این بیمارستان شتاب مورد انتظار را نداشت 
و بش��کل بطئی ادامه می یافت که با س��فر استانی ریاست محترم جمهوری 
در اردیبهش��ت 1385، مصوبه اس��تانی هیأت محترم دول��ت در پروژه های 
بهداشت ودرمان جهت تکمیل و تجهیز و بهره برداری آن اختصاص یافت و 
ب��ا تخصیص اعتباری حدود 69 میلیارد ریال بر تکمیل وراه اندازی آن تاکید 
ش��د.در واقع س��فر هیأت محترم دولت به اس��تان را که تکمیل این پروژه 
عظی��م، یکی از اولین و مهمترین مصوبات آن بود، باید نقطه عطف و فصل 
الخطاب در تکمیل و راه اندازی این مرکز و پایانی بر 17 س��ال انتظار مردم 

والیت مدار استان دانست. 
هم اکنون بیمارس��تان آیت ا... موس��وی به عنوان اولی��ن مرکز هیأت 
امنایی اس��تان با 540 تخت ثابت مشغول ارائه خدمات بهداشتی درمانی به 

مردم استان زنجان و استان های همجوار مي باشد.

z  رسالت
 مرکز آموزش��ی و درمانی آیت ا... موس��وی به عنوان بزرگترین مرکز 
ارایه دهنده خدمات درمانی و مرکز اصلی تروما و حوادث اس��تان در راستای 
تقویت نقش دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان در 
 تأمین، حفظ و ارتقای س��طح سالمت مردم استان و سایرمراجعین، آموزش 

و تربیت نیروی انس��انی مورد نیاز در رشته های علوم پزشکی و پژوهش در 
حیطه سالمت فعالیت می نماید. در این مرکز مجموعه ای از شایسته ترین ها 
در زمینه های درمانی، تش��خیصی، توانبخش��ی، آموزش، پژوهش و خدمات 
پشتیبانی گرد هم آمده اند تا با بهره گیری از مدرنترین تجهیزات و تسهیالت 
تشخیصی، درمانی و با تکیه بر ارزشهای واالی اسالمی، برای ارایه خدماتی 
ب��ا بهترین کیفی��ت و ایجاد محیطي ایم��ن برای مراجعین ت��الش نمایند. 
مهمتری��ن هدف مرکز، التیام رنج و آالم ناش��ی از بیماری و فراهم س��ازی 
حداکثر رفاه جس��می، روحی و روانی ممکن برای بیماران و ارتقای س��طح 
دسترس��ی مردم به خدم��ات تخصصی و فوق تخصصی در راس��تای بهبود 

سطح سالمت جامعه مي باشد.
z  )Vision( چشم انداز

با اس��تعانت از درگاه خداون��د متعال و با تکیه بر همکاران شایس��ته و 
توانمند، این مرکز برانس��ت تا 5 س��ال آینده همگام با برنامه های توس��عه 
دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی زنجان در زمینه ارائه 
خدمات خود به مردم اس��تان و س��ایر مراجعین، از تمامی مراکز مش��ابه در 
منطقه ش��مال غرب کشور پیشی جس��ته و به گواه شاخص هاي عملکرد به 
الگ��وی برتر در منطقه ش��مال غرب و یکی از 5 بیمارس��تان هیأت امنایی 

شاخص در سطح کشور تبدیل شود.

z اهداف سازمانی
با توجه ب��ه منتخب بودن بیمارس��تان برای اجرای ط��رح، محورهای 

اصالح ساختار مورد نظرعبارتند از: 
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Y  ارتق��ای کیفیت خدمات مورد ارائه با محوریت مش��تری مداری
ورضایتمندی بیماران 

Y اصالح ساختارسازمانی ومدیریتی
Y  E.F.Q.M اجرای مدل تعالی سازماني
Y  بودجه بندی عملیاتی
Y  مدیریت عملکرد کارکنان
Y  )مدیریت نگهداشت)ساختمان - تاسیسات وتجهیزات پزشکی
Y ... کاهش تصدی گری و

z  نحوه دسترسی
آدرس پستی: زنجان- جاده گاوازنگ 

تماس تلفنی : 0241-4130000
دورنگار: 4131203 -0241 

Mousavihospital@zums.ac.ir پست الکترونیکی
سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه : 30009900099211

z  خدمات فوق تخصصی بخش های بس�تری مرکز آموزشی
درمانی آیت ا... موسوی

y فوق تخصص جراحی قلب
y فوق تخصص جراحی ترمیمی
y  فوق تخصص جراحی توراکس
y فوق تخصص زنان
y فوق تخصص جراحی اطفال
y فوق تخصص کلیه اطفال
y فوق تخصص گوارش اطفال
y فوق تخصص نورولوژی اطفال
y فوق تخصص عفونی اطفال
y فوق تخصص قلب اطفال
y فوق تخصص هماتولوژی اطفال
y فوق تخصص آلرژی اطفال
y فوق تخصص نوزادان
z  خدم�ات تخصص�ی بخش ه�ای بس�تری مرک�ز آموزش 

درمانی آیت ا... موسوی
y جراحی عمومیy ارتوپدی
y جراحی زنان و زایمانy  داخلی
y جراحی مغز و اعصابy قلب و عروق
y ارولوژیy اطفال
y CCUy نوزادان

y NICUy جراحی قلب ICU

y PICUy ICU
 
z  خدمات پاراکلینیکی و توانبخشی

y هموفیلی y کاردرمانی
y نوار مغزیy تست ورزش
y آنژیوگرافیy اکوکاردیوگرافی
y آزمایشگاه تشخیص طبیy سی تی اسکن
y تاالسمیy فیزیوتراپی
y نوار عضلهy داروخانه
y پیس میکرy سیستوسکوپی
y پاتولوژیy  سونوگرافی
y گفتار درمانیy شیمی درمانی
y اسپیرومتریy سنگ شکنی
y آندوسکوپیy ماموگرافی
y رادیوگرافی

z درمانگاه های تخصصی موجود
y درمانگاه فوق تخصص جراحی ترمیمی
y درمانگاه فوق تخصص جراحی اطفال
y درمانگاه فوق تخصص کلیه اطفال
y درمانگاه فوق تخصص گوارش اطفال
y درمانگاه فوق تخصص عفونی اطفال
y درمانگاه فوق تخصص هماتولوژی اطفال
y درمانگاه فوق تخصص آلرژی اطفال
y درمانگاه فوق تخصص قلب اطفال
y درمانگاه داخلیy درمانگاه پوست
y درمانگاه جراحی عمومیy درمانگاه بیهوشی
y درمانگاه جراحی مغز و اعصابy درمانگاه ارولوژی
y درمانگاه زنان و زایمانy درمانگاه اطفال
y درمانگاه ارتوپدیy درمانگاه ژنتیک
y درمانگاه قلب و عروق

y درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی
y  درمانگاه جراحی فک و صورت

از درمانگاه های فوق تعداد 8 درمانگاه)ش��امل 3 درمانگاه تخصصی و5 
درمانگاه فوق تخصصی( در سال های اخیر راه اندازی گردیده است. 
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z  مشخصات بارز مرکز
Y  ب�ا 15 تخ�ت مص�وب مطاب�ق ب�ا NICUبخ�ش

اس�تانداردهای جهانی همراه با کلیه امکانات رفاهی برای 
مادران

Y  ارائه خدمات فوق تخصص�ي جراحی توراکس )این
مرک�ز در س�ال 1389 راه اندازی و در س�ال 1391 بیش 
از 138 م�ورد عم�ل جراحی توراکس در ای�ن مرکز انجام 

گرفته است.(
در ای�ن واح�د اعمال جراحی�ی همچون م�وارد ذیل انجام 

مي پذیرد:

y  انج��ام تم��ام اعمال جراح��ی ج��دار توراکس )توموره��ای جدار
توراکس، عفونت و ...(

y )... انجام تمام اعمال جراحي پلور )تومورها - عفونت ها و
y )... انجام تمام اعمال جراحی ریه )تومور - عفونت ها و
y انجام تمام اعمال جراحی مری و تومورهای خوش خیم و بدخیم
y  انجام تمام اعمال جراحي مدیاس��تن )تومورها بیماري های عفونی

و خوش خیم(
y انجام تمام اعمال جراحی روی تیروئید
y  انج��ام تمام اعمال جراحی روی کبد و مجاری صفرای و کیس��ه

صفرا و پانکراس
y انجام تمام اعمال جراحی ریه و قفسه سینه با توراکوسکوپ
y انجام تمام اعمال جراحی الپاراسکوپیک
Y  ارائ�ه خدم�ات ف�وق تخص�ي جراحی پالس�تیک و

ترمیم�ی )در س�ال 1391 بیش از 69 م�ورد عمل جراحی 
پالستیک در این مرکز انجام گرفته است.( 

در ای�ن واح�د اعم�ال جراحی همچ�ون موارد ذی�ل انجام 
مي پذیرد: 
y توانایی انجام جراحي های قلب و شکستگی های جمجمه
y توانایی انجام جراحي میکروسوپی دست و عصب
y توانایی انجام جراحي کانسر صورت و بازسازی 
y  - توانای��ی انجام جراحي پالس��تیک و زیبایی )بینی(، ساکش��ن 

ابدومینوپالستی
Y ارائه خدمات آنژیوگرافی

بخ�ش آنژیوگراف�ی بیمارس�تان آی�ت ا... موس�وی دارای 
دستگاه پیش�رفته آنژیوگرافی عروق قلب و پریفرال می باشد. 
)از زم�ان افتت�اح این بخش در س�ال 1387 ت�ا 1391 تعداد 

9055 مورد آنژیوگرافی در این مرکز انجام گرفته است.( 
اعمالی که در این بخش انجام می شود عبارتند از:

y انجام اعمال آنژیوگرافی و آنژیو پالستی عروق قلبی و پریفرال
y کاتتریسم راست و چپ مادرزادی و غیرمادرزادی
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y موقت Pace تعبیه
y )PTMC(والوالوپالستی
y سنتز مایع پریکارد
y  انواع اس��تنت های داروئی و غیرداروئی کاشتنی در عروق قلبی و

پریفرال
y انواع کاتترهای تشخیصی
y  ان��واع بالن ها جه��ت انجام کارهای مداخله ای و پره داپلیش��ن و

پست داپلیشن
y انواع گایدینگ ها
y انواع گایدوایرها جهت هدایت کاتترها و گایدینگ ها

Y ارائه خدمات فوق تخصصی جراحی قلب 
بخ�ش جراحی قل�ب و ICU جراحی قلب مرکز آموزش�ی 
درمانی آیت ا... موسوی با تجهیزات و امکانات روز دنیا تجهیز 
گردیده که این ویژگی موجب تبدیل این مرکز به یکی از مراکز 

پیشرفته و قابل رقابت با سایر مراکز کشور شده است.
در این مرکز از 3 نفر از پزشکان فوق تخصص جراحی قلب، 
فوق تخصص بیهوش�ی قلب و از نیروهای باتجربه و دوره دیده 
بهره گرفته می ش�ود. در این مرکز از زمان افتتاح این بخش تا 
کنون، بیش از 907 مورد عمل جراحی قلب انجام گرفته است.

