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کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

همکارگرامی
کتابچه حاضر جهت آشنایی بیشتر شما با قوانین ،ساختار و خدمات بیمارستان تخصصی وفوق
تخصصی چشم فارابی تهیه گردیده است .

امیدواریم این مرکز بتواند فرصت مناسبی جهت رشد و ارتقاء شما در مسیر شغلی فراهم سازد

ما را از پیشنهادات و نظریات ارزنده خود مطلع نمائید .
روابط عمومی
بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی چشم فارابی
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پیام رئیس بیمارستان

به بیمارستان فارابی ،قطب علمی چشم پزشکی؛ بزرگترین ،مجهزترین و قدیمی ترین بیمارستان چشم
و کرسیییی بیماریهیییای چشیییم دانشیییگاه علیییوم پزشیییکی تهیییران خیییوش آمدیییید .
بیمارستان فارابی  ،با قدمتی بیش از  12سال در یکی از مناطق قدیمی شهر تهران واقیع شیده اسیت .
حضور اساتید برجسته و پزشکان مجرب و پرسنل متعهد این مرکز فوق تخصصی را بیه عنیوان نقطیه
امیدی برای تمامی بیماران در این حیطه تخصصی تبدیل کرده است  .این بیمارستان پذیرای بیمیاران از
سراسر ایران زمین و کشورهای همسایه می باشد ،امید است با تالش روزافزون باالترین سطح خدمات
آموزشی ،پژوهشی و درمانی را در اختیار مراجعین قرار دهیم .

دکتر محمدرضا اکبری
رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم فارابی
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ویژگی های فرهنگی – اجتماعی منطقه  99شهرداری تهران

معرفی اجمالی منطقه : 11
منطقه  11شهرداری تهران از بخشهای مرکزی کالن شهرتهران است  .سابقه شکل گیری بافتهای مسکونی آن به اولین تجدید
حیات تهران دردهه  1112ه .ق بازمی گردد .بدون شک رونق ،توسعه و شکل گیری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به سالهای
1121تا 1112است  .عناصر مهمی مانند راه آهن  ،دانشگاه پادگان  ،بیمارستان و پارک شهر یا درمحدوده کنونی منطقه  11و یا
درجوارآن است .بطورکلی تا سال  1111بخشهای مهمی ازمنطقه  11ازمناطق مرفه نشین و پر رونق تهران محسوب می شود .اما
همزمان به لحاظ موقعیت مرکزی منطقه فعالیتهای کارگاهی و بازارهای تخصصی دربخشهای شمالی منطقه رونق می یابند.

جمعیت :
جمعیت منطقه بر اساس نتایج سرشماری  1111نفوس و مسکن  172131نفر می باشد که از این تعداد  111739نفر مرد و
 111191نفر زن هستند و عالوه بر آن می توان گفت که این منطقه دارای  11119خانواده می باشد.

محدوده و مساحت :
منطقه  11شهرداری تهران از شمال به میدان انقالب و خیابان آزادی  ,از شرق به خیابان های وحدت اسالمی و حافظ  ,از جنوب
به میدان راه آهن و خیابان شوش و از غرب به خیابان های شهید نواب صفوی و شهید ابراهیمی (عباسی) و میدان حق شناس
محدود می شود .مساحت این منطقه  3/11کیلومتر مربع می باشد که حدودا" " % 1/1از مساحت کل تهران را شامل می شود که
ازاین نظر هفدهمین منطقه تهران می باشد.

مناطق همجوار :
این منطقه با  1منطقه نیز همسایه می باشد ،از شمال با منطقه  3و از غرب با منطقه  12و از شرق با منطقه  11و از جنوب با منطقه
 13و از ناحیه جنوب غربی با منطقه  17همسایه است و بیشترین مرز مشترک را با منطقه  11دارد .

میادین اصلی :
میدان منیریه ،میدان پاستور ،میدان حر ،میدان قزوین ،میدان رازی ،میدان بهداری ،میدان راه آهن و میدان رباط کریم

