
 

 

  
  



 معاونت درمان 

 بر انجام  موظف را خود که جهرم، معاونت درمان بوده درمانی بهداشتی 		یکی از معاونت هاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

  :داند فعالیت هاي زیر می
 تابعه درمانی مؤسسات در درمان معاونت ستادي حوزه دستورالعملهاي و ضوابط اجراي حسن بر نظارت. 

 و پیشنهاد ،غیراداري و اداري ساعات در تابعه، درمانی و آموزشی مؤسسات کارائی سطح بردن باال مورد در ریزي برنامه 

 سرپایی و بستري بیماران درمان در تسریع بمنظور خاص طرحهاي اجراي

 و خصوصی بخش درمانی مراکز و توانبخشی مؤسسات و بیمارستانها از اعم دانشگاه تابعه درمانی مؤسسات امور بر نظارت 
  خیریه

 بیمارستان ها و سایر موسسات درمانی واعتباربخشی بیمارستانها  ارزشیابی و نظارت 

 تابعه درمانی مؤسسات پاراکلینیکی خدمات امور بر نظارت و رسیدگی 

 خصوصی بخش پزشکی مؤسسات و ها مطب بر نظارت 

 اصولی موافقت و دولتی و خصوصی پزشکی مؤسسات مراکز، فنی مسئول ،تأسیس پروانه صدور 

 پیراپزشکان و پزشکان جذب جهت اقدام و متخصص نیروي برآورد و بررسی 

 شکایات به رسیدگی 

 خاص بیماران به یاري و ساماندهی 

 مواد به وابستگی درمان مدیریت 

 مراکز پزشکی تجهیزات سازي بهینه و خریداري 

 سطح در خصوصی و دولتی بخشهاي طبی تشخیص آزمایشگاهی خدمات دهنده ارائه واحدهاي و مراکز کیفی و کمی توسعه 

  شهرستان
 اتخاذ تصمیمات صحیح جهت ارتقا کیفیت و کمیت خدمات با استفاده از آمارهاي به موقع و صحیح  

 مشترك تصمیمات اتخاذ منظور به پزشکی نظام و گر بیمه هاي سازمان با یهماهنگ.	  

   



 هايواحد و ادارات بر مشتمل 		دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان جهرم معاونت درمان

  :باشد می ذیل

  ها  اعتبار بخشی بیمارستانو  اداره نظارت  )1

  اداره پزشکان )2
  هاي سالمت اداره اقتصاددرمان، استاندارد وفناوري )3

  پرستاري خدمات واحد )4

  واحد خدمات مامایی )5
  موسسات درمانیواحد صدور پروانه هاي  )6

  هاي خاص بیماري اداره )7

  اداره امور آزمایشگاه ها )8
  اداره امور رادیولوژي )9

  مدیریت آمار و مدارك پزشکیواحد  )10

  واحد تجهیزات پزشکی )11
  کمیسیون پزشکی )12

  واحد روابط عمومی )١٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مشخصات مراکزآموزشی درمانی شهرستان جهرم

  مصوبتخت  نوع فعایت سال بهره برداري نام بیمارستان

 184 آموزشی درمانی 1379 بیمارستان پیمانیه

 180 آموزشی درمانی 1352 بیمارستان مطهري

  40  درمانی  1392  بیمارستان خاتم االنبیاء

 

 تعداد واحدهاي بهداشتی درمانی تحت نظارت حوزه معاونت درمان

  نام واحد
  سال

رادیولوژي   آزمایشگاه
  وسونوگرافی

پایگاه   توانبخشی
  اورژانس

1396  8  8  32  15  
  فراوانی واحدهاي بهداشتی درمانی فعال در شهرستان جهرم

    شیفت کاري  نوع مالکیت  عنوان    
بخش   تعداد کل

  خصوصی
علوم 
  پزشکی

سایر(خیریه،بهزیستی 
  و..)

یک 
  شیفت

شبانه   دوشیفت
  روزي

  16  3  4  9  1  11  4  آزمایشگاه
ــوژي و   ــول رادی

  سونوگرافی
4  4  0  0  5  3  8  

  32  0  14  18  7  3  22  توانبخشی
  29  6  21  1  1 2 26  داروخانه

  
  

شامل فیزیوتراپی(    شی  سنجی ( 15توانبخ سنجی (   7)، بینایی  شنوایی   )1)و  ارتوپد فنی (3)کاردرمانی (3) گفتار درمانی (3)

 می باشد.



  
  مترمربع 10800): 1396(تا پایان سال زیربنا   مترمربع   000/11مساحت کل زمین:     1352سال  سال بهره برداري:

  تخت 180مالکیت: ملکی                                   تعداد تخت مصوب:  

  بخشها تخت هاي  فعال

  شامل:تخت  82تخت هاي ستاره دار

  

  18تعداد تخت اکسترا:)       61تخت درمانگاه :    17وباتور: انک    46کات نوزادان:(تخت   124سایر تخت ها: 

ستان وکلینیک  هنري:     سهاي موجوددربیمار سی       MRI، فیزیوتراپی، رادیولوژي سروی ست تنف ست ورزش،ت سونوگرافی ،ماموگرافی ،ت ،

ــگاه، پاتولوژي ــم ،    ،NST،الکتروکاردیوگرافی،اکوکاردیوگرافی،،آزمایش ــکن چش ــکپی،اس ــیتومتري،گچگیري،کولیز، دیالیز، لیزرتراپی، اندوس دانس

  و داروخانه ترومیوگرافی ، شیمی درمانی، خدمات ناباروري،تزریقات،پانسمانالک

داخلی،اطفال،زنان وزایمان،چشم پزشکی،گوش وحلق وبینی،ارتوپدي،پوست وآمیزشی،روانپزشکی، قلب وعروق،جراحی         تخصصهاي موجود:  

  جراحی مغز واعصاب،داخلی مغز واعصاب ،اجتماعی، عمومی،جراحی کلیه ومجاري ادراري ، ،عفونی،طب فیزیکی وتوانبخشی،بیهوشی ،پزشکی

  ،نفرولوژيدردوگوارش بالغین ،غدد بزرگسال خون وسرطان اطفال، بیماریهاي کودکان ،:فوق تخصص  

تعداد 
 تخت

تعداد   بخش
 تخت

 بخش تعداد تخت  بخش

6  CCU  33   داخلی تخت روانپزشکی)4( 33  1زنان 

13  POST CCU 24   اطفال 37  2زنان 

6  NICU  6  NICUPOST   19 جراحی چشم  

  جمع 177 

 بیمارستان مطهري

      می باشد.تخت  3تخت، ناباروري  2، شیمی درمانی  13، لیبر4زایمان، 24اورژانس ،تخت ریکاوري)5(سه تخت اتاق عمل،  8 ،اتاق عمل12،کولیز  16دیالیز 



  
ــال بـــهـــره بـــرداري:  ــال  ســـ ــاحـــت کـــل زمـــیـــن:     1379ســـ ــع 100000مســـ      مـــتـــرمـــرـب

                               184تعداد تخت مصوب:               مترمربع     مالکیت: ملکی  14811): 1396زیربناي کنونی(پایان سال    

  

      

  

  

  

  

  

   25تعداد تخت اکسترا:   ) 1،انکوباتور1،کات نوزاد20تخت (تخت درمانگاه  22سایر تختها: 

  سرویسهاي موجوددربیمارستان ودرمانگاه:

سفالوگرافی ،اکوکارد       سکن ، الکتروکاردیوگرافی، الکترو ان سی تی ا سونوگرافی،ماموگرافی ،داروخانه، سنجی ،رادیولوژي، وگرافی  یفیزیوتراپی ،بینایی 
  سنگ شکن،سیستوسکپی،تست تنفس،تست ورزش، پانسمان،تزریقاتآزمایشگاه، پاتولوژي، 