Y  ارائه خدمات فوق تخصصي جراحی ارتوپدی
در ای�ن واح�د اعم�ال جراحی همچ�ون موارد ذی�ل انجام 

مي پذیرد:
انجام اعمال جراحی کلیه شکستگی های اندام ها �
� Club Foot انجام اعمال جراحی
� CDH انجام اعمال جراحی
انجام اعمال جراحی تعویض مفصل هیپ  �
انجام اعمال جراحی تعویض کامل مفصل زانو �
انجام اعمال جراحي ترمیم تاندونها  �
� Elunica انجام اعمال جراحی اصالح
انجام اعمال جراحی اصالح دفورمیتی استخوان زانو �
انجام اعمال جراحی آرتروسکوپ زانو شامل پارگی مینیسگ- �

... ACL ترمیم رباط

Y ارائه خدمات فوق تخصصي مغز و اعصاب کودکان
با توجه به تعداد کم فوق تخصص نورولوژی کودکان در کشور و میزان 
مراجعات باالی پزش��کی در این زمینه واح��د فوق تخصصی مغز و اعصاب 
کودکان مرکز آموزش��ی درمانی آیت اله موسوی در حال حاضر توانائی ارائه 

خدمات ف��وق تخصصی در در زمینه نورولوژی کودکان را به مردم اس��تان 
زنجان و همچنین کش��ورهای همسایه از جمله آس��یای میانه )آذربایجان( 

و کردستان عراق که فاقد امکانات ارائه سرویس و خدمات می باشند دارد.
در این مرکز واحد کلینیک سرپایی در زمینه نورولوژی کودکان با حدود 
1060 پرون��ده فعال مي باش��د و همچنین در بخش بس��تری کودکان مرکز 
آموزش��ی درمانی آیت ا... موس��وی اختصاص حداق��ل 5 تخت به نورولوژی 
کودکان، فعال و در بخش ویژه مرکز، واحد PICU با ش��ش تخت مجهز، 

فعال مي باشد.
ضمن��ًا )باهماهنگی انجام ش��ده( امکان��ات پاراکلینیک ذی��ل از مرکز 

آموزشی درمانی آیت ا... موسوی در خدمت این واحد مي باشد:

y  اسکن در مرکز CT وجود دو دستگاه
y در نزدیکی مرکز MRI فعال بودن واحد
y فعالیت جداگانه واحد »نوار مغز کودکان« با پرسنل آموزش دیده
y  وجود جدیدترین دس��تگاه دیجیتال الکتروانسفالوگرافی با توانایی

انجام EEG استاندارد از دوره نوزادی به بعد
y وجود بخش سوختگی با 28 تخت مصوب

Y استقرار متخصصین طب اورژانس
اس��تقرار متخصصین طب اورژانس در مرکز آموزش��ی درمانی آیت ا... 
موس��وی از آذرماه سال1391 بوده اس��ت که این امرموجب افزایش میزان 
رضایتمن��دی بیم��اران و همراهان آن��ان گردیده اس��ت. متخصصین طب 
اورژانس ضمن انجام مراقبت تخصصی، تشخیص و درمان به موقع بیماران 
اورژانس��ی در به حداقل رس��اندن زمان انتظار بیماران جهت ارجاع به موقع 
ب��ه متخصص و ف��وق تخصص مربوطه ایفای نق��ش می نمایند.و عالوه بر 
نظارت بر ش��رایط بیمار در ط��ی حضور در اورژان��س، توانایی درمان موارد 
اورژانس��ی بیمار و یا شناس��ایی علت اصلی مولد عالئم بیماری را نیز دارند 
که این توانایی ها رس��یدگی به بیمار و هم ش��رایط بستری یا ترخیص بیمار 
را تس��ریع مینماید. از طرفی با ویزیت اولی��ه متخصصین طب اورژانس نیاز 
بیم��ار به حضور فوری بس��یاری از متخصصین برای موارد اورژانس��ی وغیر 

اورژانسی رفع می گردد.
از دیگر مزایای اس��تقرار ط��ب اورژانس، کاهش زمان س��ر درگمی و 
معطلی بیماران در بخش اورژانس می باش��د، که با گذشت چندماه از فعالیت 
هم��کاران طب اورژانس، ش��اهد افزایش رضایتندی بیم��اران و همراهان و 

همچنین پایین آمدن تنش ها و کاهش شکایات در اورژانس بوده ایم. 
)نمودار 7-11 و 12-7(

Y  خریداری و نصب تجهیزات پیش�رفته و روز دنیا در 
مرکز شامل: 

دستگاه آنژیوگرافی قلب و پریفرال با مارک فیلیپس  �
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دستگاه سی تی اس��کن 6 اسالیس فیلیپس برای اولین بار در  �
استان 
دستگاه سی تی اسکن 16 اسالیس از نوع زیمنس �
�  PACS استفاده از تکنولوژی برتر سیستم بایگانی کامپیوتری

جه��ت واحدهای رادیولوژی، الزم بذکر اس��ت این سیس��تم قابلیت 
اتصال بص��ورت ONLINE به ش��بکه اینترنتی را داراس��ت که 
موج��ب می ش��ود در هر لحظه از زمان، پزش��ک بیمار، به اطالعات 

بیمار دسترسی داشته باشد.
دس��تگاه رادیولوژی از نوع DDR با امکان تصویر برداری از  �

کل بدن در عرض کمتر از یک دقیقه 
دس��تگاه های رادیول��وژی C.ARM، فلوروس��کوپ، ویدئ��و  �

توراکوسکوپ، ویدئوبرونکوسکوپ 
اکوکاردیوگرافی بزرگس��االن وکودکان، تس��ت ورزش، هولتر  �

مانیتورینگ وپیس میکر 
دستگاه بی خطر ساز پسماندهای بیمارستانی، این سیستم پس  �

از ات��وکالو وبی خطر نمودن زباله های عفونی بیمارس��تانی آنهارا به 
صورت وکیوم شده در می آورد که جزء بارزترین اقدامات انجام شده 
این بیمارستان در راستای تحقق اهداف سالمتی و شهرنشینی )شعار 

روز جهانی بهداشت سال 2010 میالدی( مي باشد.
تجهیزات اختصاصی اتاق عمل جراحی قلب با دستگاه هایی با  �

تکنولوژی برتر روز
دو دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت 1024 لیتر در دقیقه  �
y  فضاهای مناس��ب آموزش��ی بالغ بر 5500 متر مربع که می تواند

بر توسعه آموزش در مقاطع و زمینه های متعدد کمک شایانی بنماید. 
y  مرک��ز همایش های بین المللی روزبه باظرفی��ت 500نفر به هراه

س��الن های اقماری وسیستم صوتی وتصویری بسیار پیشرفته به عنوان 
مجهزترین مرکز همایشهای بین الملی در استان 

y  فضاهای اس��تاندارد و وس��یع آموزشی مجهز به پیش��رفته ترین
امکانات ویدئو پروژکتور و س��ایر ابزارهای آموزش��ی ب��ا هدف امکان 

 E.Learningبرگزاری تله کنفرانس و تله مدیسین و
y  سیستم دفع فاضالب بیمارس��تان دارای سامانه تصفیه فاضالب 

با فناوری روز که جزء بارزترین اقدامات انجام ش��ده این بیمارستان در 
راستای تحقق اهداف سالمتی و شهرنشینی)شعار روز جهانی بهداشت 

سال 2010 میالدی( مي باشد.
y  با آخری��ن تکنول��وژی روز دنیا )CSR(واح��د استریلیزاس��یون 

)گتینگ( بعنوان یکی از دو مرکز نمونه کشور
y  و NOD 1900 بیمارس��تانی با ظرفی��ت LAN وجود ش��بکه 

اجرای گام به گام برنامه HIS )سیستم اطالعات بیمارستانی( 
y نوبت دهی اینترنتی درمانگاه های تخصصی مرکز

y  راه اندازی مرکز تحقیقات بالینی
y  سیستم منحصر به فرد بسیار پیشرفته مخابرات 2180 شماره ای 

)PRIE1( با 6 لینک
y  Terminal ش��بکه پر س��رعت فیبر نوری مخابرات مرک��ز با 

Line اختصاصی 
y  )کتابخانه بزرگ و مجهزبیمارستان )خرید 500 میلیون ریال کتاب

که در آینده تبدیل به کتابخانه مرکزی دانشگاه خواهد شد. 
y  وجود فضای س��بز مطلوب به وس��عت 16000 مترمربع مجهز به

سیس��تم آبیاری قطره ای تحت فش��ار در محیطی باچشم انداز زیبای 
منطقه که تاثیر روانی مطلوبی درروند بهبود بیماران خواهد داشت. 

z اقدامات برجسته مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی
y  جراحی قلب باز برای ICU افتت��اح و بهره برداری از اتاق عمل و

اولین بار دراستان در سال 1387
ب��ا راه ان��دازی مجموع��ه مذکور در نیمه دوم س��ال 87 ک��ه مجهز به 
مدرن ترین تجهیزات جراحی قلب بوده، نیازمردم استان به خدمات تخصصی 

مذکور و استان های همجوار از جمله کردستان مرتفع گردیده است
y  انجام اعمال جراحی منحصر بفرد قلب از قبیل رزکس��یون تومور

بس��یار بزرگ دهلیز چپ همراه با ترمیم نارسایی دریچه میترال قلب و 
نیز انجام پذیرش بیماران آذربایجانی ازکشور آذربایجان 

y  راه اندازی و تجهیز بخش حاملگی پر خطر با 32 تخت
y  راه اندازی واحد آنژیوگرافی بیمارس��تان آیت ا... موسوی با دستگاه