محورهاي اصلی :
خیابانهای حافظ ،وحدت اسالمی ،کارگر ،ولیعصر (عج) ،امام خمینی ،جمهوری ،منیریه ،ابوسعید ،قزوین ،هالل احمر ،مولوی و پاستور
است و میادین منطقه شامل منیریه ،پاستور ،حر ،قزوین ،رازی ،بهداری ،راه آهن و ربیاط کیریم اسیت .بافیت منطقیه  11در ناحییه
1معمولی ودر  1ناحیه دیگر فرسوده است.
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ویژگی های اجتماعی -اقتصادی منطقه : 99
از ویژگیهای خاص منطقه  11وجود مراکز میهم سیاسیی و نظامیی مانند بیت مقام معظیم رهبیری ،نهیاد ریاست جمهیوری،
شیورای نگهبیان ،شورای عالیی امنییت ،سازمان بازرسیی کل کشیور می باشد  .همچنین سفارتخانه کشورهای ایتالیا ،فرانسه،
لبنان ،ارمنستان و نیز چندین پیادگان نظامیی که در این منطقه قرار دارند باعث شده همواره این منطقه پذیرای مهمانان خارجی و
تردد آنها باشد و موقعیت استراتژیکی را به این منطقه بخشیده است .وجود مراکز مهم اقتصادی و بازارهای تخصصی با عملکرد
فرامنطقه ای و فراشهری مانند تولید و فروش لوازم خودرو ،انواع پیچ و مهره و ابزار آالت ،بورس مواد غذایی پوشاک و البسه ،لوازم
صوتی و تصویری ،مراکز نشر کتاب سراسری ،مراکز مهم دانشگاهی و علمی از جمله دانشگاه تربیت معلم ،جهاد دانشگاهی،
دانشیکیده عیالمیه طیباطیبایی ،دانشگاه جنگ دانشکده افسری و دامپزشکی ارتش همچنین وجود یکصد مسجد و اماکن مهم
آموزش کشوری در منطقه  11بدان مرکزیت خاصی داده است .وجود معابر اصلی و میادین مهم باالخص ایستگاه راه آهن که محل
تالقی کلیه ریل های کشور می باشد باعث شده حجم بسیار باالیی از مسافر در این محل خارج و وارد شوند و نیز باعث تردد
روزانه دو میلیون مسافر در سطح منطقه می گردد که اغلب جهت رسیدن به سایر مناطق شهری و یا انجام امور اداری خود از معابر
این منطقه استفاده می نمایند .وجود بافت کهن و قدیمی از جمله انواع گاراژهای قدیمی با قدمت  12ساله و دیگر ابنیه آن لزوم انجام
امور عمرانی و نوسازی در منطقه  11را دو صد چندان نموده است .منطقه  11از نظر تاریخی یکی از مناطق مهیم مییراث فرهنگیی
به شمار می آید که از جمله می توان به دروازه قزوین ،بیاغ شیاه ،خیابان شیخ هادی و خیابان منیریه اشاره نمود .

وضعیت فرهنگی منطقه :99
به علت وجود عناصری مانند راه آهن ،دانشگاه جنگ ،پادگان ،بیمارستانهای مختلف ،کارگاه های صنعتی ،بازار ،مراکز خرید ،مهدیه،
پارک های متعدد ،فرهنگسرا و در پی آن ،رفت وآمدهای گونه های مختلف بومی و فرهنگی که متاًثر از آنها شده است .گرچه ریشه
های عمیق مذهبی در منطقه سابقه طوالنی دارد ،وجود هیئت های مذهبی متعدد در محله های امیریه و شاهپور و همجوار بازار شاهد
این مدعی می باشد .برگزاری مراسم مذهبی به مناسبت های متعدد و گروه های مختلف آن همواره الگوی مناطق دیگر شهرداری می
باشد و زبانزد خاص و عام می باشد.
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عملکرد منطقه ای و فرامنطقه ای منطقه 99
عملکرد منطقه ای :بافت فرسوده مسکونی و کالبد مرکزی شهری.

عملکرد فرامنطقه ای:
عملکرد فرامنطقه حدود  % 12سطح منطقه به فعالیتهایی اختصاص دارد که دارای عملکردی حداقل فرا منطقه ای دارد در بعد عملکرد
فرامنطقه ای وجود مراکز درمانی تخصصی مانند بیمارستانهای روزبه و فارابی و همچنین استقرار مهمترین مراکز ارائه موسیقی و
هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر و تاالر رودکی) بازار های تخصصی با عملکرد فرا منظقه ای و فرا شهری (مانند تولید و فروش
پوشاک ابزار آالت مراکز نشر و فروشگاههای کتاب فروش لوازم صوتی و تصویری کاربریهای ویژه پادگان حر ،دانشگاه جنگ
دانشکده افسری و دامپزشکی ارتش از موارد عملکرد فرا منطقه ای و فرا شهری اطالق می گردند.

عملکرد ملی و فراملی :
دلیل عملکرد ملی و فراملی منطقه ای را می توان حضور وجود ارکان حکومتی و سیاسی کشور در این منطقه دانست (بیت مقام معظم
رهبری  ،نهاد ریاست جمهوری و )....بخشی از منطقه که در برگیرنده اماکن مذکور است تحت عنوان محدوده ویژه قلم داد می شود
که در واقع منطقه ثقل کشور جمهوری اسالمی ایران می باشد و مطمئناً نیازمند به توجه و طرحهای ویژه بخصوص برای انظار
جهانیان می باشد .همچنین سفارتخانه کشورهای ایتالیا  ،فرانسه ،لبنان ،ارمنستان ،در این منطقه واقع می باشد .از محلهای بسیار
مهم این منطقه ایستگاه راه آهن است که محل تالقی کلیه ریلهای کشور بوده و حجم بسیار باالیی ازمسافر در این محل خارج و وارد
می شوند .دراین منطقه فقط یک واحد صنعتی وجود دارد که کارخانه دخانیات می باشد و در خیابان قزوین واقع شده است .درسطح
منطقه نیز مراکز نظامی و انتظامی نسبتاً زیادی وجود دارد.