روانپزشکی،قلب وعروق،جراحی عمومی،جراحی کلیه ومجاري ادراري،جراحی داخلی،اطفال، گوش،حلق وبینی،ارتوپدي،تخصصهاي موجود:

  مغزواعصاب، داخلی مغزواعصاب عفونی، توانبخشی، بیهوشی ،پوست وآمیزشی ،زنان وزایمان، فوق تخصص : گوارش،غدد بزرگسال 

  
  

 بخش تعداد تخت بخش تعداد تخت

12 CCU 58  داخلی 

13 ICU 100  جراحی 

  سوختگی  4    

  جمع  187

 بیمارستان آموزشی درمانی پیمانیه

  40تخت ریکاوري)، اورژانس 8اق عمل، تخت ات7( 15اتاق عمل



  
  1392سال بهره برداري: 

  مترمربع 4773) : 1396زیربناي کنونی بیمارستان(پایان سال                      مترمربع 46000مساحت کل زمین:

    تخت 40تعداد تخت مصوب:                                          مالکیت: ملکی     

  تعدادتخت هاي فعال :

  

 تخت 18تخت هاي ستاره دار:

  

  

  2تعداد تخت اکسترا:                  )4، درمانگاه  2، انکوباتور3تخت (کات  9سایر تختها: 

 ، دیالیز،پانسمان،تزریقات NSTداروخانه ،آزمایشگاه، ، رادیولوژي، سونوگرافی،نوار قلب، سرویسهاي موجود در بیمارستان:

  وزایمان،پوست،قلب وعروق،جراحی عمومی ،بیهوشیداخلی،اطفال ،زنان : تخصص هاي موجود

  متر مربع می باشد302عدد سوئیت ،  8متر مربع و 475واحدي متاهلی  4الزم به ذکر است که زیربناي  پانسیون 

 بخش تعداد تخت

 داخلی  10

 اطفال  4

  زنان  5

  جراحی  4

  جمع  23

  بیمارستان خاتم االنبیاء خفر

 4،دیالیز 1، زایمان3تخت ریکاوري)، لیبر 4تخت اتاق عمل،  2( 6،  اتاق عمل 4اورژانس



  فعالیت بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  

  

  

  

  1396سال   1395 سال عنوان

  404  404  تخت مصوب
 387 384 میانگین تخت فعال

 107232 106164 )تعدادروزهاي بستري(تخت روزاشغالی

  76  76  درصداشغال تخت
  58526  61192 )گرمراجعه مستقیم وانتقالی ازبیمارستان دی(تعدادبیماربستري شده دربیمارستان

  57922  60921  بیماران مرخص شده تعداد
  24334  23234 ساعت24اقامت کمتراز بیماران با تعداد

 465 468 )ساعت24ساعت وبعداز24قبل از(تعدادفوت شدگان

  تعداداعمال جراحی
 

 16796 17296 اعمال جراحی عادي

 2581 2476 اعمال اورژانس

 4168 4589 اعمال سرپایی

 تعدادزایمانهاي انجام شده بطور
 2921 3113 طبیعی 

  1944  1926  سزارین
  311104  275951  متخصصانکل مراجعین به  فعالیت پلی کلینیک هنري

  10600  9732  جمع روزکارکرد پزشکان

 فعالیت درمانگاه بیمارستان پیمانیه
  140572  101729  کل مراجعین به متخصصان
  4944  3977  جمع روزکارکرد پزشکان

 فعالیت درمانگاه خاتم االنبیا
  22184  19826  کل مراجعین به متخصصان
  1228  930  جمع روزکارکرد پزشکان



  

  1396شاخص هاي بیمارستانی سال 

  

  

میانگین  عنوان
  تخت فعال

تخت روز 
  اشغالی

درصد 
  اشغال تخت

متوسط 
  اقامت

بازدهی 
  تخت

مرگ ومیر 
خالص به 

ازاي 
 1000هر
  نفر

مرگ ومیر 
ناخالص به 

ازاي 
 1000هر
  نفر

 6.1 4.6 8.5 2.4 67 42862 177  طهريم

 10.8 8.2 14.5 1.9 88 59915  187 پیمانیه

 0.5 0 7.5 2.2 53 4455  23 خاتم االنبیا

 8.9 6.6 11.3 2 76 107232  387 دانشگاه

 

 بیمارستان

 

 

 

ستري 
 شدگان

 

ترخیص 
  شدگان

 

اقامت کمتر 
 ساعت24از

  اعمال جراحی

 

   

 سزارین

 

زایمان 
 طبیعی

کل اعمال  جمع سرپایی اورژانس عادي
 )اورژانس+عادي(جراحی

  2798  1825  5697  505  1314  4383  9200  17975 17979  مطهري

  *  *  12760  3219  1071  11689 14832 37889 38490  پیمانیه

  123  119  920  444  196  724  302  2058  2057  خاتم االنبیاء



  1396در سال  یمارستانیب يآمار اورژانس ها سهیقام

  

  

  

  شدگان در ماهمیانگین بستري   بیمارستان شدگان تعداد بستري  ماهمیانگین ورودي در   اورژانستعداد کل ورودي   نام بیمارستان

  3207,5  38490  13354,3  160252  پیمانیه

  1498,2  17979  5808,2  69699  مطهري
  171,4  2057  3082,7  36993  خاتم االنبیا

  4877,1  58526  22245,3  266944  جمع

  بیمارستان                       
 شاخص          

   بیمارستان مطهري بیمارستان پیمانیه

  االنبیاخاتم 

  

 دانشگاه

 266944 36993 69695 160252 تعداد کل مراجعین  1

 EMS 5222 1757 905 7884تعداد کل مراجعین آورده شده توسط   2

 1322 0 467 855 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز  3

 38 8 26 4 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه  4

 218946 32283 51896 134767 موارد غیر بستري (سرپایی)تعداد   5

 47961 4702 17773 25481 تعداد موارد بستري در اورژانس  6

 2533 437 756 1340 تعداد موارد ترك با رضایت شخصی  7

 17685 1520 7171 8994 تعداد موارد بستري شده در بخش ها  8

 2694 0 868 1826 تعداد موارد بستري شده در بخش هاي ویژه  9

 958 628 180 150 تعداد بیماران اعزامی  10

 76 18 16 42 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در   11

 0 0 0 0  ساعت 24تعداد موارد فوت بعد از   12



 مقایسه مراجعین به درمانگاه ها
  

 سال 
1395  1396  

	  

  	  	  	  	  	     	    تخصص
 درمانگاه پیمانیه  

کلینیک 
  هنري

درمانگاه 
درمانگاه   جمع کل  خاتم االنبیا

  پیمانیه
کلینیک 

  هنري
درمانگاه 
  جمع کل  خاتم االنبیا

  47285  5638  31718 23830 48878  4693  24175  20010  داخلی

  50805  7020  39367 4418 32691  6533  24434  1724 اطفال

  77232  6417  70409 406 5456  5522  67673  2261 زنان وزایمان

  40230  0  40230 0 34182  0  34182  0 چشم پزشکی

  12701  0  1771 10930 9565  0  5568  3997 گوش ،حلق وبینی

  64601  0  38376 26225 53992  444  34249  19299 ارتوپدي

  7148  561  6310 277 10231  839  9322  70 پوست وآمیزشی

  4404  0  2744 1660 2965  0  1647  1318 روانپزشکی

  28654  614  19486 8554 32941  786  17996  14159 قلب وعروق

  19680  1565  15573 2542 16764  998  12642  3124 جراحی عمومی

جراحی کلیه ومجاري 
 ادراري

8807  11632  0  20439 17170 3755  0  20925  

  13699  0  6009 7690 9918  0  6011  3907 جراحی مغزواعصاب

  16499  0  9879 6620 11946  0  7313  4633 داخلی مغزواعصاب

  7017  0  4818 2199 7700  0  3657  4043 توانبخشی

  11788  369  6574 4845 12555  11  7287  5257 بیهوشی



  25687  0  13458 12229 14879  0  7629  7250 عفونی

  10910  0  0 10910 1870  0  -  1870 غدد

 8918               گوارش بالغین

  4983              نفرولوژِي

  573  0  573 0 534  0  534  0 پزشکی اجتماعی

  121  0  54 67 0  0  0  0 جراح پالستیک

  473860  22184  311104 140572 397506  19826  275951  101729 جمع کل

متخصصینمراجعین به کل  نمودار مقایسه 
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1396نمودار مقایسه مراجعین به تفکیک تخصص و درمانگاه در سال 