پیشرفته آنژیوگرافی عروق قلب پریفرال 
y  راه اندازی بخش فوق تخصصی جراحی پالستیک مرکز
y  جذب فوق تخصص نورولوژی اطفال
y راه اندازی دستیاری جراحی عمومی، جراحی زنان وبیهوشی
y  راه اندازی آزمایش��گاه تحقیقاتی با فضای مناس��ب بعنوان یکی از

واحدهای پژوهشی دانشگاه 
y دارا بودن بیشترین تعداد بیماران اهداء عضو در سطح استان
y راه اندازی ز ایمان فیزیولوژیک و بدون درد
y پیاده سازی مدل تعالی سازمانی درمرکز
y )سیستم اطالعات بیمارستانی( HIS راه اندازی
y PACS راه اندازی سیستم
y افتتاح واحد ماموگرافی
y افتتاح واحد سی تی اسکن اورژانس
y  برگزاری مانور زلزله
y  اس��تقرار سیس��تم مدیری��ت کیفی��ت و ارزیابی تعالی س��ازمانی

)E.F.Q.M( در مرکز و کس��ب تقدیرنامه دو س��تاره در ارزیابی مدل 
تعالی سازمانی در سال 1390 
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y کسب رتبه های برتر در ارزیابی حاکمیت بالینی 
y V.I.P انجام مطالعه اولیه راه اندازی بخش
y  راه ان��دازی توریس��م درمان��ی با ج��ذب بهترین کادر پزش��کی 

وپیراپزشکی و پذیرش بیمار از کشورهای همجوار
y  مس��قف نمودن پارکینگ پرس��نلی با ظرفیت 120 خودرو واعتبار

800 میلیون ریال
y  حضور فعال در نمایش��گاه واحد خدمات س��بز ودریافت لوح واحد

ارائه کننده خدمات سبز
y حضور در سومین نمایشگاه بین المللی صنایع تجهیزات پزشکی
y  برگزاری جشن شکوفه های نارس
y  راه اندازی موزه س��المت استان و سالن نمایش��گاه دستاوردهای

دانشگاه درجنب سالن همایش
z معرفی

نمودار 7-11-مقایسه پایش شاخص های تعیین تكلیف بیماران اورژانس در
بازه زمانی کمتر از 6 ساعت و خروج بیماران در بازه زمانی کمتر از 12 ساعت در سال 1391

نمودار 7-12-مقایسه ویزیت اولیه در اورژانس مرکز به تفكیك تمامی سطوح 
در دو ماهه اول سال 91 و دو ماهه اول سال 92
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تقدیر نامه بیمارستان برتر از جشنواره حاکمیت بالینی - 1391 و1390 اخذ لوح دوستدار سالمت توسط پزشک فوق تخصص مرکز -1391

اخذ گواهی بیمارستان سبز - 1388اخذ درجه عالی در برنامه ارزشیابی بیمارستانی - سالهای 1389-1390
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اخذ تندیس دو ستاره مدل تعالی سازمانی - 1390

معرفی گروه آموزشی اطفال به عنوان گروه برتر آموزشی-1391

اخذ لوح دوستدار کودک و مادر 

کسب عنوان مرکز درمانی نمونه از سازمان بیمه خدمات درمانی 
نیروهای مسلح - 1390
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احداث مجتمع پزش��کی ولیعصر)عج( از سال 1364 در یکی از بهترین 
نقاط ش��هر زنجان با امکان دسترس��ی به چند بزرگراه در زمینی به مساحت 
230000 مترمرب��ع و زیربن��ای 30000 مترمربع در2 طبقه آغاز و در س��ال 
1378 توس��ط رئیس جمهور وقت با هدف ارائه خدمات درمانی بس��تری و 
س��رپایی و آموزش رشته های پزش��کی با 308 تخت مصوب افتتاح گردید. 
هزین��ه احداث و راه ان��دازی این مرکز از طریق ج��ذب کمکهای مردمی به 
واس��طه تش��کیل هیأت امنای خیریه و حمایتهای بی دریغ دانش��گاه علوم 

پزشکی زنجان تأمین گردید.
z  رسالت

مرکز آموزش��ی درمانی ولیعص��ر )عج( به عنوان یک��ی از بزرگترین و 
مجهزترین بیمارس��تان های استان زنجان در راستای حفظ و تأمین سالمت 
جامعه، به عنوان مهمترین نقش دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی استان زنجان، از طریق نیروی انسانی شایسته و تجهیزات کارآمد در 

یک محیط پر از شان و احترام فعالیت می نماید.
ارائه خدمات درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزش نیروهای پزشکی، 
پیراپزش��کی و پژوهش با بهترین کیفیت در راستای تأمین سالمت جسمی 
و روحی- روانی بیماران، مهمترین فلسفه وجودی مرکز از دیدگاه مجموعه 

مدیریتی و کارکنان مي باشد.
z چشم انداز

پیش��تاز ش��دن در درمان و آموزش بیماری های داخلی، عفونی، مغز و 
اعصاب، چش��م، جراحی عمومی و ENT در منطقه ش��مال غرب کشور و 
تبدیل ش��دن به یک��ی از قطب های درمان بیماری س��رطان و بیماری های 

متابولیک در سطح کشور
z اهداف سازمانی

y  ،ارتقای کیفیت خدمات از طریق: استقرار سیستم مدیریت کیفیت
حاکمیت بالینی، اعتباربخشی، بیمارستان های دوستدار ایمنی، مدیریت 

سبز و ...
y  افزایش درآمد زایی و کاهش کسورات بیمارستانی
y حفظ و تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و تسهیالت مورد نیاز
y آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
y ارزیابی و تعیین صالحیت کارکنان
y تأمین نیازهای شغلی و انگیزشی کارکنان
y تعامل با بیماران و جامعه
z نحوه دسترسی

آدرس پس��تی: باالتر از میدان ولیعصر - مرکز آموزشي درماني ولیعصر 
)عج(

تماس تلفنی : 0241-7270801
دورنگار: 7270757 -0241 

valiasr@zums.ac.ir پست الکترونیکی
z مشخصات بارز مرکز

Y بخش شیمی درمانی سرپایی
ای��ن بخش ب��ا 25 تخت و میانگی��ن پذیرش روزان��ه 35 بیمار با کادر 
پزش��کی و پرس��تاری مجرب به ارائه خدمات مطلوب و اس��تاندارد در زمینه 

شیمی درمانی بیماران مبتال به سرطان می پردازد.

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر )عج(
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Y بخش شیمی درمانی بستری
این بخش مجهز به 32 تخت همراه با کادر پزشکی و پرستاری مجرب 
ضمن فراهم نمودن فضای اس��تاندارد، امکانات درمانی و رفاهی مناسبی در 

امر درمان بیماران مبتال به سرطان فراهم نموده است.
Y  ارائ�ه خدم�ات اختصاص�ی مش�اوره روانشناس�ی و

مشاوره تغذیه به بیماران مبتال به سرطان
ب��ه منظ��ور ارائه خدمات درمانی کامل و همه جانب��ه، بیماران مبتال به 
سرطان از نظر شرایط روحی روانی و رعایت اصول رژیم غذایی ویژه توسط 

کارشناساسان روانشناسی و تغذیه مورد مشاوره قرار میگیرند.
Y  واحد طب تسکینی

واح��د طب تس��کینی جهت بهبود کیفی��ت زندگ��ی بیمارانیکه از یک 
بیماری صعب العالج مثل س��رطان یا بیماری های پیش رونده ریوی، قلبی، 
مغزی رنج می برند، از طریق پیش��گیری و درمان آالم این بیماران )جسمی، 

روانی، اجتماعی و روحی( فعالیت می نماید.
Y  پایگاه تحقیقات بالینی

ای��ن واحد با فراهم نمودن امکانات س��خت افزاری و ن��رم افزاری در 
خصوص انجام فعالیت های پژوهشی برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان 
و کارکنان، بس��تر مناس��بی برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مهیا 

نموده است.
Y  مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

مرکز تحقیق��ات بیماریهای متابولیک زنجان در محل مرکز آموزش��ی 
درمانی ولیعصر )عج( وابس��ته به دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان واقع شده 
اس��ت. این مرکز اولین مرکز تحقیقاتی در دانش��گاه علوم پزشکی زنجان و 
دومین مورد در این زمینه در س��طح کشور است که در جهت تأمین شرایط 
مناسب برای انجام طرح های تحقیقاتی بیماریهای متابولیک خصوصًا سندرم 

متابولیک و بیماریهای مرتبط با چاقی فعالیت دارد. 
Y  فض�ای آموزش�ی مناس�ب ب�ا 3000 مت�ر مرب�ع با

امکانات س�الن کنفرانس، کالسهای آموزشی، کارگاه های 
آموزشی، کتابخانه، سالن مطالعه و ...

z  خدمات فوق تخصصی بخش های بس�تری مرکز آموزشی
درمانی ولیعصر )عج(

y فوق تخصص روماتولوژی
y فوق تخصص غدد و بیماری های متابولیک
y فوق تخصص گوارش
y )فوق تخصص نفرولوژی )کلیه
y فوق تخصص ریه
y فوق تخصص خون و انکولوژی
y فوق تخصص جراحی شبکیه
y فوق تخصص جراحی قرنیه
y فوق تخصص جراحی پالستیک-ترمیمی
y فوق تخصص جراحی فک و دهان و صورت

تعداد 6 درمانگاه از درمانگاه های فوق در سال های اخیر تأسیس گردیده 
است. 
z  خدم�ات تخصص�ی بخش ه�ای بس�تری مرک�ز آموزش 