مشاغل موجود در سطح منطقه
این منطقه دارای طبقه بندی مشخص می باشد بطوریکه خیابان ولیعصر بورس لوازم ورزشی ،خیابان حافظ بورس مبل و صندلی،
خیابان جمهوری تولیدی ها و بورس لوازم صوتی و تصویری ،خیابان انقالب روبروی دانشگاه تهران بورس کتابفروشی ها و خیابان
هالل احمر و میدان گمرک مخصوص فروش خودرو علی الخصوص موتور سیکلت میباشد .ضمنا"صنف های دیگری مانند صافکاری
،گاراژ ،آهنگری و… درمنطقه موجود می باشد .که بیشترآنها در خیابانهای قزوین و غفاری مستقرمی باشند.
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تاریخچه بیمارستان
قدمت بیمارستان فارابی به سال  1122بر می گردد ،در این زمان باغ حاج معیدل شییرازی خرییداری و بیه آسایشیگاه شیهرداری
اختصاص یافت .آسایشگاه بعدا به کارخانه تبدیل گردید .سپس بیماران موسسات خیریه مانند داراالیتیام و دارالمسیاکین را در ایین
محل جا دادند و بنام مریضخانه فقرا موسوم شد .بعد از مدتی بیماران به بیمارستان بلدیه منتقل و محل مذکور به کارخانه برق بخش
 12اختصاص یافت .این وضع چند سال ادامه داشت تا اینکه در دارالمساکین تیفوس شیوع یافت ،ناگزیر چند تخت درمحوطه قیرار
داده و بیمییییاران تیفوسییییی را در آن بسییییتری کردنیییید و نییییام مریضییییخانه

نمییییره  1را بییییرآن نهادنیییید.

بعد از پایان همه گیری تیفوس ،بخشهای طبی و جراحی در مریضیخانه دائیر گشیته و درمانگاههیای مختلیف پزشیکی ،جراحیی و
دندانپزشکی ،بخش و درمانگاه بیماریهای گوش و حلق و بینیی و داروخانیه در آن تشیکیل شید .در سیال ، 1119بیه صیورت ییک
بیمارستان مجهز به دانشکده پزشکی ملحق گردید .

از سال 9329
احداث ساختمان کرسی چشم پزشکی به مساحت  11121متر مربع ،در آغاز سال  1111شروع و در سال  1111پایان یافت و درروز
دوم آذرماه سال  1111افتتاح و مورد استفاده قرار گرفت .ساختمان شامل بخشهای پزشکی ،گیوش و حلیق و بینیی ،آزمایشیگاه و
داروخانه با گنجایش  112تخت بستری بود که بعدها تا  112تخت گسترش داده شد.
در دوم خرداد  1113به پاس خدمات مرحوم لسان شمس استاد فقید چشم پزشکی اطاق عمل بخش چشم پزشکی بیمارستان بنام
آن مرحوم نامگذاری شد .در تشکیالت کرسی چشم پزشکی ،کالس تخصصی چشم پزشکی که مدت دوره آن سه سال بود دایر شد.
کسانی که دانشکده پزشکی را به پایان می رساندند با طی این دوره آموزشی علمی و عملی تخصصیی و گذرانیدن امتحانیات الزم و
نوشتن رساله مربوطه در رشته چشم پزشکی متخصص می شدند.

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران
در سال  1119الیحه واگذاری کلیه اراضی اطراف بیمارستان (حدود صدهزار متر مربع) به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ابیالغ و
عملیات ساختمانی بیمارستان جدید فارابی شروع گردید .این ساختمان با مساحت  11هزار متر مربع زیربنا در سال 1133افتتاح و به
تشکیالت قدیم افزوده شد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی با توجه خاص به توسعه و تجهیز بیمارستان و با تالش مسوالن ذیربط ،ایین بیمارسیتان بیه صیورت
بزرگترین مرکز چشم پزشکی در خاورمیانه درآمده و بسیاری از اعمال جراحی چشم که قبال در اییران قابیل انجیام نبیود و باالجبیار
بایستی بیماران راجهت مداوا به خارج از کشور اعزام می نمودند ،با همت پزشکان مجرب و پرسنل سخت کوش بیمارستان در ایین
مرکز انجام می گیرد  .بطوریکه نیاز به اعزام بیماران به خارج از کشور جهت معالجه چشم بسیار اندک شده است.
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روسا و مدیران بیمارستان تاکنون
روسای بیمارستان تاکنون
مرحوم پروفسور محمد قلی شمس

1111

دکتر سید رحمت اله میرحقانی

1113

دکتر هوچیترا فریدونی

1111

دکتر محمد هادی قوام صدوقی

1112

دکتر امیر همایون خسروی

1111

دکتر سید حسین وثوق

1111

دکترپرویزباشی زاده فخار

1132

دکتر مرتضی مواسات

1133

دکتر محمد رضا منصوری

1172

دکتر محمود جباروند

1111

دکتر سید حسین صدرالسادات

1191

دکتر محمدرضا اکبری

1191

مدیران بیمارستان تاکنون
آقای دکتر عبدالکریم شمس

1111

آقای مسعود جمالی فیروز آبادی
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آقای محمد دولت آبادی

1111

آقای ایرج نمازی

1111

آقای محمد باقر الجوردی

1117

آقای رضا برقعی رضوی

1132

آقای احمد شامخی

1131

آقای نظام الدین شفاهی نیارکی

1131

آقای سید محمد هادی موسوی

1131

آقای محمد رضا اسماعیل بیگی

1139

آقای سید محمد هادی موسوی

1173

آقای دکتر محمود جباروند

1111

آقای رحیم رحیمی

1111

آقای دکتر هادی مخترع

1111

آقای ابوالفضل علیاری

1191

دکتر مهدی صنعت کار

1191

آقای سعید مرادی
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ویژگی ها
نام بیمارستان