درمانگاه پیمانیه کلینیک هنري درمانگاه خاتم االنبیا

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

درمانگاه پیمانیھ کلینیک ھنری درمانگاه خاتم االنبیا

101729

275951

19826

140572

311104

22184

نمودار مقایسه کل مراجعین به پلی کیلینیک بیمارستانها  

١٣٩۵سال  ١٣٩۶سال 



 
 

 

 

 

 

 

 

140572
هدرمانگاه پیمانی

30%

311104
کلینیک هنري

65%

22184
درمانگاه خاتم االنبیا

5%

 نمودار مقایسه تعداد و درصد مراجعین به درمانگاه ها در سال
1396

درمانگاه پیمانیه کلینیک هنري درمانگاه خاتم االنبیا



   روزکارکرد پزشکان متخصص درمانگاه بیمارستان ها به تفکیک تخصص

  1396سال   1395سال  سال
  جمع  خاتم االنبیا  پیمانیه  کلینیک هنري  جمع  خاتم االنبیا  پیمانیه  کلینیک هنري  تخصص

 2258 294 623  1341  2169  304  617  1248  داخلی

 1775 287 256  1232  1418  214  163  1041 الاطف

 2200 243 24  1933  1835  181  172  1482 زنان وزایمان

 1104 0 0  1104  844  0  0  844 چشم

ENT 236  125  0  361  56  357 0 413 

 1651 0 739  912  1407  8  606  793 ارتوپدي

 307 27 22  258  374  29  5  340 پوست و امیزشی

 351 0 128  223  383  0  160  223 روانپزشکی

 1338 19 541  778  1076  22  391  663 قلب و عروق

 1200 224 238  738  1005  166  292  547 جراحی عمومی

 531 0 425  106  698  0  200  498 جراحی کلیه

  383  0 229  154  359  0  134  225 مغز و اعصاب جراحی
 568  0  247  321  564  0  277  287 داخلی مغز واعصاب

 534  0  196  338  308  0  154  154 نبخشیتوا
 969  0  478  491  1021  0  405  616 عفونی

 780  134  181  465  706  6  242  458 وشیبیه
 234  0  234  0  34  0  34  0 غدد

 140  0  0  140  77  0  0  77 اعیپزشکی اجتم
 36  0  26  10  0  0  0  0 جراح پالستیک

 16772  1228  4944  10600  14639  930  3977  9732 جمع

  



  بیمارستان ها عمال جراحی انجام شده درا
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نمودار مقایسه اعمال جراحی انجام شده در بیمارستانها 

١٣٩۵سال  ١٣٩۶سال 

 سال 1395سال  1396سال 

  
 

 نوع عمل

 جمع

خاتم 
 جمع  پیمانیه مطهري  االنبیا

خاتم 
  پیمانیه مطهري  ایاالنب

 تعداداعمال جراحی عادي 11809 5018  469 17296 11689 4383  724 16796

 سرپاییتعداداعمال جراحی  3437 780  372 4589 3219 505  444 4168

  تعداداعمال جراحی اورژانس 979 1419  78 2476 1071 1314  196 2581



  تعداد مراجعین به پیراپزشکان شاغل دردرمانگاه مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه 
  

  1396سال   1395سال   نوع فعالیت
  5995  13396  بینایی سنجی
  2851  2980  فیزیوتراپی

  406  207  کارشناس تغذیه
  481  0  شنوایی سنجی

  165  180  مامایی
  9898  17978  جمع
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نمودار مقایسھ مراجعین بھ پیراپزشکان

١٣٩۵سال  ١٣٩۶سال 



  1396آمار مراجعین به واحدهاي پاراکلینیکی در سال 

  عنوان
 

 دانشگاه  خاتم االنبیا پیمانیه مطهري

  360994 28799 141620 190575 آزمایشگاه
  117982 5420 69591 42971 رادیولوژي
 66603 4231 25071 37301 نوار قلب

 57676 7293 20136 30247 سونوگرافی

 21208 0 8836 12372 اکوکاردیوگرافی

 25723 0 25723 0 سی تی اسکن

 14447  2640  0  11807 دیالیز

MRI 12914 0 0 12914 

 11127 0 0 11127 گچگیري

NST 8896 0 318 9214 

 4616 0 4616 0 سنگ شکن

 4193 0 2289 1904 پاتولوژي

 2363 0 894 1469 تست ورزش

 3015 0 0 3015 اندوسکپی

 725 0 0 725 الکترومیوگرافی

 2250 0 0 2250 ماموگرافی

 1572  0  0  1572 کولیز

BMD 1523 0  0 1523 

 1151 0 0  1151 لیزرتراپی

 20 0 20 0 تست تنفسی

 165  0  165  0  الکتروآنسفالوگرافی

 58 0 58 0 سیستوسکپی



  

  

  
  

  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

گاه
یش

زما
آ

ژی
ولو

ادی
ر

ب
 قل

ار
نو

فی
را

وگ
سون

فی
را

وگ
ردی

وکا
اک

کن
اس

ی 
ی ت

س
یز

یال
د

M
RI

ری
گی

گچ
N

ST

کن
 ش

گ
سن

ژی
ولو

پات
ش

رز
 و

ت
تس

پی
سک

دو
ان

فی
را

وگ
ومی

تر
لک

ا
فی

را
وگ

مام
یز

کول
BM

D

پی
را

رت
یز

ل
سی

تنف
ت 

تس
فی

را
وگ

فال
نس

روآ
کت

ال
پی

سک
تو

یس
س

شم
 چ

کن
اس

ان
زن

ت 
دما

خ
شم

 چ
ت

دما
وخ

ی 
نای

 بی
ان

مید
ن 

عیی
ت

نی
رما

ی د
شیم

حی
را

 ج
ت

دما
خ

ری
رو

ابا
ن

نمودار مقایسه مراجعین به واحدهاي مختلف پاراکلینیکی دانشگاه

 2221  0  0  2221  اسکن چشم

 3409  0  0 3409  خدمات زنان

 4815  0  0 4815  شمچتعیین میدان بینایی وخدمات 

 253  0  0  253  شیمی درمانی

 1701  0  0 1701  خدمات جراحی

 2040 0 0  2040  ناباروري

  733978 48701 299019 386258  کل مراجعین
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نها  نمودار مقایسه کل مراجعین به واحدهاي پاراکیلینیکی بیمارستا



  1396بستري در سال آمار مراجعین به واحدهاي پاراکلینیکی به تفکیک سرپایی و 

  عنوان
  

  جمع  بستري  سرپایی
  بستري  سرپایی  االنبیاخاتم   مطهري  پیمانیه   خاتم االنبیا  مطهري  پیمانیه 