درمانی ولیعصر )عج(
y داخلیy مغز و اعصاب
y رادیوتراپی-انکولوژیy دیالیز
y پوستy جراحی عمومی
y عفونیy جراحی چشم
y قلبy CCUوICU 
y جراحی ارتوپدیy جراحی فک و صورت
y جراحی گوش، حلق و بینیy توکسیکولوژی
z خدمات پاراکلینیکی، توانبخشی و مشاوره

y مشاوره دیابتy کولونوسکوپی
y اکو چشمy پاتولوژی
y نوار مغزیy مشاوره تغذیه
y آندوسکوپیy تعیین لنز چشم
y آزمایشگاه تشخیص طبیy آنژیوگرافی چشم
y مشاوره دیابت بارداریy شنوایی سنجی
y واحد مبارزه با بیماری هاy ERCP

y نوار عضلهy رادیوگرافی
y واحد واکسیناسیونy سی تی اسکن
y تست ورزشy تست متاکولین
y بینایی سنجیy فیزیوتراپی
y برونکوسکوپیy اکو قلب
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y بادی باکسy سونوگرافی
y داروخانهy اسپیرومتری
y نوار قلبy فلوروسکوپی
z درمانگاه های تخصصی موجود

y درمانگاه فوق تخصصی جراحی پالستیک -ترمیمی
y  درمانگاه فوق تخصصی روماتولوژی
y درمانگاه فوق تخصصی غدد
y  درمانگاه فوق تخصصی گوارش
y  درمانگاه فوق تخصصی نفرولوژی
y درمانگاه فوق تخصصی ریه
y  درمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژی
y درمانگاه داخلی
y درمانگاه رادیوتراپی- انکولوژی
y درمانگاه جراحی عمومی
y درمانگاه  چشم
y درمانگاه پوست
y  درمانگاه عفونی
y درمانگاه قلب
y درمانگاه طب تسکینی
y  درمانگاه مغز و اعصاب
y ENT درمانگاه
y )درمانگاه اعصاب و روان )روانپزشکی
y درمانگاه ارتوپدی
y MS کلینیک

7 مورد از درمانگاه های فوق در سال های اخیر تأسیس گردیده است.

z )اقدامات برجسته مرکز آموزشی درمانی ولیعصر )عج 
y  این مرکز در س��ال 1383 به عنوان اولین مرکز آموزش��ی درمانی

 ISO( در سطح کشور موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
9001 : 2000( از ش��رکت SGS سوئیس گردید.گواهینامه دریافتی تا 

کنون در دو مرحله )سال 1386 و سال 1389( مورد تمدید قرار گرفته 
و با ویرایش 2008 معتبر مي باشد.

y  انتخاب بیمارستان در س��ال 1390 بعنوان یکی از 85 بیمارستان
برتر درسطح کشور در نخستین جشنواره حاکمیت بالینی

y راه اندازی واحد دیالیز صفاقی برای نخستین بار در استان
y  گسترش فضای اتاق عمل جهت باال بردن ظرفیت اعمال جراحی

مرکز
y راه اندازی بخش شیمی درمانی سرپایی با 25 تخت
y  جذب متخصص ارتوپدی بمنظور انجام اعمال جراحی ارتوپدی و

راه اندازی درمانگاه تخصصی ارتوپدی برای اولین بار در مرکز
y  Body راه ان��دازی واحد تنفس و نیز راه اندازی و نصب دس��تگاه

Box با هدف ارائه خدمات تش��خیصی فوق تخصصی ریه برای اولین 
بار در استان

y  توس��عه بخش انکولوژی از 23 به32 تخت همراه با ایجاد فضای
رفاهی مناسب و استاندارد برای بیماران

y  راه ان��دازی بخش داخلی 3 با 20 تخ��ت جهت درمان اختصاصی
بیماران ریوی

y  احداث و تجهیز مجموعه جدید اورژانس مرکز همراه با گس��ترش
تخت ه��ای تحت نظ��ر از 22 تخت به 50 تخت و راه اندازی سیس��تم 
تریاژ س��طح بندی بیماران)ESI( و فراهم نمودن تس��هیالت رفاهی و 
ارائه خدمات سرپایی بصورت یکجا با امکانات مناسب شامل دسترسی 
سریع به اتاق تریاژ، پذیرش، اطالعات و بانک با حداقل زمان، استقرار 
فضای مناس��ب برای پزشک اورژانس بستری و سرپایی بطور جداگانه 
و دسترس��ی س��ریع به خدمات داروخانه و تزریقات، پانسمان، امکانات 
رفاهی مناس��ب شامل: فروشگاه، فضای انتظار برای بیماران سرپایی و 
بس��تری، دستگاه خودپرداز، فضای مناس��ب با دسترسی سریع به اتاق 
CPR، اتاق عمل س��رپایی و اتاق پزشک متخصص مقیم اورژانس و 

امکانات مانیتورینگ سانترال در فضای بستری
y  راه ان��دازی بخش ف��وق تخصصی غدد و اندوکری��ن و اخذ مجوز

دستیاری فوق تخصصی غدد
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y  معرفی س��رویس عفونی مرکز بعنوان گروه برتر آموزش��ی س��ال
1391 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

y  براس��اس )CSR( راه ان��دازی بخ��ش استریلیزاس��یون مرکزی
استانداردهای وزارت متبوع

y  بهس��ازی فضای فیزیکی بخش های نورولوژی و عفونی و جذب
دانشجو در مقطع دستیاری نورولوژی و عفونی

y  بهینه سازی و اصالح ساختار فیزیکی واحد دیالیز با هدف توسعه
تع��داد تخت ه��ای دیالی��ز )از 10 تخت به 30 تخ��ت( و پذیرش بیمار 

مطابق با استانداردهای وزارت مطبوع
y بهینه سازی و اصالح ساختار فیزیکی بخش داخلی مردان
y  با هدف تعیین تکلیف بیماران Bed Manager برقراری نظام

در کمتر از 6 ساعت در اورژانس و ویزیت بیماران تحت نظر در شیفت 
عصر و شب، با استقرار پزشک متخصص مقیم در بخش اورژانس

y  کمک به طراحی و س��اخت ساختمان س��ه طبقه مرکز تحقیقات
متابولی��ک جه��ت ارائه خدم��ات فوق تخصص��ی در درم��ان بیماران 

متابولیک تحت نظر معاونت پژوهشی
y  طراحی و س��اخت بخش رادیوتراپی در مرکز ب��رای اولین بار در

منطقه شمال غرب کشور )در دست اقدام(
70 درصد بیماران مبتال به س��رطان نیاز به دریافت خدمات رادیوتراپی 
دارند که تاکنون این امکان در اس��تان زنج��ان فراهم نبوده و کلیه بیماران 

مجبور به دریافت خدمت در استان تهران بودند.
y فعال نمودن کلینیک ویژه عصر در برخی سرویس های تخصصی
y راه اندازی بخش کلینیکال فارماکولوژی برای اولین بار در کشور
y EDO و Skill lab راه اندازی و بهره برداری از واحد
y  بهسازی محوطه ی بیرونی بیمارستان اعم از جدول بندی، فضای

مناسب پارکینگ برای پرسنل مرکز و پارکینگ مناسب برای مراجعین 
اورژانس بیمارستان

y  کم��ک به اس��تقرار بیمارس��تان صحرایی و آماده س��ازی فضای
استقرار آن در مرکز

y همکاری در ایجاد پایگاه فوریتهای پزشکی در مرکز
y احداث ساختمان آشیانه آمبوالنس ها
y  توس��عه ی فض��ای فیزیک��ی بایگانی م��دارک پزش��کی و ایجاد

تجهیزات بایگانی ریلی در آن واحد
y  ،بهبود و تأمین اس��تاندارد و تجهیزات بخش آندوسکوپی گوارش

همچنین اکو، دستگاه فیکو و ...
y  درفض��ای اداری، اتاق Wireless نصب و راه ان��دازی اینترنت

پزشکان و پاویون
y  ،واگ��ذاری برخ��ی واحدها به بخش خصوصی از جمله فروش��گاه

بوفه و چاپ و تکثیر، واگذاری این واحدها به بخش خصوصی عالوه بر 

افزایش در کیفیت خدمات ارائه ش��ده درآمد زائی قابل توجهی را برای 
مرکز ایجاد نموده است.

y  راه اندازی واحد ثبت اطالعات کامپیوتری بیماران سرطانی جهت
ساماندهی داروهای شیمی درمانی

y  پروژه اصالح س��ر درب اصلی بیمارس��تان )همرا ب��ا ایجاد محل
انتظار مناسب برای مراجعین محترم( و سر درب اورژانس

y توسعه فضاهای آموزشی و پژوهشی
y  سیس��تم اطالعات بیمارس��تانی( و استفاده( HIS تعویض برنامه

از نرم اف��زاری با قابلیت های باالتر و ام��کان نوبت دهی اینترنتی برای 
درمانگاهه��ای تخصصی و رویت نتایج آزمایش��ات از طریق اینترنت و 

PACS قابلیت اتصال به سیستم
y  در مرکز و حذف کلیشه رادیولوژی با ارائه PACS استقرار برنامه

تصاویر رادیوگرافی با کیفیت باال
y راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز مناسب و پیشرفته در مرکز
y  تجهی��ز مرک��ز به دس��تگاه امحاء زبال��ه جهت بی خطر س��ازی

زباله ه��ای بیمارس��تانی و تصفیه خانه مناس��ب جهت تصفیه پس��آب 
خروجی بیمارستان

y :انجام عمل های فوق تخصصی نادر و پیچیده در مرکز نظیر
عمل جراحی برداش��تن پالک تنگی از ش��ریان گردن در بیمار  �

سکته مغزی
عمل پیوند رگ مصنوعی بین شریان بازوئی و وریدی زیر بغلی  �

در بیمار کلیوی
عم��ل جراحی ایجاد پوس��ت با ضخامت کام��ل جهت درمان  �

بیماریهای مزمن غدد آپوکرین ناحیه زیر بغل
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اخذ تندیس و گواهی بیمارستان برتر در اولین جشنواره حاکمیت بالینی -1390

اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001-2000 از شرکت معرفی گروه عفونی مرکز به عنوان گروه برتر آموزشی - 1391
SGS سوئیس - 1386-1388-1389
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مقایسه تعداد تخت جهت درمان بیماران مبتال به سرطان، 1384 الی 1391

مقایسه درصد رضایتمندی بیماران بستری، 1385 الی 1390
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z معرفی
بیمارستان شهید دکتر بهشتي )با نام سابق شهناز( به عنوان قدیمي ترین 
بیمارس��تان استان در سال 1316 با 276 تخت مصوب به عنوان بیمارستان 
جنرال تاسیس گردید اما در طی سال های متمادی با انتقال بخش های این 
مرکز به سایر مراکز بخصوص انتقال بخش های قلب، CCU و عفونی در 
س��ال های 1387 و 1388 این مرکز عماًل به یک بیمارستان تک تخصصی 
تبدیل گردید و در نهایت این مرکز در س��ال 1390 با اخذ مجوز بیمارستان 
روانپزش��کی با 116تخت مصوب از وزارت متبوع در خدمت همش��هریان و 