سال تاسیس

درجه

نوع مالکیت

فارابی

1111

1عالی

دولتی

مساحت کل

زیر بنای کل

97111متر مربع

13121متر مربع

نوع فعالیت

رشته فعالیت

تعداد تخت مصوب

تعداد تخت های فعال

آموزشی-

تخصصی و فوق
تخصصی چشم

111

117

اعضای هیئت علمی

تعداد آمبوالنس

درمانی

تعداد پرسنل

تعداد پرسنل

اداری -پشتیبانی

درمانی

111

191

فعال
11

1

از ویژگی های بارز بیمارستان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 فضاهای مناسب آموزشی -درمانی بالغ بر  13121متر مربع
 بزرگترین اورژانس چشم پزشکی کشور
 بخش  I.C.Uبا  1تخت
 بخش انکولوژی چشم با  1تخت
 خریداری و نصب تجهیزات پیشرفته و روز دنیا شامل:
 دستگاه بی خطر ساز پسماندهای بیمارستانی که به روش شیمیائی زباله های عفونی بیمارستانی را بی خطر نموده و آنهارا به
صورت وکیوم شده در می آورد ،جزء بارزترین اقدامات انجام شده این بیمارستان در راستای تحقق اهداف سالمتی و شهرنشینی
( شعار روز جهانی بهداشت  1212میالدی) می باشد.
 تجهیزات اختصاصی اتاق عمل با دستگاههایی با تکنولوژی برتر روز دنیا
 آمفی تئاتر باظرفیت  122نفر به همراه سیستم صوتی و تصویری پیشرفته
 سیستم دفع فاضالب بیمارستان دارای سامانه تصفیه فاضالب با فناوری روز که جزء بارزترین اقدامات انجام شده این بیمارستان در
راستای تحقق اهداف سالمتی و شهرنشینی ( شعار روز جهانی بهداشت  1212میالدی) می باشد.
 واحد استریلیزاسیون(  ) CSRبا آخرین تکنولوژی روز دنیا
 چیلر جذبی  112تنی جهت تامین سرمایش مناسب
 پیاده سازی گام به گام برنامه ( HISسیستم اطالعات بیمارستانی)
 مرکز تحقیقات چشم پزشکی


استقرار سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی تعالی سازمانی ( ) E.F.Q.Mدربیمارستان

 بخش V.I.P
 بخش توریسم درمانی با بهترین کادر پزشکی و پیراپزشکی و پذیرش بیمار از کشورهای همجوار
 سامانه غربالگری بیماری های چشم نوزادان ROP
 وجود  SKILL LABو استفاده از مدل حیوانی جهت آموزش دانشجویان
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بخش ها و واحدهای موجود
این بیمارستان دارای  1محوطه قدیم و جدید می باشد.کل بخش های درمانی و پاراکلینیکی موجود بیمارستان درساختمان جدید
بیمارستان در  1طبقه با بهترین تجهیزات عمومی و تخصصی تجهیز گردیده است.
محوطه قدیم
ورودی  :درب شمالی بیمارستان (میدان قزوین )
نگهبانی
امور رفاهی
قطب و نوآوری
کرسی پژوهشی شمس
دفترمجله پرستار چشم
ساختمان مدیریت

طبقه اول :مدیریت -کارگزینی -سالن شورا -واحد آموزش کارکنان
طبقه دوم  :دفتر اقتصاد درمان -امور رفاهی  -بایگانی امور اداری

زیراکس
زیر زمین  :بانک چشم و فرآورده های بافتی -پژوهشکده علوم بینائی
طبقه اول  :دفتر آموزش دانشجویان -دفتر امور قراردادها  -دفتر نشریه ندای فارابی  -کالس آموزش -آمفی
تئاتر -دفتر ریاست -روابط عمومی و سایت  -دبیرخانه شورای فرهنگی -سمعی بصری واحد تحقیقات  -مرکز
ساختمان ریاست

تحقیقات چشم پزشکی -معاونت پژوهشی – معاونت آموزشی -دفتر گروه چشم
طبقه دوم  :بخش لیزیک – اتاق عمل لیزیک -بایگانی لیزیک – دفتر امور حقوقی  -دفتر توسعه فضای فیزیکی
بیمارستان
طبقه سوم -پاویون رزیدنت ها(آقایان )

واحد فراهم آوری سلول های بنیادی

آزمایشگاه حیوانات -کلین روم -اتاق کشت سلول

سالن ورزشی
واحد مهندسی تجهیزات پزشکی
کتابخانه
حسابداری
انبار تجهیزات پزشکی
مدیریت تدارکات (کارپردازی)
امین اموال
بهداشت محیط( بیمارستان سبز )
بهداشت حرفه ای
حراست
کانون بسیج جامعه پزشکی و
اساتید
حضور وغیاب وکارت زنی
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محوطه جدید
ورودی :درب شرقی بیمارستان (خیابان کارگر)
نگهبانی
Skil labو سالن آموزش
پرستاری
اطالعات پذیرش
واحد امحاء زباله بیمارستانی
تاکسی تلفنی
نمازخانه
نقلیه
زمین چمن( سایت پروژه مرکز
آکادمیک فارابی)
مددکاری -تاییدیه لنز -اتاق عمل  -1بخش دی کلینیک -آنژیو گرافی -لیزرتراپی-
بال شرقی
زیرزمین

واحد فن آوری اطالعات
دفتر پرستاری(رختکن -آموزش -پژوهش) -واحد تغذیه -غذاخوری– - CSSD