 269163 91831  8686  151060  109417  20113  39515  32203  آزمایشگاه

 43547 74435  1124  12935  29488  4296  30036  40103  رادیولوژي

 32142 25534  297  22868  8977  6996  7379  11159  سونوگرافی

 32568 34035  1729  14111  16728  2502  23190  8343  نوارقلب

 14447 0  2640  11807  0  0  0  0 دیالیز

 10524 10684  0  3913  6611  0  8459  2225  اکوکاریوگرافی

CT scan 11246 0 0 14477 0 0  11246 14477 

 0 4193  0  0  0  0  1904  2289  پاتولوژِي

 1741 2875 0 0 1741 0 0 2875 شکنسنگ 

 1572 0  0  1572  0  0  0  0 کولیز

NST  0 7245 206 0 1651 112 7451 1763 

 816 2199 0 816 0 0 2199 0 اندوسکوپی

 76 89  0  0  76  0  0  89  الکتروآنسفالوگرافی

 18 2 0 0 18 0 0 2 اسپیرومتري

 14 44 0 0 14 0 0 44 پیسیستوسک

 242 2121  0  176  66  0  1293  828  تست ورزش

 11 2239  0  11  0  0  2239  0  ماموگرافی

 0 1151  0  0  0  0  1151  0  لیزرتراپی

BMD  0  1523  0  0  0  0  1523 0 

 0 725  0  0  0  0  725  0  الکترومیوگرافی

MRI 0  12914  0  0  0  0  12914 0 

 0 11127  0  0  0  0  11127  0  گچگیري



 0 2221  0  0  0  0  2221  0  اسکن چشم

 0 3409  0  0  0  0  3409 0  خدمات زنان

تعیین میدان بینایی وخدمات 
 0 4815  0  0  0  0  4815 0  چشم

 0 1701  0  0  0  0  1701 0  خدمات جراحی

 227 26  0  227  0  0  26 0  شیمی درمانی

 0 2040  0  0  0  ٠  ٢٠۴٠  0  ناباروري

 423348 310630  14588  297213 187613  ٣۴١١٣  ١۶۵١١١  ١١١۴٠۶  کل مراجعین

  

 نمودار مقایسه کل مراجعین به واحدهاي پاراکلینیکی بیمارستان ها به تفکیک بستري وسرپایی 
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  مقایسه زایمان طبیعی وسزارین انجام شده دربیمارستان هاي شهرستان جهرم 

  نوع زایمان             
  سال

  درصد سزارین  کل زایمانها  سزارین  زایمان طبیعی

  47,3  5162  2441  2721  1390سال
  45,1  5325  2404  2921  1391سال
  45,4  4957  2249  2708  1392سال 
  38  4442  1688  2754  1393سال 
  38,6  4518  1744  2774  1394سال 
  38,2  5039  1926  3113  1395سال 
  39,9  4865  1944  2921  1396سال 

  

   زایمان طبیعی وسزارین انجام شده دربیمارستان هاي شهرستان جهرمنمودار مقایسه 
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زایمان طبیعی سزارین



  نمودار مقایسه روند تغییرات درصد سزارین 

  
  

  1396زایمانهاي دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال آمار 
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  سزارین با نامه  اینداکشن اپی زیاتومی عنوان
 پزشک

 سزارین اورژانسی

 918 907 184 1336  مطهري
 64 55 62 47  خاتم االنبیا

 982 962 246 1383  جمع



  مقایسه زایمانهاي انجام شده 
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1396نمودار زایمانهاي انجام شده دانشگاه در سال

    سزاریندرصد   زایمان بی درد  زایمان فیزیولوژیک NVD CS عنوان
 غیربومی بومی غیربومی بومی غیر بومی بومی غیربومی بومی  کل زایمانها

 4623 39,5 0 5 305 741 704 1121 517 1230  مطهري

 242 49 0 0 1 31 2 117 6 85  خاتم االنبیا

 4865 39,9 0 5 306 772 706 1238 523 1315  جمع



   1396سقط ومرده زایی دانشگاه در سال  ،نوزادانآمار مرگ ومیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عنوان

IUFD 

 

 

پري ناتال 
تا  22ازهفته 

روزپس 7
 ازتولد

مرگ 
روز 7از

 30تا
 روزگی

مرگ از 
بدو تولد 

 30تا 
 روزگی

 30مرگ از 
 59روزگی تا
 ماهگی

مرگ نوزادپس 
 ازتولد

 ساعت24تا

  

 مرده زایی

  

 سقط

 572 55 7 5 15 1 65 55 مطهري

خاتم 
  االنبیا

3 0 0 0 0 0 3 10 

 582 58 7 5 15 1 65 58  جمع



 1396اهم فعالیت هاي انجام شده واحدهاي تابعه معاونت درمان در سال 

  واحد بیماران خاص

  تعداد بیماران خاص

 
  استاد مطهريراه اندازي بخش هموفیلی بیمارستان 

 ثبت هزینه هاي عملکردي ماهانه در سامانه بیماران خاص  
 به روز رسانی آمار و اطالعات سامانه بیماران خاص  
 پیگیري و پرداخت هزینه تخفیفات درمانی و دارویی بیماران خاص  
 واگذاري بخش دیالیز بیمارستان استادمطهري و خفر به شرکت آرین پایا طب  
  بیماران خاص و پیگیري نامه و مکاتبات ،امور ارباب رجوع انجام  
  امور ارباب رجوع بیماران صعب العالج و تائیدیه بیماري کمیسیون معاونت غذا  و داروانجام  
 نظارت بر بسته بیماران خاص طرح تحول سالمت 

  

  1396سال   1395سال   1394سال  عنوان

MS 210 240 282  

  24 24  26  هموفیلی

  135 139  135  تاالسمی

  119 120  146  دیالیز

کل بیماران پیوندي که از 
دانشگاه دارو دریافت می 

  کنند

70  83  96  

  656  606  587  جمع



  واحد پرستاري

 کسب مقام اول کشوري در برنامه ي عملیاتی مشترك  حوزه پرستاري  

  جهت پرستارانصالحیت حرفه اي تدوین بسته ها و پوسترهاي آموزشی 

  با حضور معاون درمان دانشگاه و اهداي شاخه گل 3،2،1اهداي لوح صالحیت حرفه اي به پرستاران در فاز  

  تهیه و تدوین  این خدمات ،ارسال تعرفه هاي وراه اندازي واحد خدمات پرستاري درمنزل در بیمارستانهاي تابعه

 بازدید دوره اي کارشناسان از موسسات پرستاري درمنزلو پوسترها و کتابچه ي پرستاري درمنزل

  شرکت در ستاد هفته سالمت وبرپایی غرفه توسط دفتر خدمات پرستاري در مکان تاالرعالمه امینی همراه با (چک قند

 فیلم نمایش با همراه پایه ریوي یقلب احیاء آموزش–شی به مردم اموز پمفلت ارائه-وزن – قد – فشارخون –خون 

  ) پمفلت باارائه مردم بین در پرستاري حرفه ترویج – آموزشی

 برگزاري کارگاه اختصاصی آموزش مدون شیمی و همکاري در راه اندازي بخش شیمی درمانی بیمارستان پیمانیه
 درمانی همراه با بررسی استانداردهاي فیزیکی بخش 

  پرستاري بصورت دوره اي جهت متقاضیان ورود به طرحبرگزاري آزمون ورود به طرح 

  آمایشی در خصوص برنامه مشترك پرستاري (باحضور مسئولین  5شرکت در جلسات مشترك برنامه مشترك منطقه ي

 پایش)

 نظارت بیمارستانهاي تابعه در خصوص کیفیت مراقبت هاي پرستاري  

  جمع آوري و تحلیل اطالعات مورد نیاز در خصوص برنامهI shift  اطالعات شاخص و وارسال به معاونت پرستاري
  هاي ملی کیفیت مراقبت هاي پرستاري

 ل و بررسی مسائ ،نظارت مستمر دفتر پرستاري در ایام نوروز ازبیمارستان ها و عرض تبریک به همکاران درسال جدید
 مشکالت 

  عضویت  در تیم ارزیابی اعتبار بخشی معاونت درمان و تیم ارزیابی طرح تحول نظام سالمت همراه با بازدید هاي  

  دوره اي



    اعتبار بخشی بخشهاي پرستاري بیمارستانها وانجام بازدید دوره اي از بیمارستانها  
 تجمع آوري و تدوین بسته ي ارتقاي هتلینگ دانشگاه در طرح تحول نظام سالم  

  برگزاري مراسم بزرگداشت روز پرستار در تاالر عالمه امینی همراه با تقدیر از پرستاران نمونه باحضور مسئولین