هموطنان گرامي می باشد.

z رسالت
 مرکز آموزش��ی و درمانی ش��هید دکتر بهشتی به عنوان تنها مرکز ارائه 

خدمات تخصصی روانپزشکی در راستای تقویت نقش دانشگاه علوم پزشکی 
 و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان در تأمین، حفظ و ارتقای سطح سالمت 
روان مردم اس��تان و س��ایر مراجعین، آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد 
نیاز در رشته های روانپزشکی و روانشناسی بالینی فعالیت می نماید.این مرکز 
تکری��م و ارتقای رضایت ارباب رجوع و افزایش س��طح دسترس��ی مردم به 
خدمات تخصصی در راس��تای بهبود سطح سالمت روانی رادرجامعه، هدف 

غائی خویش قرارداده است.

z چشم انداز
با اس��تعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از نیروی انسانی متعهد 
و متخص��ص خود و نیز اس��تفاده از امکانات موجود، این مرکز بر آنس��ت تا 
همگام با برنامه های توس��عه دانش��گاه علوم پزشکی از نظر کیفیت و کمیت 
ارائه خدمات خود به مردم اس��تان و س��ایر مراجعین از مراکز مشابه به یکی 

ازمراکز برتر کشور تبدیل گردد.

z  اهداف سازمانی
y دسترسي آسان عموم مردم به خدمات روانپزشکي
y افزایش آگاهي در سطح جامعه
y حفظ و ارتقای ایمني بیمار
y مدیریت بحران
y بهبود فضاي فیزیکي

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی
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y توانمندسازي کارکنان
y ارتقای بهره وري کارکنان

z نحوه دسترسی
آدرس پس��تی: زنجان – دروازه ارک - مرکز آموزش��ي درماني ش��هید 

بهشتی
تماس تلفنی : 0241-5244001-4

دورنگار:5242403 -0241 
 Beheshti@Zums.ac.ir : پست الکترونیکی

z  مشخصات بارز مرکز
Y واحد کار درماني

این واحد مجهز به پیش��رفته ترین امکانات ورزشي وتفریحي می باشد 
که آقایان وخانم ها در ش��یفت ها و س��اعت های مجزا با نظارت مس��ؤولین 
کاردرماني به فعالیت هاي ورزشي، هنري، موسیقي درماني و ... می پردازند و 

تمامي فعالیت آنان به پزشک معالج گزارش می شود. 

Y  کلینیک سالمت جنسی
خدمات این کلینیک به شرح زیر مي باشد:

 تشخیص ودرمان اختالالت جنسی مردان و زنان  �
مشاوره روانپزش��کی و روانشناسی برای زوجین و مشاوره قبل  �

از ازدواج 
تشخیص و درمان بیماریهای منتقله از راه تماس جنسی  �
آموزش زوجین درزمینه مسائل جنسی  �
آموزش خانواد ه ها درمورد تربیت جنسی کودکان و نوجوانان  �
تشخیص ودرمان مشکالت جنسی افراد دچار بیماری جسمی  �
ارائ��ه خدمات تش��خیصی و درمانی با مش��ارکت متخصصین  �

مختلف پزشکی

Y  مرکزسالمت روان جامعه نگر
پیگیری پس از ترخیص افراددچاربیماری شدیدروانپزشکی �
ارائ��ه خدم��ات س��المت روان در مح��ل زندگ��ی ف��رد مبتال  �

)Home Visit(
کمک به س��هولت دسترس��ی افراد جامعه به خدمات سالمت  �

روان
کمک به کاهش عود بیماری ها وکاهش بستری مجدد �
آموزش واطالع رسانی به خانواد ه های بیماران �
آموزش مهارتهای زندگی به بیماران �
آموزش به پزشکان عمومی برای پیگیری بیماران �
ارائه خدمات تخصصی روانپزشکی درموارد الزم �

z  خدم�ات تخصص�ی بخش ه�ای بس�تری مرکز آموزش�ی
درمانی شهید بهشتی

y  اعصاب وروان مردان
y اعصاب وروان زنان
y  بخش نوروتیک )دراین بخش بیمارانی بستری مي شوند که نسبت

به بیماری خود بصیرت وآگاهی دارند(
y دیالیز
z :خدمات پاراکلینیکی، توانبخشی و مشاوره

y تست های روانشناختیy رادیوگرافی
y نوار مغزیy QEEG

y فیزیوتراپیy نوار گوش
y آزمایشگاه تشخیص طبیy  روانکاوی
y )الکتروشوک( ECTy داروخانه
y نوار عضلهy TDCS

y کاردرمانیy نوروفیدبک
y گفتاردرمانی
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z درمانگاه های تخصصی موجود 
y )اعصاب وروان )کلینیک صبح و کلینیک ویژه عصر
y  گوش حلق و بیني
y  اطفال
y  پوست و مو
y )قلب و عروق )کلینیک ویژه عصر
y )جراحی قلب و عروق )کلینیک ویژه عصر
y )عفوني )کلینیک ویژه عصر
y )داخلي )کلینیک ویژه عصر
y )فوق تخصص اطفال )کلینیک ویژه عصر
y )مغز و اعصاب )کلینیک ویژه عصر
y )ارولوژي )کلینیک ویژه عصر
y کلینیک سالمت جنسی
y )زنان و زایمان )کلینیک ویژه عصر
y کلینیک سالمت روان جامعه نگر

z  اقدامات برجسته 
y 90 اخذ پروانه بهره برداری بیمارستان در سال
y  کسب گواهینامه ارزشیابی بیمارستان و ارتقای از درجه 3 به درجه

1 درسال 90
y  برگ��زاري همایش ملي خودکش��ي و رفتارهاي مرتبط در اس��فند

ماه سال 90
y 90 افتتاح بخش نوروتیک در اردیبهشت ماه سال

y افتتاح بخش کاردرماني و تجهیز آن
y 91 افتتاح مرکز استریلیزاسیون زباله در خرداد ماه سال
y 91 افتتاح کلینیک سالمت جنسي در خرداد ماه سال
y 91 افتتاح کلینیک سالمت روان جامعه نگر در خرداد ماه سال
y راه اندازي واحد تشخیص دوگانه
y )متادون درماني( M.M.T راه اندازي بخش
y راه اندازي واحد تریاژ
y  افتتاح بخش اورژانس بیماریهاي روان حاد در ش��هریور ماه سال

91
y تجهیر مرکز به دستگاه نوروفیدبک و بیو فیدبک
y  تجهیز بیمارس��تان به ستهاي ورزشي جهت اس��تفاده بیماران در

محوطه مرکز
y افزایش تختهاي مربوط به الکترو شوک درماني
y  اخذ مجوز تربیت نیروهاي تخصصي روانپزش��کي و کارشناس��ي

ارشد روانشناسي بالیني
y  اخذ مجوز تربیت دکتري مطالعات اعتیاد
y  افزایش کادر هیأت علمي روانپزشکي و روانشناسي مأمور در این

مرکز
y در تمامي بخش هاي بستري HIS نصب و راه اندازي سیستم
y  بهب��ود فیزیک��ي س��اختمان اداري و مالي و تجمی��ع آنها در یک

ساختمان
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z معرفی
بیمارستان امدادی در سال 1351 با 25 تخت بستری شامل بخش های 
اورژانس، جراحی عمومی، زنان و زایمان، اتاق عمل، رادیولوژی و آزمایشگاه 
افتتاح و راه اندازی ش��ده اس��ت. اوایل انقالب با اهداء زمین همجوار توسط 
خیرین مساحت عرصه آن به 20000 متر رسیده و با افزایش جمعیت و نبود 
بیمارس��تان ثالث در شهرس��تان مس��احت اعیان نیز افزایش و از 3000 متر 
مربع به 11000 متر مربع رس��یده و چارت تشکیالتی آن نیز به 120 تخت 

مصوب افزایش یافت.
z رسالت

بیمارس��تان امدادی ابهر بعنوان بزرگترین مرکز درمانی ش��رق اس��تان 
زنجان وظایف زیر را در سرلوحه کار خود قرار می دهد:

y  ارائه خدمات درمانی موثر و کارآمد به بیماران در راس��تای ارتقای
س��المت مردم بر اس��اس قوانین و مقررات وزارت بهداشت-درمان و 

آموزش پزشکی
y  ارائ��ه خدمات درمانی ب��ه بیماران ترومایی بعن��وان دومین مرکز

ترومای استان زنجان
y  بهبود کیفیت خدمات درمانی از طریق توانمندسازی نیروی انسانی

)آموزش مداوم و ضمن خدمت( در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و در 
زمینه های آموزشی، پژوهشی و مدیریت

z چشم انداز
این مرکز بر آن است تا:

y  از نظررضایتمندی مراجعین و پرس��نل در باالترین رتبه در سطح
کشور قرار گیرد.

y  با گس��ترش و بهب��ود کیفیت خدم��ات تخصص��ی و بکارگیری

تجهیزات پیش��رفته تش��خیصی و درمانی در باالترین س��طح خدمات 
درمانی در استان قرار گیرد.

y  بهتری��ن الگ��و در زمینه توانمندس��ازی مدی��ران و کارکنان نظام
سالمت باشد.

y  ب��ا بکارگیری بهینه و کامل از کلیه منابع و ظرفیت های انس��انی
و م��ادی خود، تمامی نیازهای تش��خیصی و درمانی مراجعین را مرتفع 

سازد.
z  اهداف سازمانی

y  تالش در جهت ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی با استفاده از 
تجهیزات به روز و پرسنل آموزش دیده

y افزایش بهره وری نیروی انسانی
y ارتقای توانمندی علمی و عملی نیروی انسانی
y بهبود شرایط الزم برای جذب نیروهای غیر بومی
y  استفاده هر چه بیشتر از سیستم های مکانیزه جهت کاهش تصدی

گری پرسنل
y استقرار کامل نظام حاکمیت بالینی جهت ارتقای کیفیت خدمات
y  اس��تفاده هر چه بیش��تر از توانایی گروه ها و سازمان های خارج از