ضلع شمالی

خیاطخانه -رختشویخانه

بال غربی

رادیولوژی CT -اسکن -انبار لباس

بال جنوبی

تاسیسات -انبارمرکزی -اتاق عمل  -1واحدمدارک پزشکی
درمانگاه های عمومی -سمعی و بصری -پزشکی قانونی -گلوکوم -مشاوره رتین-

بال شرقی

رتین  -1رتین  – ROP -1درمانگاه اپتومتری
آزمایشگاه -اتاق عمل(1تزریق اوستین)  -درمانگاه بیماری های سطحی چشم -

ضلع شمالی
ساختمان جدید بیمارستان

درمانگاه انکولوژی– پریمتری

طبقه

قرنیه -استرابیسم 1و – 1اتاق بازی کودکان  -آمبیلوپی -اربیت و مجرای اشکی –

همکف

نماینده بیمه  -مدیر داخلی درمانگاه – داروخانه مرکزی -درآمد -غرفه فروش لنز-
بال غربی

اطالعات -فروش عینک
بانک ملت -رسیدگی به شکایات  -مرکز تلفن -ترخیص -درمانگاه اکولو پالستیک-
نیروی انتظامی -پذیرش اورژانس-تریاژ -درمانگاه اورژانس -پاویون پزشکان مقیم

طبقه اول

بال جنوبی

اورژانس  -داروخانه اورژانس -صندوق – زیراکس -دفتر خدمات

بال شرقی

بخش  -ICUبخش امید -بخش انکولوژی -بخش آرمان -بخش post ICU

ضلع شمالی

اتاق عمل  -1اتاق عمل 1

بال غربی

بخش یاس -بخش صدف – پاویون رزیدنت ها

بال جنوبی
ساختمان پذیرش و درمانگاه
مشاوره قبل از عمل

بخش اورژانس -دفترمعاون درمان

طبقه اول :پذیرش مرکزی
زیر زمین :درمانگاه مشاوره قبل از عمل :درمانگاه داخلی -درمانگاه قلب -مشاوره قبل از عمل -اکوگرافی

نمازخانه
مهد کودک
پاویون اساتید
پارکینگ اساتید
انبار کاال وخواربار
پارکینگ کارکنان
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نحوه استقرار و توزیع تخت در بخش ها و اطاق عمل های بیمارستان
بخش  /اطاق عمل

خدمت تخصصی/فوق تخصصی

آرمان

رتین -استرابیسم –جراحی سرپائی چشم

12

امید

اربیت -قرنیه -گلوکوم

11

صدف

قرنیه  -استرابیسم -رتین -گلوکوم -اربیت

13

یاس

قرنیه  -استرابیسم -رتین -گلوکوم -اربیت

11

اورژانس

اورژانس های چشم

11

نگاه

اعمال جراحی سرپائی چشم

11

ICU

مراقبت ویژه

1

Post ICU

مراقبت ویژه

1

انکولوژی

تومورها وبدخیمی های چشم

1

اطاق عمل 1

جراحی های رتین

1

اطاق عمل 1

جراحی های قرنیه و بیماریهای سطحی چشم

1

اطاق عمل 1
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جراحی های بخش گلوکوم،استرابیسم ،
مجاری اشکی واربیت

تعداد تخت

11

اطاق عمل 1

جراحی های اورژانس

11

اطاق عمل 1

تزریق اوستین

1

لیزیک

جراحی های عیوب انکساری

1
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تماس با بیمارستان

نشانی :
تهـران – خیابان کارگر جنوبی – میدان قزوین – کـدپسـتی 9336696359 :

پست الکترونیک :

farabih@tums.ac.ir
وب سایت :

http://www.farabih.tums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه :
51112141
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رسالت ،چشم انداز و ارزش های بیمارستان
تدوین بیانیه سیاست و نحوه اطالع رسانی به ذینفعان
اعضاء تیم مدیریت اجرایی پس از تدوین سیاستهای اصلی به تفکیک در حوزههای درمان ،آموزش و پژوهش ،مهمترین
موارد را براساس خرد جمعی جهت اطالع رسانی کلی به ذینفعان انتخاب نموده و در قالب بیانیه سیاست بیمارستان جمع
بندی و تدوین نمودند.
متن بیانیه سیاست این مرکز مشتمل بر ماموریت و اهداف بیمارستان فارابی در حوزه سالمت چشم پزشکی ،ابزارهای
کلیدی جهت تحقق اهداف و سیاست های اصلی در  5بند با مشارکت و اجماع اعضاء تیم مدیریت اجرایی تدوین شده
است.
بمنظور اطالع رسانی به ذینفعان داخلی ،بیانیه سیاست به انضمام سیاستهای اصلی هر یک از حوزه های درمان ،آموزش،
پژوهش و سازمانی از طریق نامه داخلی ریاست بیمارستان (در  FTPقرار داده شد) و با استفاده از اتوماسیون اداری از
طرف دفتر بهبود کیفیت به کلیه کارکنان و اعضاء هیات علمی اطالع رسانی میشود.
همچنین بیانیه سیاست بیمارستان جهت آگاهی ذینفعان بیرونی از طریق نصب تابلو در راهرو های اصلی بیمارستان
و نیز وب سایت بیمارستان فارابی اطالع رسانی میگردد.
تاکید ریاست بیمارستان و معاونین در جلسات و همایشها از ابزار دیگر اطالع رسانی سیاستهای بیمارستان
به ذینفعان است.
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بیانیه سیاست بیمارستان فارابی :
مرکز آموزشی درمانی فارابی یکی از بیمارستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
می باشد که با هدف ارائه خدمات آموزشی ،تشخیصی ،درمانی و پژوهشی در زمینه بیماری های چشم فعالیت می نماید.
فعالیت های این مرکز ایجاب می کند که بر تخصص و یا تجربه ،توانایی ها و قابلیت اطمینان کارکنان خود تاکید نموده و
نیز نگاه ویژهای به ارتقاء کیفیت خدمات درمانی خود داشته باشد .هدف ت یم مدیریت و رهبری مرکز آن است که خدمات
فوریتی چشم پزشکی را برای تمامی مراجعه کنندگان ارائه نماید و همچنین مرکز آن دسته از خدمات تخصصی و فوق
تخصصی غیر فوریتی را برای بیمارانی ارائه می کند که قادر باشد کیفیت الزم را تامین نماید.
این مرکز برای دستیابی به اهدا ف فوق ،استانداردهای اعتبار بخشی ملی ،استانداردهای اعتبار بخشی آموزشی ،معیارهای
ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات ،معیارهای قطب های علمی کشور ،معیارهای ارزیابی عملکرد اداری -مالی و شاخص های
ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی را مستقر کرده و با توجه و تاکید بر سیاست های اصلی زیر فعالیت می نماید :