یافت شام برپایی ضو  اهداي شاخه گل به پرستاران در روز پرستار باحضور مسئولین و شهري،ریاست و معاونین دانشگاه

  به همراه خانواده

  محوریت فرمانداري و حوزه علمیه خواهران براي بانوان شهر همراه با برپایی غرفه شرکت در همایش من زینبم با

 سالمت و تقدیر از پرستاران نمونه

  اران و پرسنل با برگزاري دوره هاي آموزشی پرست سر آموزش–(آموزش پرسنل و اعزام کارشناسان به بیمارستان امیر
  ازسوي دفتر پرستاري)

  

  پرستاري :سایر فعالیت هاي اداره 

 تهیه بانک اطالعاتی نیروي پرستاري و به روز کردن آن  .1

  به روز رسانی سایت دفترخدمات پرستاري و بارگذاري اطالعات .2
دفتر خدمات  پرستاري معاونت درمان متشکل از دو کارشناس پرستاري ثابت می باشد که مهمترین  .3

و توزیع نیروي انسانی  در  نام ثبت –ي وظایف دفتر عبارتند از: تدوین برنامه عملیاتی دفتر پرستار
 جلسات در شرکت –برگزاري جلسات متعدد با مترونها و مسئولین بخش ها  -مجموعه تحت پوشش 

  سنجی نیاز طبق پرسنل جهت آموزشی کالسهاي برگزاري- پرستاري معاونت ي سو از شده تشکیل
راه اندازي واحد خدمات پرستاري  – بیمارستانها درمانی هاي بخش اي دوره راندهاي  - شده انجام

پیگیري دریافت فازهاي مختلف صالحیت حرفه اي  -درمنزل در بیمارستانها و نظارت برموسسات
 پرستاران

  
  
  
  



  
  واحد مامایی

  برگزاري سمینارها و کارگاه ها از جمله ، کارگاه هاي ضروري زایمان فیزیولوژیک ، احیاء نوزاد، ترویج تغذیه

 فوریت هاي مامایی، احیاء مادر بارداروارزیابی سالمت جنینبا شیر مادر ، 

  پیگیري برنامه ترویج زایمان طبیعی و کاهش آمار سزارین در سطح دانشگاه  

  نوشتن برنامه عملیاتی و اجرایی شدن آن  

  نظارت هاي طرح تحول نظام سالمت و اعتبار بخشی بیمارستان ها انجام  

  برگزاري جلسات متعدد درون بخشی با ، مادران، نوزادان و کودکانبرگزاري کمیته هاي دانشگاهی

  بیمارستان ها ومعاونت بهداشتی

 برگزاري جشنواره ترویج زایمان طبیعی در سطح دانشگاه وهمایش روز جهانی مامایی  

 ن ارائه تقدیر نامه به پرسنل و مادران شرکت کننده در کالس هاي آمادگی زایمان  که در امر ترویج زایما

 طبیعی همکاري داشته اند 

 انجام ماموریت هاي واحد مامایی و نوزادان  

  پیگیري امور نیروهاي طرحی مامایی و جایگزین نیرو  

  فراهم کردن زیر ساخت هاي اجراي برنامه مراقبت هاي تکاملی نوزادان نارس دربخشNICU  

   ه و اجراي برنامه کاهش موربیدیتی پروتکل اجرایی و الزامی در بخش هاي زنان و زایشگا 5تهیه و تدوین

 توسط واحد مامایی معاونت درمان

  اجراي دستورالعملPMTCT)prevention  of  mother to child transmition of HIV( 

 یشگیري از تولد نوزادان آلوده به ویروس ایدز و کاهش آمار موجود از اهداف این دستورالعمل است که پ

چهار دوره پیش از بارداري ، بارداري ، زایمان ، پس از زایمان و شیر دهی اجرا جهت زنان سنین باروري در 

  می شود .



  اجراي دستورالعمل پیشگیري ازعوارض شدید بارداري و زایمان  

  استقرار کارشناس رابط مادر پر خطر در زایشگاه و کلینیک هنري جهت غربالگري مادران پر خطر و انجام

  وارض بارداري ، زایمان و مرگ مادريمداخالت جهت پیشگیري از ع

  ثبت گزارش فوري عوارض بارداري و زایمان و مادران نزدیک به مرگ همراه با ذکر علت و عوامل زمینه ساز

  در سامانه مادر پر خطر وزارت بهداشت

  اجراي دستورالعمل مراقبت تکاملی  نوزادان جهت نوزادان بستري در بخشNICU سالها هدف از مراقبت :

یژه نوزادان پیشگیري از مرگ و میر آنها بود که تا حد زیادي موفق بوده ایم . در حال حاضر هدف به و

مراقبت تکاملی براي داشتن زندگی سالم و کم عارضه بعد از ترخیص از بیمارستان در جامعه تغییر کرده 

  است.

 یه با شیر مادر در ساعت اول اجراي دستورالعمل برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذ

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد  بالفاصله پس از تولد باعث کاهش میانگین زمان بروز رفتارهاي (تولد

پیش تغذیه اي ، کاهش زمان شروع اولین تغذیه با شیر مادر ، افزایش درصد شروع اولین تغذیه با شیر مادر، 

  )ذیه و افزایش طول مدت اولین تغذیه با شیر مادر می شودافزایش میزان موفقیت نوزاد در اولین تغ

  جهت کاهش آمار سزارین (به بیمارستان ها ابالغ شیوه نامه سزارین دانشگاه(  

  ابالغ پروتکل هاي اکالمپسی ، درمان و پیشگیري از ترومبو آمبولی ، خونریزي پس اززایمان ، سپسیس و

  ابالغ پروتکل انتقال واعزام مادران باردار به مرکز فوریت هاي پزشکی  وتب بعد از زایمان به بیمارستان ها 

   

  

  

  



  

  واحد صدور پروانه ها

  تمدید صدور پروانه تزریقات متصدیان تزریقات مطب پزشکان 

  تمدید مجوز کار با آگونیست پزشکان مراکز درمان سوء مصرف مواد  

  محاسبه امتیاز پزشکان و ارائه گواهی به ایشان  

  جهت: موافقت اصولیصدور 

  پیرا پزشکی و شرکت هاي تعاونی بهداشتی  ،موسسات پزشکی 

  افزایش تخت بیمارستان استاد مطهري و بیمارستان پیمانیه 

 بخش رادیولوژي و فیزیوتراپی کلینیک هنري  

 افزایش بخش روانپزشکی بیمارستان استاد مطهري  

 پیرا پزشکی صدور پروانه بهره برداري ومسئول فنی موسسات پزشکی و  

   ....انجام تمام فرآیند هاي تمدید ، تغییر موسس ، تغییر مکان ، تغییر مسئول فنی و صدور پروانه و

  موسسات از طریق سامانه ملی صدور پروانه 

  ور دوصصدور موافقت اصولی  مرکز جامع دیالیز براي بیمارستان خاتم االنبیاء خفر و استاد مطهري

  یز بیمارستان خاتم االنبیاء خفرپروانه بهره برداري دیال

  و بررسی پرونده ها  20برگزاري کمیسیون ماده  

  صدور موافقت اصولی افزایش بخش پزشک هسته اي ، رادیوتراپی ، شیمی درمانی ، سی تی اسکن

  اسالیس بیمارستان پیمانیه 128

  پیگیري صدور پروانه بهره برداري انژیوگرافی بیمارستان پیمانیه  

 سات و کارگاه هاي صدور پروانه شرکت در جل  



  تهیه و تنظیم و بایگانی آئین نامه و ابالغیه هاي جدید و به روز رسانی سامانه صدور پروانه ها 

 پیگیري نامه ها و مکاتبات الزم  

  واحد آزمایشگاه

  نظارت و بازدید از مراکز آزمایشگاهی دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه به صورت دوره اي 