مجموعه بیمارستان
z نحوه دسترسی

آدرس پستی: ابهر، جاده ترانزیت، بیمارستان امدادی ابهر
تماس تلفنی : 0242-5277741-5

دورنگار: 5231801 -0242 
emdadihospital@yahoo.com : پست الکترونیکی

مرکز آموزشی درمانی امدادی ابهر
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z  خدمات تخصصی بخش های بس�تری بیمارس�تان امدادی
ابهر :

y جراحی عمومیy نوزادان
y جراحی زنان و زایمانy روانپزشکی
y جراحی مغز و اعصابy داخلی مغز و اعصاب
y ENTy دیالیز
y چشمy ICU

y ارولوژیy CCU

y ارتوپدیy POST CCU

y  داخلیy  NICU

y قلب و عروقy عفونی
y اطفال

 
z خدمات پاراکلینیکی و توانبخشی

y تست ورزشy داروخانه
y سیستوسکپیy سونوگرافی
y آزمایشگاه تشخیص طبی
y الکتروانسفالوگرافیy شنوایی سنجی
y اکوکاردیوگرافیy رادیوگرافی
y آزمایشگاه پاتولوژیy تاالسمی
y نوار گوشy فیزیوتراپی
y سنگ شکنیy سی تی اسکن
y شنوایی سنجی نوزادانy آندوسکوپی

 درمانگاه های تخصصی موجود
y  درمانگاه داخلیy درمانگاه ارتوپدی
y درمانگاه جراحی عمومی
y درمانگاه قلب و عروق
y درمانگاه ارولوژی y درمانگاه چشم
y درمانگاه اطفالy درمانگاه پوست
y درمانگاه زنان و زایمانy درمانگاه عفونی
y درمانگاه گوش و حلق و بینی
y درمانگاه مغز و اعصاب
y  درمانگاه اعصاب و روان

 اقدامات برجسته 
y افتتاح واحد سی تی اسکن و راه اندازی دستگاه جدید خریداری شده

y  از 4 تخت به 7 تخت CCU تعمیر و افزایش بخش
y  با 5 تخت فعال Post CCU ایجاد فضای
y گسترش فضای فیزیکی اورژانس
y ایجاد اتاق عمل سرپائی در اورژانس
y  بهس��ازی و تغییر فضای فیزیکی اتاق عمل و افزایش تعداد اتاق

عمل از 3 به 5 اتاق
y  تأس��یس و تجهیز اتاق عمل پنجم مخصوص اعمال جراحی مغز

و اعصاب
y HbAg+ ایجاد فضای اختصاصی جهت دیالیز بیماران
y  EEG ایجاد اتاق س��ونوگرافی در کنار بخ��ش رادیولوژی و اتاق

در بخش داخلی 
y راه اندازی واحد شنوایی سنجی نوزادان
y راه اندازی زایمان بی درد با استفاده از گاز انتونکس
y جذب فوق تخصص قلب
y جذب متخصص جراحی مغز و اعصاب
y تجمیع درمانگاه های تخصصی
y در اتاق عمل ECT راه اندازی واحد
y جذب 14 متخصص جدید در رشته های جدید
y  دعوت از گروه جراحی پالستیک دانشگاه به سرپرستی دکتر سید

نجات حس��ینی و حضور آنها در بیمارس��تان در سال 90 و انجام 110 
ویزیت و 20 عمل جراحی در یک روز

y تأسیس واحد دیده وری هاری
y ایجاد اتاق بازی در بخش اطفال و تجهیز آن با انواع اسباب بازیها
y  – بهسازی و نوسازی بخش ها شامل اورژانس – جراحی عمومی

دیالیز – اطفال – رادیولوژی بطور کامل 
y  تعمیرات اساسی بخش داخلی
y  جابجایی و احداث و ایجاد فضای اس��تاندارد آزمایشگاه در باالی

طبقه بخش داخلی 
y  و ایج��اد فضا ب��رای واحد C.S.R بهس��ازی و نوس��ازی واح��د

رختشویخانه
y  ESI راه اندازی سیستم تریاژ
y  HIS راه اندازی سیستم
y در بیمارستان Wireless ایجاد شبکه
y بهسازی واحد دانشجویان
y  نصب دستگاه اتوبخار، اتو غلطک و دستگاه های شوینده جدید
y  ایجاد فضا و سالن آموزش با تجهیزات کامل با گنجایش 120 نفر
y تعمیر و ایجاد فضای مطلوب و تجهیز داروخانه
y  اتصال کلیه فاضالب بیمارستان به کانال فاضالب شهری
y  احداث پروژه 12 واحدی پانسیون پزشکان
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z معرفی
بیمارس��تان بوعلی سینا خرمدره در س��ال 1353 بمنظور تأمین بخشی 
از نیازهای بهداش��تی و درمانی کارکنان کارخانجات مینو در محوطه جنوب 
غربی کارخانه و بدستور مدیران وقت و باهزینه شرکت مینو طراحی گردید. 
پس از تهیه طرح اولیه و عملیات اجرایی شروع گردید و به مرور زمان 

تا سال 1372 عملیات اجرایی ادامه داشت. 
ابتدا طراحی قسمت های اعمال زایمان و بخش پس از زایمان در دستور 
کار قرار گرفت. در ادامه بدالیل توس��عه کارخانه، نیاز به وجود مرکز بزرگتر 
در شهرستان و بخش های بیشتر از جمله فوریت های پزشکی مطرح و نهایتًا 

مرکز فوق به یک بیمارستان عمومی تبدیل گردید. 
در اواس��ط س��ال 1380 با تکمیل عملیات باقیمانده س��اختمان اصلی 
و کلی��ه عملی��ات اجرائی محوطه، س��اختمان جانب��ی و موتورخانه مرکزی 
بیمارستان آماده و در مرداد ماه 1382 با 114 تخت مصوب تأسیس گردید. 
در ادام��ه ب��ا اضافه ش��دن 20 تخت اطفال در س��ال 1384 و 6 تخت 
وی��ژه ICU و CCU در س��ال 1386 و همچنی��ن با مس�اعدت های 
خیری�ن محت�رم شهرس�تان در تامین تجهی�زات و ... در طی 
س�الهای متمادی، ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم این 

شهرستان گسترش بیشتری یافت.

z رسالت
ما بر آنیم با استعانت از خداوند منان و تالش گروهی کارکنان، با ارائه 
خدم��ات عمومی و تخصصی ب��ا باالترین کیفیت و هزینه مناس��ب و با به 
 کارگیری شیوه های نوین مدیریت بیمارستانی و ضمن حفظ کرامت انسانی 

مراجعی��ن؛ گام موث��ری در بهبود کیفیت خدمات س��المت، ایمنی و تکریم 
ارباب رجوع برداریم. 

 
z چشم انداز

پیشتاز کیفیت درارائه خدمات درماني و رضایتمندي ارباب رجوع 

z  اهداف سازمانی
ب��دون ش��ک هر س��ازمانی برای خ��ود اهداف��ی دارد. عموم��ا اهداف 
بیمارستان ها تسکین آالم بیماران و کمک به آنان جهت بازگشت به زندگی 
مي باش��د. درمان هر بیمار از نظر مس��ؤولین این بیمارستان قدمی در جهت 
رس��یدن به اهداف متعالی مي باش��د.برای آنکه این بیمارستان بتواند به این 
رسالت خود دست یابد نیاز به هدف گذاري دارد. منظور از هدفگذاری تعیین 
اهداف کوچکتر در راس��تای هدف و رس��الت اصلی بیمارستان مي باشد. هر 
چند رسیدن به تمامی اهداف یک فرض ایده آل است و لیکن دسترسی هر 
چه بیش��تر به اهداف بیمارس��تان راضی کننده تر خواهد بود. امروزه تمامی 
س��ازمان ها برای رس��یدن به اهداف خود نیاز به برنامه ریزي دارند از این رو 
بیمارس��تان بو علی س��ینا خرم دره بر آن اس��ت تا با هم اندیش��ی کارکنان 

شایسته و صاحبنظر بتواند به اهداف تعیین شده خود دست یابد

z نحوه دسترسی
آدرس پستی: خرم دره جاده ترانزیت، بیمارستان بوعلی سینا خرم دره

تماس تلفنی : 6-5528000-0242- دورنگار: 0242-5528014 

بیمارستان بوعلی سینا خرمدره
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z  خدمات تخصصی بخش های بس�تری بیمارس�تان بوعلی
س�ینا 
y جراحی عمومیy قلب و عروق
y جراحی زنان و زایمانy روانپزشکی
y ENTy  اطفال
y ارولوژیy نوزادان
y ارتوپدیy داخلی مغز و اعصاب
y  داخلیy دیالیز
y عفونیy ICU

y CCU
 
z خدمات پاراکلینیکی

y تست ورزشy اسپیرومتری
y آندوسکوپیy اکوکاردیوگرافی
y آزمایشگاه تشخیص طبی
y آزمایشگاه پاتولوژیy سنگ شکنی
y داروخانهy سونوگرافی
y رادیوگرافیy سیستوسکپی
y )EEG( الکتروانسفالوگرافی

z درمانگاه های تخصصی موجود
y  درمانگاه داخلی
y درمانگاه جراحی عمومی
y درمانگاه ارولوژی
y درمانگاه اطفال
y درمانگاه زنان و زایمان
y درمانگاه گوش و حلق و بینی
y درمانگاه قلب و عروق
y درمانگاه مغز و اعصاب 
y  درمانگاه اعصاب و روان
y درمانگاه ارتوپدی

y درمانگاه چشم
y درمانگاه پوست
y درمانگاه عفونی
y درمانگاه دندانپزشکی

 
z اقدامات برجسته

y 1386 افتتاح بخش اطفال با 20 تخت در سال
y  تجهیز بیمارستان به دستگاه اکوکاردیوگرافی و فیکوی چشم
y  تجهیز بیمارستان به دستگاه تست ورزش
y تجهیز آزمایشگاه بیمارستان به 2 دستگاه اتو آناالیزر
y  خرید 2 دستگاه فتوتراپی 12 المپه برای بخش اطفال
y CR تجهیز واحد رادیولوژی به دستگاه
y  تجهیز بخش اورژانس بیمارستان به دستگاه مانیتورینگ مرکزی
y  تجهیز بخش های مورد نظر بیمارستان به تخت های ارتوپدی
y  تجهیز بخش بلوک زایمان به دس��تگاه الکتروشوک و شیر دوش

