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باالی  90درصد ،طرح تحول سالمت اجرایی شده است

جلسه مشترک اعضای ستاد اجرایی طرح تحول
سالمت و روسای بیمارستانها برگزار شد
نشسـت مشـترک سـتاد اجرایـی طـرح تحـول نظـام سلامت

مرکزی دانشــگاه برگزار شــد.

دانشـگاه و روسـای بیمارسـتانها با حضور دکتر علی جعفریان،

ابتــدا دکتــر امینــی ،مشــاور عالــی رئیــس دانشــگاه ،ضمــن

رییس دانشـگاه ،اعضای سـتاد اجرایی طرح تحول نظام سالمت

ارائــه توضیحاتــی در خصــوص تجربــه فعالیتهــای انجامشــده

دانشـگاه و روسـای بیمارسـتانهای تابعه برگزار شـد.

ـه ارتقــا تعهــد حرفـهای از بخشهــای مختلف دانشــگاه
درزمینـ ٔ

این نشســت با دســتور جلســه ،گــزارش فعالیتهای انجامشــده

گفــت :عمــده مشــکالت در بیمارســتانها بــه دلیــل کمرنــگ

ـه ارتقــا تعهد حرفـهای از چند بخش منتخــب ،پیگیری
درزمینـ ٔ

بــودن مســائل مربــوط بــه تعهــد حرفــهای اســت .ســپس

اجــرای برنامه ســنا ،گــزارش وضعیت رعایت حقوق شــهروندی،

دکتــر صمــدی در مــورد اقدامــات و روشهــای پیشــنهادی

گــزارش مانــور بحــران دورمیــزی و گــزارش جشــنواره فرهنگی

درزمینــه ارتقــای رفتــار حرفــهای در بخشهــای
انجامشــده
ٔ

کارکنــان وزارت بهداشــت روز دوشــنبه  8خــرداد  96در ســتاد

بالینــی ،بــه مصوبــه شــورای تعهــد حرفـهای دانشــگاه ،جلســه

الکترونیــک نظــام ارجــاع) گزارشــی را ارائــه داد و در ادامــه
گزارشــی از مانــور دور میــزی  4خــرداد و ارزیابــی اولیــه آن
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بــه مــواردی اشــاره کــرد.
وی گفــت :در ایــن مانــور از طریــق  web camبیــن EOC
دانشــگاه و تمــام اتاقهــای بحــران بیمارســتانها بهطــور
همزمــان ارتبــاط برقــرار شــد .در طــی مانــور عــاوه بر بررســی
تــوان برقــراری ارتبــاط اینترنتــی ،ارتبــاط بیســیم نیــز بیــن
 EOCو بیمارســتانها چــک شــد.
طبـق اهـداف مانـور ،ظرفیت پذیـرش بیمـار و همچنیـن توان
ایجـاد ظرفیـت اضافی بـرای پذیرش بیمـار در زمـان بحران در
بیمارسـتانها ارزیابـی شـد كـه در ایـن مانـور در زمـان كوتـاه
كمتـر از ٢سـاعت حـدود  ٤٠٠-٣٥٠ظرفیت بسـتری ،جراحی
و خدمـات پاراکلینیـک موردنیـاز در بیمارسـتانها ایجاد شـد.
در ادامــه دکتــر تهرانــی ،بــه ارائــه گــزارش در مــورد وضعیــت

دادرخ ادرخ
 155هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

بــا روســای بخشهــا ،معرفــی نماینــدگان محتــرم بخشهــا،

رعایــت حقــوق شــهروندی و دکتــر پرویــز معــاون فرهنگــی

ارســال محتــوای آمــوزش و ارزیابــی و یــک برنامــه پیشــنهادی

دانشــگاه گزارشــی از جشــنواره فرهنگــی کارکنــان وزارت

بــرای نماینــدگان ،شــرکت نماینــدگان بخشهــای منتخــب و

بهداشــت ارائــه دادنــد.

پرســتاران در کارگاههــای توانمندســازی ،تهیه بســته روشهای

در پایــان دکتــر جعفریــان رئیــس دانشــگاه میــزان اجرایــی

پیشــنهادی بــرای ارتقــا در ســایر بخشهــا و آمادگــی بــرای

شــدن طــرح تحــول ســامت را بــاالی  90درصــد در دانشــگاه

برگــزاری کارگاه ارتقــای رفتــار حرفـهای در بخشهــای بالینــی

ـه کنتــرل و کاهش
دانســت و افــزود :متأســفانه تاکنــون درزمینـ ٔ

اشــاره کــرد.

هزینههــا (اعــم از هزینههای پشــتیبانی و درمانــی) کار کمتری

دکتــر علــی پــور معــاون درمــان ،در مــورد پیگیریهــای

صــورت گرفتــه اســت و الزم اســت توجــه بیشــتری در ایــن

انجامشــده در مورداجــرای برنامــه ســنا (ســند تبــادل اطالعات

خصــوص بــه عمــل آیــد.