  تدوین برنامه عملیاتی و شاخص هاي اختصاصی اداره امور آزمایشگاه ها  

 .برنامه ریزي جهت جذب نیروي فنی مشمولین طرح نیروي انسانی در مراکز تحت پوشش  

  اداره امور آزمایشگاه ها به صورت فصلی 20برگزاري کمیسیون ماده  

  بهبود شبکه آزمایشگاهی کشور و بارگزاري آنها با عنوان ایجاد و  96پیگیري برنامه هاي عملیاتی مشترك

  در سامانه

  بازدیدهاي طرح تحول نظام سالمتانجام شرکت در جلسات و 

 شرکت در جلسات رسیدگی به برنامه واگذاري آزمایشگاه ها به بخش هاي غیر دولتی  

 شده از بیمارستان ها  بررسی صورت جلسات کمیته هاي بیمارستانی ارسال  

  کارگروه مدیریت بهره برداري خدمات آزمایشگاهیبرگزاري جلسه  

 بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی و تقدیر از پرسنل برتر آزمایشگاه هاي تشخیص طبی  

 برگزاري کارگاه هاي آموزشی با و شرکت در کارگاه هاي آموزشی برگزارشده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت

 تفسیر الم هاي خون محیطی) – یشگاهی دانشگاهیمدیریت نمونه در شبکه آزما(امتیاز آموزش مداوم 

  پیگیري و رسیدگی به شکایات  

  

  

  



  

  واحد آمار ومدارك پزشکی

  آنالیز آماري  "برگزاري دو دوره کارگاه آموزشیspss"  در دو روز 

  1395تهیه سالنامه آماري معاونت درمان سال  

  1395تهیه اکسل شاخص هاي ملی پرستاري سال   

  پایش فصلی سامانه آواب و پیگیري جهت به روزرسانی سامانه آواب  

 تهیه اکسل پایش ترویج زایمان طبیعی و ارائه به وزارت بهداشت  

 شرکت در گردهمایی مدیران آمار و اطالعات درمان در وزارت بهداشت  

  هماهنگی مسئولین آمارومدارك پزشکی جهت شرکت در ششمین همایش ملی ارتقاي مدیریت

  العات سالمت در اهواز به مدت دو روزاط

  در شیراز "سرویس هاي جدید سپاس و استحقاق سنجی درمان "شرکت در جلسه  

 برگزاري جلسه با مسئولین آمار ومدارك پزشکی بیمارستانها و پیگیري مشکالت این واحدها  

  تهیه برنامه هاي عملیاتی اختصاصی و پیگیري برنامه عملیاتی مشترك و بارگذاري مستندات در

  سامانه 

  جمع آوري و ارسال آمار و اطالعات به دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پیگیري اصالح سند درمان

 تخت 839تخت به  423و افزایش سطح بندي تختها از  1404افق 

 تان ها و اورژانس بصورت ماهانه و فصلی در پورتال وزارت بهداشتورود آمارواطالعات بیمارس  

  اداره آماردانشگاهبه روز رسانی تسهیالت درمانی شهرستان بصورت فصلی و ارسال به  

 نظارت بر واحدهاي مدارك پزشکی هر سه بیمارستان  



 ظام سالمت ورود آمار روزانه مراجعین اورژانس بیمارستان ها در پورتال دبیرخانه طرح تحول ن

  وزارت بهداشت

 ورود صورتحساب هاي بیمه در نرم افزار کسورات و ارائه گزارش به واحد اقتصاد درمان  

 ورود خدمات ارائه شده به بیماران خاص در پورتال وزارت بهداشت  
 نامه نگاري و پیگیري و امحاي نامه هاي بایگانی معاونت درمان  
 اطالعات درخواستی  به واحدهاارائه آمار و ، رمانانجام امورات مربوط به بایگانی معاونت د 

  واحد تغذیه

  برگزاري پنج دوره کارگاه ها ي آموزشی مطابق بااستاندارد هاي وزارت بهداشت جهت کارشناسان تغذیه 

  درصدي شاخص استانداردهاي ضوابط تغذیه اي در بیمارستان ها  20افزایش 

  درصدي مشاوره هاي تغذیه براساس  45پوششorder  بیماري مطابق با استانداردهاي  18پزشکان در

 وزارت بهداشت

  برگزاري سه دوره کارگروه تغذیه بالینی در سطح شهرستان 

  ایجاد یک ردیف کارشناس تغذیه در بیمارستان مطهري پیگیري 

 انجام نظارت و بازرسی مراکز خصوصی و دولتی مشاوره تغذیه و رژیم درمانی 

 23شناسان تغذیه بیمارستان براي دومین بار به مناسبت روز جهانی رژیم درمانگردر برنامه تقدیر از کار 

 اسفندماه

  تهیه بروشورهاي ، پمفلت ها و بنر هاي اطالع رسانی تغذیه جهت کارشناسان و بیماران به صورت

 یکپارچه

  نمایشگاه مامایی و  و شرکت در نمایشگاه هفته سالمت و ارائه خدمات رژیم درمانی و مشاوره تغذیه

 ارائه خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در دوران بارداري و شیردهی 



 یمارستانی و ... به برگزاري دوره هاي آموزشی اعتبار بخشی جهت کارشناسان تغذیه ، کادر مدیریت ب

 سنجه هاي اعتبار بخشیمنظور ارتقاء 

 96بالینی طی دو دوره شش ماهه سال  جمع آوري اطالعات و تفسیر پانل هاي مدیریتی تغذیه 

 نظارت بر دندان پزشکی واحد 

  ساماندهی و مدیریت فعالیت هاي  دندانساز هاي صاحب مجوز که در امور دندان پزشکی دخالت  

 می کردند با خارج کردن یونیت و مینی یونیت هاي دندان پزشکی 

  بااستفاده ازآئین نامه مربوط به شاغلین فنی ساماندهی و مدیریت فعالیت هاي دندان سازان فاقد مجوز

(افرادي که حق ایجاد البراتوار مستقل ندارند و صرفاً تحت نظر افراد واجد صالحیت که دندان پزشک 

 و دندان سازان داراي مجوز بعنوان مسئول فنی می توانند به کار دندان سازي اشتغال داشته باشند )

 اي مرتبط با نظام پزشکیپیگیري شکایت هاي مرتبط با واحد ه 

  دفتر پاسخ گویی به شکایات و کارشناس معاونت درمان و –اماکن  –بازدید مشترك باواحد تعزیرات حکومتی

  بهداشت از مراکز ارائه خدمات دندان پزشکی و حرفه وابسته

  نظارت بر مراکز درمان اختالل مصرف مواد

 اد براساس تمرکز بر استقرار و محدودیت ساماندهی امور دارویی مراکز درمان اختالل مصرف مو

  سامانه آیداتیس

  باتوجه به اهمیت و افزایش معضل سوء مصرف مواد در شهرستان اقدامات ذیل صورت گرفت:  

  مرکز فعال شدن هر چه سریعتر  جهت تالش و پیگیري MMT  درDIC  و   31در کمیسیون ماده

  (نوشتار اصالح شود) کمیته اي درمان

  الزم در خصوص انعقاد قرارداد پوشش بیمه اي سالمت جهت مراجعین مرکز دولتیپیگیري هاي  

 نظارت وبازدید از مراکز اختالل مصرف مواد دولتی و خصوصی تحت پوشش بصورت دوره اي  



  به کارگیري روانشناس و  مددکار تمام وقت در مراکز جهت ارائه خدمات روانشناسی مشاوره هاي

  ...رمانی وفردي ، گروهی ، خانواده د

  31تشکیل جلسات کمیسیون هاي ماده  

 تشکیل کمیته هاي درمان و بازپروري شوراي فرعی مبارزه بامواد مخدر  

  96پیگیري برنامه هاي  عملیاتی مشترك سال  

  مداخالت درمانینظارت بر مطب پزشکان و سایر 

 

  تعداد  عنوان
  مورد 5  بازدید ازدرمانگاه

  مورد 44  درمانی صورت پذیرفتهبازدید از مطب جهت اقدامات 
  مورد 7  بازدید حوزه طب سنتی