برقی 
y  تجهیز ات��اق عمل، بخش های مردان و زنان و اورژانس و بلوک 

زایمان به دستگاه های مانیتورینگ پرتابل
y  تکمیل و تجهیز سالن کنفرانس بیمارستان به تجهیزات مورد نیاز 

از قبیل : آمپلی فایر، صندلی های کنفرانس و ... 
y  تجهیز بیمارستان به دستگاه اکسیژن ساز
y 1388 در سال CCU و ICU افتتاح بخش های ویژه
y  تجهیز بیمارستان به دستگاه امحاء زباله غیر سوز
y  تجهیز بیمارستان به دستگاه گرافی پرتابل
y  تجهیز و راه اندازی بخش دیالیز با 6 دستگاه دیالیز و به کارگیری

5 نفر نیروی پرستار آموزش دیده
y  ،خریداری برخی از تجهیزات پزش��کی از جمله دی س��ی ش��وک

مانیتور، تخت زایمان، سانتریفوژ، چراغ سیالتیک، پمپ انفوزیون و ... 
y  جذب تخصص هایی از قبیل نورولوژی، قلب، چش��م و ... که تا به

حال در منطقه نبوده اند. 
y  افتتاح مطب متخصصین س��ونوگرافی، ارتوپدی، پوس��ت، چش��م

پزشکی برای اولین بار در شهرستان 
y  احداث و افتتاح 3 پانسیون در درمانگاه شماره 1 )و نیاز به احداث

3 پانسیون دیگر( 
y  خریداری دستگاه های جراحی چشم و انجام اعمال جراحی چشم
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z معرفی
بیمارس��تان امیرالمومنی��ن )ع( خدابنده در مورخه 78/6/18 به دس��ت 
ریاس��ت محترم جمهوری افتتاح و از مورخه 78/7/3 رس��مًا کار خود را آغاز 

کرد. 
ای��ن مرکز ب��ا 12000 متر مربع زیر بن��ا و 13000 متر مربع محوطه و 
مجموعٌا مساحتی به وسعت 25000 متر مربع را به خود اختصاص داده است. 

این مرکز در حال حاضر 96 تخت مصوب دارد.

z رسالت
تالش کارکنان در جهت ارتقای س��طح سالمت جامعه از طریق درک 
و برآورده نمودن نیازهای بهداش��تی درمانی و رفاه��ی بیماران و همراهان 

آنان مي باشد.

z چشم انداز
ایمنی بیمار در همه فرآیندهای درمانی

z  اهداف سازمانی
y تالش در جهت استقرار هفت محور حاکمیت بالینی در بیمارستان
y  ت��الش در جهت کنترل عفونتهای بیمارس��تانی و آلودگی محیط

زیست
y  اصالح ساختار فیزیکی و تأسیساتی مناسب در جهت ارائه خدمات

مناسب درمانی

z نحوه دسترسی
آدرس پستی: شهرستان خدابنده خ امام خ شفا

تماس تلفنی : 0242-4224301-6
دورنگار: 0242-4224309

z  بیمارس�تان بس�تری  بخش ه�ای  تخصص�ی  خدم�ات 
امیرالمومنین )ع( 

y جراحی عمومی y روانپزشکی
y جراحی زنان و زایمانy  اطفال
y ارولوژیy نوزادان
y ارتوپدیy دیالیز
y  داخلیy ICU

y قلب و عروق
 واحدهای پاراکلینیکی

y  آندوسکوپی
y آزمایشگاه تشخیص طبی
y  سونوگرافی
y آزمایشگاه پاتولوژی
y داروخانه
y رادیوگرافی
y سی تی اسکن

بیمارستان امیرالمومنین )ع( خدابنده
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z :درمانگاه های تخصصی موجود
y  درمانگاه داخلیy درمانگاه ارتوپدی
y درمانگاه جراحی عمومیy درمانگاه روانپزشکی
y درمانگاه ارولوژیy درمانگاه اطفال
y درمانگاه زنان و زایمانy درمانگاه چشم
y درمانگاه قلب و عروق

z اقدامات برجسته
y  اح��داث و تجهیز مجموعه جدید اورژانس مرک��ز و ایجاد فضای

 Fast track خدمات سرپائی مجزا از اورژانس و راه اندازی درمانگاه
و افزای��ش تعداد تختهای تحت نظر از 6 تخت به 14 تخت که در کل 

نسبت به فضای اورژانس قبلی دارای مزایای زیر می باشد:
مس��احت و زیر بنای اورژانس جدید نس��بت ب��ه قبل افزایش  �

چش��مگیری داشته است که این امر س��بب گردیده تا استانداردها و 
ضروریات یک س��اختمان مخصوص اورژانس در آن اجرا و س��اخته 
ش��وند که از آن جمله می توان به تخت های بس��تری و تحت نظر، 
 C.P.R اتاق ایزوله، اتاق س��بز جهت انجام عمل های سرپایی، اتاق

و واحدهای تزریقات اشاره نمود.
تفکیک بخش های تزریقات زنانه و مردانه از بخش های بستری  �

که سبب افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران اورژانس گردید.
خری��د دو دس��تگاهECG، تخت های تحت نظ��ر، برانکاردها،  �

مانیتورینگهای جدید برای اورژانس
در س��اختمان قبل��ی اورژان��س مطب پزش��ک در خود س��الن  �

اورژانس قرار داش��ت که باعث تجمع بیم��اران و همراهان آنان در 
محوطه س��الن اورژانس می ش��د و همین امر موجب عدم رسیدگی 
و پاس��خ گویی بهینه به مراجعین و بیماران اورژانسی می گردید که 
در فضای جدید اورژانس با تفکیک مناس��ب اتاق ها و س��الن ها این 

مشکل رفع گردیده است.
نزدیکی اورژانس جدی��د به واحدهای پاراکلینیکی )رادیولوژی،  �

آزمایش��گاه، داروخان��ه(، پذیرش، ترخیص و بانک س��بب س��هولت 
دسترس��ی و افزایش رضایتمندی بیماران و مراجعین محترم گردیده 

است.
لح��اظ کردن واح��د تریاژ که در اورژانس قبلی وجود نداش��ت  �

هرچند با یک واحد تریاژ اس��تاندارد فاصله دارد و نیاز به بازسازی و 
تغییرات جزیی در این زمینه وجود دارد.

y  افتت�اح س�ی ت�ی اس�کن پیش�رفته بیمارس�تان در
ش�هریورماه 1391 ک�ه نق�ش بس�یار مهم�ی در ج�ذب 
متخصصی�ن و ارتق�ای خدم�ات درمان�ی به م�ردم منطقه 

خواهد داشت. 
y  دعوت از گروه جراحی پالستیک دانشگاه به سرپرستی دکتر سید

نجات حسینی و حضور آنها در بیمارستان در سال 90 و انجام عملهای 
جراحی زیبایی در این مرکز

y  مدیریت گسترش بیماری التور در سال 1390 و اعالم آماده باش
در مرک��ز و اختصاص بخش داخلی به بیماران مذکور و مدیریت آن با 

هماهنگی ریاست محترم شبکه و معاونت محترم درمان دانشگاه 
y  خرید قریب به 8 میلیارد ریال تجهیزات مختلف بیمارستانی )البته

بجز سی تی اسکن( نظیر :
ست های اتاق عمل اورتوپدی  �
تجهی��زات ات��اق عمل چش��م )میکروس��کوپ، س��ت جراحی  �

وماش��ین بیهوشی( و تجهیزات اتاق عمل اورولوژی )یورتروسکوپ، 
سیستوس��کوپ و ستهای عمل جراحی( در س��ال 1390 با اعتباری 

بیش از 300 میلیون تومان
مانیتورینگ قلبی عروقی )مانیتور وپالس اکسی متر( و... �
افزایش تعداد متخصصین از 12نفر به 18 نفر )در حال حاضر( �
انجام بی��ش از 7 میلیارد ریال تعمی��رات و پروژه های عمرانی  �

مختلف )از منابع دانشگاهی درآمد بیمارستان( نظیر :
محل جدید اورژانس، داروخانه، بانک و درمانگاه های تخصصی �
نمازخانه �
سالن اجتماعات والیت �
خانه های س��ازمانی )2باب از محل اعتبارات س��فر اول رییس  �

جمهور و 4 باب از تغییرات پانسیونهای موجود( درکل تعدادپانسیون 
از18 به 24 رسیده است

محل سی تی اسکن  �
اتاق عمل )چش��م، محل استراحت پرس��نل، ریکاوری ومحل  �

انتظار بیماران(
اصالح سیستم تهویه وهوا رسانی بیمارستان �
خرید پمپ طبقاتی در تأسیسات �
انجام فاز اول پارکینگ اورژانس �

الزم ب�ه ذکر اس�ت درای�ن م�دت تقریبا به فض�ای مفید 
وکاربردی بیمارس�تان حدود 25درصد افزوده شد بدون اینکه 

ساختمان جدیدی اضافه شود.
y بهبود شاخصای بهداشتی ودرمانی

آمار پایین س��زارین در اس��تان در این سال هاکه بین 22 تا 28  �
درصدمتغیر می باش��د و دریافت لوح دوس��تدار کودک، سال های 85 

تا 90
کاهش میزان مرگ و میر نوزادان از 14/8درصد در س��ال 85  �

به 12/6 درصد،سال 91
کاه��ش میزان مرگ و میر کودک زیر 5 س��ال از 24/4 درصد  �

درسال 85 به 6/2 درصد، سال 91 
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z معرفی
بیمارس��تان رازی ماهنش��ان در س��ال 1384 مورد بهره ب��رداری قرار 
گرفته اس��ت. این مرکز دارای 32 تخت مصوب میباش��د. بخش های فعال 
بیمارستان، شامل بخش بستری جنرال با 14 تخت فعال، بخش اورژانس با 
8 تخت، بخش بلوک زایمان با 4 تخت و اتاق عمل با 2 تخت و دیالیز با 2 

تخت می باشد که بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات مربوطه میباشد.

z رسالت
بیمارس��تان رازی ماهنش��ان تنها بیمارستان شهرس��تان مي باشد که با 
ارائ��ه خدمات تش��خیصی و درمانی تخصصی در حوزه ه��ای زنان، جراحی، 
داخل��ی و اطف��ال با حضور نیروهای کارآمد و متعه��د، جهت تأمین، حفظ و 
ارتقای س��المت مردم محروم منطقه و با اتکاء به ارزشهای واالی اسالمی 
و انس��انی در راستای نیل به اهداف بلند مدت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

