اهم فعالیتهای انجام شده معاونت درمان در  31روز آغازین سال : 3413
.1

باسدیذ هعاٍى درهاى اس بیوارعتاًْای عطح اعتاى(شْیذ صذٍقی ،شْیذدکتز رٌّوَى ٍ افشار) ٍ رصذ اقذاهات تین ّای درهاًی

.2

باسدیذ هعاٍى ٍ هذیز درهاى اس اٍرصاًظ  ٍ 115دارٍخاًِ شْیذ چوزاى ،اٍرصاًظ ٍ بخش اطفال بیوارعتاى شْیذصذٍقی

.3

اًجام هصاحبِ ّای رادیَیی تَعط هعاٍى درهاى داًشگاُ.

.4

باسدیذ هذیز درهاى اس بیوارعتاًْای شْیذ صذٍقی ٍ شْیذ رٌّوَى ،افشار ،هزکش جاهع رٍاًپششکی اعتاى  ،شْیذبْشتی
شْزعتاى تفت،هجیبیاى ،شْذای کارگز  ،آیت اهلل خاتوی شْزعتاى ّزات ٍ پایگاُ اٍرصاًظ عقذا

.5

باسدیذ هذیز درهاى اس رًٍذ خذهت رعاًی در هزکش دیالیش سارچ ٍ اس رًٍذ عاخت بیوارعتاى حضزت سیٌب (ط) اشکذر

.6

باسدیذ رٍساًِ حذاقل دٍ بیوارعتاى دٍلتی ٍ خصَصی عطح اعتاى تَعط هذیزاى ٍ کارشٌاعاى ٍاحذّای درهاى در باسُ سهاًی
 28اعفٌذ لغایت  13فزٍردیي هاُ.

 .7بیش اس  36هَرد باسدیذ ًظارتی اس درهاًگاُ ّای عوَهی ٍ دًذاًپششکی ّا ٍ هَعغات آهبَالًظ خصَصی در عطح شْز.
.8

بیش اس  10هَرد باسدیذ اس هزاکش آسهایشگاّی عطح اعتاى.

.9

فعال ًوَدى کشیک درهاى ّوِ رٍسُ تَعط کارشٌاعاى ٍاحذ.

 .10پیگیزی ٍ ّواٌّگی جْت ًقل ٍ اًتقال بیواراى.CCU ،NICU،ICU
 .11پیگیزی ٍ ّواٌّگی هباحج بیوِ ای ٍ حَادث تزافیکی بیواراى.
 .12باسدیذ اس  14هزکش عَء هصزف هَاد در اعتاى.
 .13فعالیت کاهل بخش ّای ٍیضُ ٍ اٍرصاًظ کلیِ بیوارعتاى ّای دٍلتی ٍ خصَصی .
 .14فعالیت کلیٌیک ّای ٍیضُ در رٍسّای غیز تعطیل رعوی.
 .15فعالیت بخش دیالیش ٍ بیواراى خاص با توام ظزفیت ٍ هعزفی کارشٌاط هقین جْت پاعخگَیی بِ هغافزاى ًَرٍسی در عتاد
هعاًٍت درهاى .
 .16فعالیت هزاکش تصَیزبزداری ٍ آسهایشگاُ ّای تشخیصی در بیوارعتاى ّا بِ صَرت شباًِ رٍسی .
 .17فعالیت بیوارعتاى ّای هجزی کذ .724ٍ 247
 .18تذاٍم فعالیت کلیٌیک ّای هزتبط با بیواریْای تبذار ٍ تٌفغی.
 .19حفظ ظزفیت بخش ّای پذیزًذُ کزًٍا در هزاکش درهاًی ٍ تاکیذ بزحضَر هتخصصي عفًَی ٍ داخلی.
 .20بزًاهِ ریشی جْت ارائِ خذهات بٌْگام بِ هادراى باردار خصَصا هَارد پزخطزدر بیوارعتاى

ّا.