  مورد 3  بازدید مرکز دخالت در امور تخصصی پوست و زیبایی
  مورد 3  تائید افتتاح مطب

  مورد 4  صدور مجوز تزریقات پانسمان
  مورد 27  تمدید مجوز تزریقات پانسمان
  مورد 7  تائید و صدور شاخص جمعیتی

  مورد 5  11شده به کمیسیون ماده پرونده هاي ارسال 
  مورد 62  کل بازدیدها

تدوین برنامه ماهانه بازدید ، گزارش گیري و گزارش دهی در همه حوزه ها  بویژه حوزه  طب سنتی و 
  گزارش تخلفات و دخالت در امور تخصصی

  بینایی سنجی و عینک سازان مراکزواحد نظارت بر

  بینائی سنجی و عینک سازيانجام بازدید هاي ماهانه از مراکز 

 تدوین برنامه عملیاتی مربوط به واحد بینائی سنجی  



  و پیگیري آن 11ارسال پرونده هاي مربوط به موسسات عینک سازي متخلف به کمیسیون ماده 

 رسیدگی و پیگیري به شکایات واصله به این بخش  

 مورد تعطیلی موسسه عینک سازي بدلیل دخالت در امور پزشکی و طبی یک 

  96شرکت در جلسه افتتاحیه زنگ چشم در آبان ماه  

  رادیولوژي امورواحد نظارت بر       

  مرکز موجود 8بازدید از 48(نظارت و بازدید از مراکز دولتی و خصوصی( 

 مراکز تصویربرداري 96همکاري در اعتبار بخشی  

  پیگیري معرفی مسئولین فنی مراکز آموزشی ، درمانی مطهري و کلینیک هنري  

 و کد پرتوکاري بیمارستان خاتم  اخذ کد پرتوکاري و مجوز نصب انژیوگرافی بیمارستان پیمانیه

  االنبیاء از سازمان انرژي اتمی و شروع فرایند دریافت مجوز کار با اشعه

 موافقت با تمدید طرح دو نفر از  متقاضیان تمدید طرح جهت بیمارستان خاتم االنبیاء خفر  

  رزیدنت هاي رادیولوژي در قالب طرح یک ماهه به علت محدودیت در هماهنگی در خصوص پوشش

 کارشناس رادیولوژي در قالب طرح وتعهد نیروي انسانی  5معرفی تعداد و تعداد رادیولوژیست ها

  پیگیري عقد قرارداد با متخصصان رادیولوژي بخش خصوصی به جهت همکاري با مراکز دولتی

 این دستگاه ها پیگیري کنترل کیفی و تحت پوشش دوزیمتري دستگاه هاي یونساز مراکز  

 تمدید مجوز کار با اشعه مراکز آموزشی درمانی پیمانیه و استاد مطهري  

 معرفی مسول فیزیک بهداشت کل دانشگاه  

  این  برگزاري جلسات وو ابالغ اعضاء براي نخستین بار در دانشگاه  20تشکیل کمیسیون ماده

  عه شاغلین کار با اشعهکمیسیون جهت بررسی وضعیت حق اش



 پیگیري انجام  و پیگیري و انجام ام ار اي با بیهوشی براي نخستین بار در سطح دانشگاه

و پیگیري نصب دو دستگاه پرتابل  تصویربرداري رنگی از رحم در مراکز دولتی (بیمارستان مطهري)

 رادیولوژي جهت مراکز پیمانیه و مطهري

  موسسه در جریان افزایش سرعت خدمت رسانی  5موسسه به  4افزایش موسسات خصوصی از تعداد

  به مردم

  1397تدوین برنامه اختصاصی واحد رادیولوژي( سال(  

   وزارت خانه (برنامه راه اندازي و  96پیگیري برنامه هاي مربوط به برنامه مشترك عملیاتی  سال

  تجهیز مراکز پیشگیري از سرطان)

 ید گواهی دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه پرسنل اتاق پیگیري تمدو برگزاري سمینار آموزشی

 عمل پیمانیه

 رسیدگی به تمامی شکایات  دریافتی  

  واحد نظارت بر مراکز توانبخشی
  

 . بازنگري چک لیست هاي نظارتی گروه هاي مختلف توانبخشی 

 بازدید و نظارت بر تمام مراکز توانبخشی و تایید محل مراکز جدید 

  تشکیل جلسات آموزشی به منظور افزایش توان علمی کارشناسان گروه هاي مختلف توانبخشی 

 . بازدیدهاي دوره اي و ارائه گزارشات الزم به مافوق به منظور رفع مشکالت مراکز مختلف توانبخشی 

 تبرگزاري جلسات با مسئولین واحدهاي تحت نظارت به منظور ابالغ و یکسان سازي تعرفه هاي خدما 

 درمانی .

  برگزاري جلسات با مسئولین واحدهاي تحت نظارت به منظور بررسی مشکالت واحد هاي مختلف

 توانبخشی 



 . جلوگیري از فعالیت مراکز فاقد مجوز فعالیت درمانی  

  

  واحد اعتباربخشی       

  در جلساتانتخاب مسئول اعتبار بخشی به عنوان ارزیاب وزارت بهداشت با قبولی  در آزمون و شرکت 

 آموزشی وزارت بهداشت

 بررسی پروانه هاي بیمارستان و هماهنگی با واحد صدور پروانه و تمدید آنها  

  برگزاري جلسات آموزشی با بیمارستان ها وارائه فایل هاي آموزشی ارزیابان ارشد بیمارستان ها  

 حضور مستمر در بیمارستان خاتم االنبیاء و استاد مطهري جهت انجام ارزیابی  

 ) بیمارستان) از سوي ارزیاب ارشد  16ارزیابی بیمارستان هاي کشور از سوي وزارت بهداشت  

  مدیریت ارزیابی جامع اعتبار بخشی  بیمارستان هاي کشور وهماهنگی مجدد با وزارت بهداشت جهت

  ارزیابی مجدد بیمارستان خاتم االنبیاء 

 عتبار بخشی و ارسال به بیمارستان ها تحویل گواهینامه اعتبار بخشی ملی از دفتر نظارت و ا  

  تدوین برنامه واجراي برنامه عملیاتی آموزشی  جهت تشکیل تیم ارزیابی اعتبار بخشی قبل از ابالغ

  وزارت متبوع

  تجهیزات پزشکیواحد        

 :آنالیز هزینه تعمیرات و نگهداشت تجهیزات 

  ارائه به معاونت محترم درمان و ریاست ماهه جهت  12هزینه هاي تعمیرات و نگهداشت در یک بازه
محترم دانشگاه و کنترل هزینه ها به ریز آنالیز شد تا در رابطه با تخصیص بودجه مصوب تصمیم گیري 

  گردد.

 :استانداردسازي انبار دارو و تجهیزات  



 اي طبق الزامات ابالغی از سوي اداره کل تجهیزات و سازمان غذا و دارو فاز اول استانداردسازي فض
  فیزیکی انبار دارو و تجهیزات صورت پذیرفت.