سیاست های اصلی بیمارستان فارابی
 -Iتمرکز بر تفکر سیستمی
 -IIتوجه به کیفیت و اثربخشی
 -IIIاولویت دادن به ایمنی و مدیریت خطر
 -IVتمرکز بر کارآیی و بهره وری
 -Vتاکید بر مرجعیت علمی در حوزه بیماری های چشم

از آنجا که در سایه تالش جمعی و افزایش سطح آگاهی کارکنان و اعضاء هیئت علمی می توان در چاارچوب اصاوف فاوق
ارائه خدمت نمود ،اینجانب با توکل به ایزد منان و دعوت به مشارکت همکاران ،سعی وتالش خود را در راساتای اساتقرار
استانداردهای اعتبار بخشی ملی و تحقق سیاست های اصلی بیمارستان که ساالنه مورد بازنگری قرار می گیارد معطاوف
خواهم داشت.
دکتر محمدرضا اکبری
رئیس مرکز آموزشی ،درمانی و پژوهشی فارابی
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سیاست های اصلی حوزه درمان

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تمرکز بر مدیریت خطا و کیفیت ارایه خدمات درمانی
اولویت دادن به بسته های خدمات بینایی
توجه به فضا و تکنولوژی
تاکید بر اهمیت منایع اطالعاتی
پایبندی به رفتار حرفه ای و مشکل گشایی از ارباب رجوع
تسهیل دسترسی به خدمات
بیماران و مددجویان ،کارکنان بیمارستان ،اعضاء هیات علمی ،فراگیران ،معاونت درمان  ،معاونت توسعه مدیریت و منابع و دفتر تعهاد

ذینفعان

حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان های بیماه گار ،پیمانکااران ،ساایر مراکاز
درمانی دانشگاه تهران ،مراکز ارائه دهنده خدمات چشم پزشکی

سیاست های اصلی حوزه آموزش

.1
.2
.3
.4
.5

توجه بر بالنده سازی اعضای هیات علمی
اولویت دادن به مدیریت ریسک و تعالی آموزشی
تمرکز بر تکنولوژی آموزشی
مهم بودن ارتباط با دانش آموختگان
تاکید بر ارتباطات بین المللی و تبادف دانشجو

ذینفعان

اعضاء هیات علمی ،دانشجویان و دستیاران تخصصی و فلوشیب ،پرستاران ،اپتومتریست ها ،فاار التحصایالن (داناش آموختگاان)،
اعضاء هیات علمی بازنشسته ،گروه چشم پزشکی ،پرستاری و اپتومتری دانشگاه تهران

سیاست های اصلی حوزه پژوهش
.1

پیشگامی در خدمات و محصوالت بینایی

.2

تاکید بر حرفه ای گرایی در پژوهش

.3

توجه به ترجمان دانش

.4

تاکید بر بالنده سازی منابع انسانی برای پژوهش های ملی و بین المللی

.5

اهمیت دادن به بازاریابی برای محصوالت پژوهشی مرکز

ا عضاء هیات علمی ،پژوهشگران ،مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه تهران ،شبکه ملی تحقیقاات بیماریهاای چشام

ذینفعان

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمانها ،شرکت ها و نهادهای همکار ،قطب های علمی دانشاگاه هاا ،انجمان
چشم پزشکی ایران ،انجمن اشک ،شرکت های دانش بنیان
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منشور اخالقی کارکنان
کارکنان این بیمارستان ،خود را متعهد به موارد زیر می دانند :
 داشتن وجدان کاری
 رعایت اخالق اسالمی در گفتار و کردار
 وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار
 تواضع و فروتنی در پاسخگویی به نیاز مراجعین
 داشتن انضباط کاری و پرهیز از سهل انگاری در انجام امور مراجعین
 ارائه اطالعات دقیق و شفاف براساس پاسخگویی مناسب به مراجعین
 امانت داری و حفظ اسرار بیماران مراجعه کننده
 صرفه جویی خردمندانه و استفاده اصولی از بیت المال