فعالیت می نماید. 
مهمترین هدف مرکز فراهم سازی حداکثر ایمنی و رفاه جسمی، روحی 
و روانی بیماران و ارتقای س��طح دسترس��ی مردم ب��ه خدمات تخصصی با 

گسترش روزافزون سطح کیفی خدمات بیمارستان مي باشد.

z چشم انداز
ای��ن بیمارس��تان در نظر دارد در راس��تای انجام رس��الت خ��ود امکان 
دسترسی آس��ان مراجعین به خدمات بهداشتی، درمانی در حوزه های مرتبط 
 را با بهترین کیفیت و رعایت اخالق حرفه ای و کرامت انسانی جهت کسب 

عنوان برتر بین بیمارس��تانی همتراز خود در استان در زمینه استاندارد سازی 
خدمات بالینی فراهم آورد.

z  اهداف سازمانی
y  تالش در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی و بهداشتی
y  تالش در جهت استقرار نظام حاکمیت بالینی
y  تالش در جهت استقرار کامل نظام اعتباربخشی
y  توانمندسازی پرسنل درمانی

z نحوه دسترسی
آدرس پستی: ماهنشان، خیابان آیت ا... خوئي، جنب آرامستان 

تماس تلفنی : 0242-3223294
دورنگار: 0242-3223296

razi@zums.ac.ir پست الکترونیکی

z  خدم�ات تخصصی بخش های بس�تری بیمارس�تان رازی 
ماهنشان
y  جراحی عمومیy روانپزشکی
y جراحی زنان و زایمانy  اطفال
y  داخلیy دیالیز

بیمارستان رازی ماهنشان
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 واحدهای پاراکلینیکی
y آزمایشگاه تشخیص طبی
y رادیوگرافی
y داروخانه
y 
z درمانگاه های تخصصی موجود

y  درمانگاه داخلی
y درمانگاه جراحی عمومی
y درمانگاه اطفال
y درمانگاه زنان و زایمان
y  درمانگاه روانپزشکی
y درمانگاه درد

z  اقدامات برجسته 
y 88 بهره برداری از بخش دیالیز با 2 تخت فعال در سال
y  بهره برداری از س��اختمان و دستگاه اکسیژن س��از بیمارستان در

سال 89
y 90 بهره برداری از دستگاه امحاي زباله بیمارستان در سال
y  )fix payment( پرداخت مبالغ ثابت عالوه بر کارانه

به متخصصین مس�تقر در بیمارستان )طی مجوز هیأت أمنا 
ب�ه تاری�خ 90/12/11( در جهت افزای�ش انگیزه حضور 

متخصصین در مناطق محروم
y  بهره برداری از کریدور بلوک زایمان )جهت تسهیل انتقال بیماران

از بلوک زایمان به بخش بستری(
y نوسازی آمبوالنس بیمارستان با خرید یکدستگاه آمبوالنس جدید
y  یخچال ،EKG ،خریداري تجهیزات پزش��کي نظیر مانیتورینگ

بانک خون و ... 
y خریداري دستگاه رادیولوژي جدید و جایگزینی دستگاه قبلی
y  تجهیز آزمایشگاه بیمارستان به دستگاه اتواناالیزر، االیزا، آناالیزر

و الکترولیت
y بهره برداری از اتاق ایزوله بخش اورژانس
y نوسازی کلی سیستم لوله کشی داخلی بیمارستان
y گازکشي بیمارستان
y  بهره ب��رداری از سیس��تم لول��ه کش��ي تصفیه ش��ده موتورخانه 

بیمارستان
y  بهره برداری از سیستم اینترنت و اتصال کلیه واحدهاي بیمارستان 

به شبکه اینترنت
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z معرفی
بیمارس��تان ش��هدای طارم بعد از وقوع زلزله تاسف بار 31 خرداد سال 
1369، با توجه به نیاز شدید منطقه به خدمات درمانی و بیمارستان و کمک 
مالی و انس��ان دوس��تانه جامعه اقتصادی اروپا، با نظارت وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی و دانشکاه علوم پزشکی استان زنجان در زمینی به 
مساحت 4 هکتار و زیر بنای 3800 متر مربع در شهر آببر احداث و از مرداد 
ماه 1375 با 32 تخت ثابت مورد بهره برداری قرار گرفته است. بی شک این 
امر نیک همواره مورد تقدیر و تش��کر دولت جمهوری اسالمی ایران و مردم 

منطقه طارم خواهد بود.

z رسالت
این مرکز برآن اس��ت که با اس��تعانت از خداوند منان با تالش گروهی 
کارکنان و با ارائه خدمات عمومی و تخصصی در جهت باال بردن کیفیت با 
هزینه مناسب و بکارگیری شیوه های نوین مدیریت بیمارستانی ضمن حفظ 
کرامت انسانی مراجعین گام موثری در بهبود کیفیت خدمات سالمت ایمنی 

و تکریم ارباب رجوع بردارد.

z  اهداف سازمانی
y  رضایتمندی بیمار به عنوان محور و مهمترین رکن در تمام بر نامه

ریزیهای انجام شده در بیمارستان
y  اهمیت دادن به بحث کیفیت در کلیه فرایند های بیمارس��تانی در

راستای افزایش بهره وری

y  رعای��ت قوانی��ن باال دس��تی در مصوبه ه��ا و ب��ر نامه ریزی های
بیمارس��تانی شامل: سند چش��م انداز 20 ساله – برنامه پنجم توسعه و 
نقش��ه علمی کشور ودس��تور العملهای ابالغی از طرف معاونت محترم 

درمان
y  مدیری��ت بهینه منابع مالی و حرکت در مس��یر متعادل س��اختن

هزینه ها و در آمدهای بیمارستان
y  توجه به اصل خصوصی سازی صحیح و واگذاری بخش های قابل

واگذاری به بخش خصوصی
y  کارامد سازی اموزشی و به روز رسانی پرسنل بیمارستان و تالش

در جهت ارتقای سطح علمی و آموزش
y  پیاده س��ازی اصول حاکمیت بالینی و اقدام در جهت گس��ترش و

استقرار دستور العمل ها و موازین حاکمیت بالینی
y  توجه ویژه به اصول پدافند غیر عامل و حوادث غیر مترقبه مطابق

سیاستهای ابالغی
y  برنامه ری��زی در جه��ت کاهش اعزامهای انجام ش��ده و مدیریت

صحیح و اصولی اعزام های انجام شده

z نحوه دسترسی
آدرس پستی: طارم، آببر، خیابان امام، بیمارستان شهدای طارم

تماس تلفنی : 0242-2822701-3 
دورنگار: 0242-2822400

بیمارستان شهدای طارم
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z  خدمات تخصصی بخش های بستری بیمارستان شهدای طارم
 
y جراحی عمومیy اطفال
y جراحی زنان و زایمان
y  داخلیy دیالیز 
y ICUy CCU

z واحدهای پاراکلینیکی
y آزمایشگاه تشخیص طبی
y رادیوگرافی
y آندوسکوپی
y داروخانه

z درمانگاه های تخصصی موجود
y  درمانگاه داخلی
y درمانگاه جراحی عمومی
y درمانگاه اطفال
y درمانگاه زنان و زایمان 

y  درمانگاه دندانپزشکی

 اقدامات برجسته 
y 1384 افتتاح بخش دیالیز در اردیبهشت
y 1386 راه اندازی بخش اندوسکوپی در بهمن
y 1388 در اردیبهشت CCU و ICU افتتاح بخش های ویژۀ
y  )fix payment( پرداخت مبالغ ثابت عالوه بر کارانه

به متخصصین مس�تقر در بیمارستان )طی مجوز هیأت أمنا 
ب�ه تاری�خ 90/12/11( در جهت افزای�ش انگیزه حضور 

متخصصین در مناطق محروم
y 1388 راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز در اسفند
y 1388 راه اندازی دستگاه امحاء زباله در اسفند
y 1390 راه اندازی واحد دندانپزشکی در مهر ماه
y  :خرید سایر تجهیزات پزشکی از قبیل

ماش��ین بیهوش��ی، دس��تگاه رادیولوژی، دس��تگاه ظهور و ثبوت فیلم 
رادیول��وژی، الکترولیت آنالی��زور، اتوآنالیزور، مانیتورین��گ، تخت ICU و 
CCU، دس��تگاه ECG، دس��تگاه فتال مانیتورینگ،، فتوتراپی، دس��تگاه 

D.C شوک و ....

بیمارستان ایثار ایجرود )افتتاح نیمه اول 1392(
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ویزیت رایگان در گلزار شهدای شهر زنجان و مناطق  �
محروم استان

حضور ایثارگران و تشکل های ارزشی در بدنه حوزه سالمت استان سبب 
گردیده اس��ت  در ایام و مناسبت های ملی و مذهبی مختلف سال بیماران و 
مراجعین به مراکز درمانی و بهداش��تی در مناسبت های هفته سالمت، سوم 
خرداد، ارتحال حضرت امام )ره(، هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، هفته وقف، 
دهه مبارک فجر و ایام بسیار دیگر تحت ویزیت و درمان رایگان قرار گیرند. 
 همچنین حضور اکیپ های مختلف پزشکی )پزشک عمومی، متخصصین 
 داخلی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، جراحی پالس��تیک، پرس��تار، بهیار، 

تکنس��ین های داروئی و...( جهت ویزیت و درمان رایگان بیماران در مناطق 
محروم و صعب العبور اس��تان که با مشارکت دفتر هماهنگی امور ایثارگران 
دانش��گاه، معاونت بهداش��تی، معاونت درمان، فوریت های پزشکی زنجان و 
بس��یج جامعه پزشکی و با تأمین وسیله ایاب و ذهاب و امکانات و تجهیزات 
داروئی آن از طریق دانش��گاه با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان به انجام 
رس��یده است. مردم شهید پرور زنجان از سال 1385 تا کنون عصر روزهای 
پنجش��نبه هر هفته در گلزار ش��هدای شهر، ش��اهد ویزیت و درمان رایگان 

مراجعین توسط اکیپ درمانی مربوطه می باشند.

ویزیت رایگان

ویزیت رایگان )ایستگاه سالمتی – هفته سالمت 1392(
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