  تکمیل پروژهPACS  وfilm less  و دیجیتال کردن خدمات تصویربرداريکردن  

 :ساماندهی شرکت هاي توزیع کننده و اصناف در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی  

 رت گرفته پس از تدوین تقویم نظارت و دسته بندي کردن شرکت ها و اصناف، طی بازدیدهاي صو
جهت بررسی روال قانونی خرید و جلوگیري از قاچاق کاال، تمامی شرکت ها و اصناف در سامانه اداره 

 .کل تجهیزات ثبت شدند و فاکتورهاي آنان نسبت به گذشته وضعبت بسیار مطلوب تري پیدا کرد

  آنالیزABC  ملزومات مصرفی و افزودن نرم افزار الحاقیHIS: 

  هه ملزومات مراکز درمانی به صورت کلی و به تفکیک بخش بررسی و آنالیز ما 12مصرف یک دوره
ABC  جهت استخراج و کنترل اقالم پرهزینه انجام شد. جهت کنترل بهینه و صرفه جویی بیشتر نرم

در حال خریداري و نصب می باشد که با انجام آن می توان کلیه مصرف ملزومات در  HISافزار الحاقی 
  را بررسی کرد.بخش هاي مختلف 

  در راستاي کنترل عفونت در اتاق هاي عمل جهت جلوگیري از خرابی ست ها و ابزارهاي اتاق عمل یک
  میلیارد ریال در بیمارستان پیمانیه نصب و راه اندازي گردید. 4دستگاه اتوکالو پالسما به مبلغ 

 :اجراي فاز اول استانداردسازي تجهیزات مراکز درمانی  

  گانه سازمان غذا و دارو، اداره تجهیزات پزشکی جهرم موفق به کسب رتبه اول  16هاي با ارتقا شاخص
در بحث نظارت از شرکت هاي توزیعی و اصناف و کسب رتبه سوم بین ادارات تجهیزات پزشکی کشور 

  شد.

         

  واحد اقتصاد درمان

  هنري ، آزمایشگاه ورادیولوژي درآمد واحد هاي مختلف بیمارستان ها از جمله کلینیک  -بررسی هزینه
پیمانیه و استاد مطهري ، فیزیوتراپی کلینیک هنري، بخش هاي دیالیز و  هاي کلینیک هنري وبیمارستان

 کولیز بیمارستان استاد مطهري و بخش چشم بیمارستان استاد مطهري



 اران آزاد  در بیماران بررسی اطالعات کلیه اسناد ارسالی و واریزي بیمه هاي پایه  و سایر بیمه ها و بیم
  96بستري وسرپایی به تفکیک پزشک و بیمه در سال 

  درآمد ویزیت و خدمات بیماران سرپایی کلیه پزشکان به تفکیک بیمه در کلینک هنري و  –بررسی هزینه
  96امام رضا در سال 

  درآمد بیمارستان هاي پیمانیه ، مطهري و خاتم االنبیاء به صورت کلی –بررسی هزینه  
 نجام کلیه موارد فوق درراستاي کاهش هزینه هاي دانشگاه صورت گرفته است .ا 

      

 واحد فراهم آوري اعضاي پیوندي

  مورد اهداء عضوچهار 

  : کبد  3کلیه و  6اعضاي پیوندي  

  آموزش مداوم پرسنلICU  

  تهیه پملفت آموزشی  اهداء عضو در هفته سالمت  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  115اورژانس 

 
 

 

 

 

 



مراکز وپایگاه هاي اورژانس شهري وجاده اي وآمبوالنس هاي فعالعداد ت  
 

 

  

  

  

  

  

  فعال  مرکز
  1  115مرکزاورژانس 

  3  پایگاه اورژانس شهري
  12  پایگاه اورژانس جاده اي

  1  اورژانس هوایی
  27  115تعداد آمبوالنس 

  اباد) (باغ کبیر،بهجان،خاوران،قطب 4  تعدادآمبوالنس مراکز بهداشتی درمانی شهري وروستایی
  2  تعداد آمبوالنس بیمارستان مطهري
  3  تعداد آمبوالنس بیمارستان پیمانیه

  4  تعدادآمبوالنس خصوصی شهرستان

  تعداد              
  سال     

  تعدادکل مصدومین تصادفی ،شهروجاده  115تعداد کل ماموریتهاي اورژانس 

  3180  10952  1392سال 
  3270  12351  1393سال
  3445  13955  1394سال 
  3697  14206  1395سال 
   3946   15795  1396سال 

  



  آمار کل تصادفات و متوفیان ناشی از تصادف در شهر وجاده

  

  که سه  ) ماموریت می باشد113(  1396سال  درتعداد ماموریتهاي اورژانس هوایی الزم به ذکر است که
 (صفر) بوده است.در بالگرد شده بیمار  فوت تعداد  رد لغو و بقیه انتقال یافته اند ومو
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١٣٩٢سال  ١٣٩٣سال  ١٣٩۴سال  ١٣٩۵سال  ١٣٩۶سال 

نمودار مقایسھ متوفیان ناشی از تصادف در شھر و در جاده  

متوفیان ناشی از تصادف درشھر متوفیان ناشی از تصادف در جاده

  تعداد
  سال

تعداد کل تصادفات ، شهرو 
  روستا

متوفی ناشی ازتصادف 
  درشهر

متوفی ناشی ازتصادف 
  درجاده

  55  16 2468  1392سال 

  57  15  2391  1393سال

  60  10  2478  1394سال 

  65  12  2692  1395سال 

  56  7   2883  1396سال 



  ؟؟؟؟یت از تصادفات به تفکیک جنستعداد مصدومین ناشی 

   آمار ماموریت هاي شهري وجاده اي

  

  

  

  

  درصدرشد

    ماموریت جاده اي

  درصد رشد

  ماموریت  ماموریت شهري

      

  جنسیت 
 1395سال  1396سال   1395سال  1396سال  

 مرد  1677 5495  7/227  1232 4321  7/250

 زن  386 4351  2/1027  319 2640  6/727

و لغو  ناشناس 45 81  80 38 62  2/63
  ماموریت

  نوع ماموریت  ماموریت شهري  ماموریت جاده اي  تعدادکل   درصد تغییرات 

  سال  1395  1396  1395 1396  1395 1396

 تعداد کل ماموریت ها  8857  9370 5349 6425 14206 15795 +11

 تعداد کل بیماران منتقل شده 4890 5151 2991 3542 7881 8693 +10,3

میانگین مدت زمان رسیدن  6,5 50/6 10,67 79/10 - - -
 به محل (دقیقه)

 تعداد ماموریت هاي تصادفی 1696 1746 996 1137 2692 2883 +7

تعداد مصدومین منتقل شده  2108 1672 1589 1261 3697 2933 -20,6
 ناشی از تصادف

 تعداد ماموریت هاي غیر 7161 7705 4353 5299  11514  12912  +12
 تصادفی



  و تعداد کل بیماران منتقل شده 115نمودار مقایسه کل ماموریت هاي 

  
  و ماموریت هاي تصادفی 115نمودار مقایسه کل ماموریت هاي اورژانس
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  1396سال ماموریت هاي جاده اي و شهري به تفکیک موارد فوت، لغو، سرپایی و بستري در 

  

  

  

  

  

  

  

 موارد کل ماموریت ها تعداد مصدومین تصادفی

 شهري جاده اي شهري جاده اي

 بستري 5151 3542 1672 1261

 سرپایی 4538 3276 515 388

 لغو 81 59 28 19

 فوت 157 146 7 56

 جمع کل 9927 7023 2222 1724



   1396سال محور محل حادثه  به تفکیکتصادفی  تعداد فوتیو  تعداد تصادف، تعداد مصدومین
   

  تعداد فوتی  تصادف تعداد  تعداد مصدومین  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  عنوان محور

  7/35  20  3/49  561  7/49  856  شیراز - جهرم

  2/23  13  8/12  145  7/13  236  الر -جهرم 

  5/12  7  8/14  168  6/13  235  سیمکان - جهرم

  4/5  3  6/6  75  9/5  102  فسا  -جهرم 

  -  -  /8  9  /8  14  داراب – جهرم

  9/8  5  3/3  38  8/4  83  قیر –جهرم 

  6/3  2  4/1  16  3/1  23  هکان -جهرم 

  -  -  8/1  21  2  34  هورموج جاده

  -  -  /3  3  /3  5  جاده صادق آباد

  4/5  3  5/3  40  4/3  58  سروستان جاده

  4/5  3  5  57  3/4  74  فرعی گوکان

  -  -  /4  4  /2  4  فرعی دنیان

total	1724  100  1137  100  56  100  
  

  

  شیراز بوده است.-شترین آمار تصادف در محور جهرمبی