« صدای کردارمان از صدای گفتارمان باالتر است »
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منشور حقوق بیمار
در سال  1111برای اولین بار منشور حقوق بیمار در ایران در  12ماده تدوین و از سوی معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ابالغ گردید .پس از بررسی و بازبینی  ،متن نهایی منشور حقوق بیمار در آبان ماه  1111از سوی وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به مراکز تابعه ابالغ گردید .منشور جامع حقوق بیمار در  1محور کلی و  17بند به همراه بینش و ارزش و یک
تبصره پایانی تنظیم گردیده است .محورهای پنجگانه منشور شامل موارد زیر است:
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منشور حقوق بیمار در ایران

 -9دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است .
ارائه خدمات سالمت باید :
)1-1شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ،اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛
 )1-1برپایه ی صداقت ،انصاف ،ادب وهمراه با مهربانی باشد ؛
 )1-1فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی ،فرهنگی ،مذهبی ،نوع بیماری و جنسیتی باشد ؛
 )1-1براساس دانش روز باشد ؛
)1-1مبتنی بربرتری منافع بیمار باشد ؛
 )1-3در مورد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد ؛
)1-7مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری ،تشخیص ،درمان و توانبخشی باشد ؛
 )1-1به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت های غیر ضروری باشد ؛
 )1-9توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ،زنان باردار ،سالمندان ،بیماران روانی ،زندانیان ،معلیوالن
ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛
 )1-12در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛
 )1-11با در نظرگرفتن متغیرهایی چون زبان  ،سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛
)1-11درمراقبت های ضروری و فوری (اورژانس)  ،بدون توجه به تامین هزینه ی آن صیورت گییرد .در میوارد غییر فیوری (الکتییو)
براساس ضوابط تعریف شده باشد .
 )1-11در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس)  ،در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد  ،الزم اسیت پیس از ارائیه ی
خدمات ضروری و توضیحات الزم  ،زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد .
 )1-11درمراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیرقابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه
گردد.منظور از آسایش کاهش درد ورنج بیمار ،توجیه بیه نیازهیای روانی،اجتمیاعی ،معنیوی و عیاطفی وی و خیانواده اش در زمیان
احتضارمی باشد .بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد.
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 –2اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی دراختیار بیمار قرارگیرد.
 )1-1محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد؛
 )1-1-1مفاد منشورحقوق بیمار در زمان پذیرش؛
 )1-1-1ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیردرمانی و ضوابط بیمه و معرفیی سیسیتم هیای
حمایتی در زمان پذیرش؛
 )1-1-1نام ،مسوولیت و رتبه ی حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک ،پرسیتار و دانشیجو و ارتبیاط
حرفه ای آن ها با یکدیگر؛
 )1-1-1روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف وقوت هر روش و عوارض احتمالی آن ،تشخیص بیماری ،پیش آگهی و عوارض
آن و نیز کلیه ی اطالعات تاثیرگذار درروند تصمیم گیری بیمار؛
 )1-1-1نحوه ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی درطول درمان؛
 )1-1-3کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند؛
 )1-1-7ارائه آموزش های ضروری برای استمراردرمان؛
 )1-1نحوه ی ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد:
 )1-1-1اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگیی هیای فیردی وی از جملیه زبیان،
تحصیالت و توان درک در اختیار وی قرارگیرد ،مگر این که :
 تاخیر در شروع درمان به واسطه ی ارائه اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ ( دراین صورت انتقال اطالعات پیس از اقیدامضروری ،در اولین زمان مناسب باید انجام شود).
 بیمار علی رغم اطالع از حق دریافت اطالعات ،از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمارمحترم شمرده شود ،مگراین که عدم اطالع بیمار ،وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قراردهد ؛
 )-1-1-1بیمار می تواند به کلیه ی اطالعات ثبت شده در پرونده ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و
تصحیح اشتباهات مندرج درآن را درخواست نماید.
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 – 3حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیماردر دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود.
 )1-1محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد؛
 )1-1-1انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ی خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛
 )1-1-1انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور؛
 )1-1-1شرکت یا عدم شرکت درهرگونه پژوهش ،با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و نحیوه دریافیت خیدمات
سالمت نخواهد داشت؛
 )1-1-1قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگیر درمیوارد خودکشیی ییا
مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می دهد؛
 )1-1-1اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد ثبت و بیه عنیوان
راهنمای اقدامات پزشکی درزمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خیدمات سیالمت و
تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرارگیرد.
 ) 1-1شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد؛
 )1-1-1انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ،مبتنی بردریافت اطالعات کافی و جامع ( مذکوردربند دوم ) باشد؛
 )1-1-1پس از ارائه اطالعات ،زمان و کافی به بیمارجهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود؛

 -4ارائه خدمات سالمت باید مبتنی براحترام به حریم خصوصی بیمار( حق خلـوت ) و رعایـت اصـل
رازداری باشد.
 )1-1رعایت اصل رازداری راجع به کلیه ی اطالعات مربوط به بیمارالزامی است مگردرمواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد؛
 )1-1درکلیه ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی ودرمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شیود .ضیروری اسیت بیدین
منظورکلیه ی امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمارفراهم گردد؛
 )1-1فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می تواننید بیه اطالعیات
دسترسی داشته باشند؛
 )1-1بیمارحق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات ،فردمعتمد خود را همراه داشته باشد.
همراهی یکی از والدین کودک درتمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خالف ضرورت های پزشکی باشد.
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 –5دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .
 ) 1-1هر بیمار حق دارد درصورت ادعای نقض حقوق خودکه موضوع این منشوراست ،بدون اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت
به مقامات ذی صالح شکایت نماید؛
 )1-1بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند؛
 )1-1خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات درکوتاه ترین زمان ممکن
جبران شود.
دراجرای مفاد این منشور درصورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد ،اعمال کلیه ی حقوق بیمار  -مذکور در این
منشور -برعهده ی تصمیم گیرنده ی قانونی جایگزین خواهد بود .البته چنانچه تصمیم گیرنده ی جایگزین برخالف نظرپزشک ،مانع
درمان بیمار شود ،پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را بنماید .
چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم گیری است ،اما میتواند در بخشی ازروند درمان معقوالنه تصمیم بگیرد ،باید تصمیم
او محترم شمرده شود.
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دستاورد ها و افتخارات بیمارستان
 اولین و بزرگترین مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی در ایران
 بزرگترین اورژانس چشم پزشکی کشور
 انتخاب بیمارستان فارابی به عنوان قطب علمی چشم پزشکی کشور
 کسب رتبه های برتر در سالهای پیاپی در آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) توسط دانش آموختگان فارابی
 کسب گواهینامه درجه یک عالی از طرف مرکز نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سطح گواهی تعهد به تعالی در سال 1111
 کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سطح تقدیرنامه دو ستاره در بخش سالمت در سال 1192
 تقدیر سازمان نظام پزشکی از عملکرد بیمارستان فارابی بعلت عدم وجود شکایت در اطالعات آماری این سازمان در سیال
1119
 انتخاب کتاب الکترو فیزیولوژی چشم و اطلس بیماری های ته چشم به عنوان کتاب برتر در سال 1119
 کسب عنوان بیمارستان برتر در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد نظام اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی تهیران سیال
1192
 کسب رتبه اول توسط مرکز تحقیقات چشم فارابی در سال  1111و 1192
 کسب رتبه دوم توسط مرکز تحقیقات چشم فارابی در سال 1119
 کسب رتبه دوم مقاالت برگزیده در چهاردهمین جشنواره علوم پزشکی رازی
 کسب عنوان بیمارستان برتر در جشنواره حاکمیت بالینی سال  1192و 1191
 انتخاب به عنوان یکی از  1بیمارستان برتر در جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1192
 کسب رتبه اول توسط واحد تجهیزات پزشکی بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1119
 کسب رتبه دوم وسط واحد تجهیزات پزشکی بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1192
 کسب رتبه دوم توسط دفتر پرستاری در بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1192
 کسب رتبه اول رضایتمندی بیماران بستری و اورژانس در بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال هیای
 1192و 1191
 کسب مقام برتر بخش بروشور و پمفلت در نخستین کنگره ملی آموزش بیمار
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 کسب عنوان مرکز خدماتی سبز از سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1192
 تقدیر استاندار استان تهران از سرپرست و مجموعه پرستاری بیمارستان فارابی در سال 1192
 کسب رتبه دوم در جشنواره ارزیابی عملکرد نظام اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1191
 پیوند قرنیه مصنوعی الیه ای برای اولین بار در جهان
 ثبت اختراع با عنوان اربیت مصنوعی
 ابداع روش جدید جراحی اصالح انحراف چرخشی چشم برای اولین بار در جهان
 تقدیر از بیمارستان فارابی در همایش خدمات امدادی ،درمانی و بهداشتی بسیج جامعه پزشکی دانشیگاه علیوم پزشیکی
تهران معرفی روش درمان مبتالیان به بیماری رتینوپالستوما به روش اینترآرتریال کموتراپی
 بی خطرساز پسماندهای شیمیایی و عفونی
 خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای مطابق با تکنولوژی روز دنیا
 تهیه و انتشار نشریات داخلی ( ندای فارابی ،پرستاری چشم ،آفاق) ... ،
 برگزاری مانور جهاد خدمت رسانی با هدف کسب آمادگی در زمان بحران :
انجام  122عمل جراحی در یک روز در سال 11
انجام  112عمل جراحی در یک روز در سال 92
انجام  729عمل جراحی در یک روز در سال 91
 طراحی ،توسعه و ثبت نرم افزار  HISبیمارستان فارابی
 اعطاء گواهینامه سپاس به سامانه نرم افزار  HISفارابی بدلیل مطابقت با استاندارد سامانه پرونده الکترونیک سالمت ایران
 راه اندازی سامانه غربالگری بیماری های چشم نوزادان ROP
 تقدیر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از مدیریت مناسب آسیب دییدگان حیوادث چهارشینبه آخیر سیال طیی
سالهای  19تا 91
 تشکر و قدرانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از ارسال به موقع و رعایت استانداردهای تیدوین سیند بسیته
سیاستی در حوزه های حاکمیت بالینی -سال  1192و 1191
 تشکر و قدرانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از تشکیل منظم کمیته ها ،ارسال منظم صورتجلسات بیه ایین
معاونت ،تدوین برنامه عملیاتی ،و تهیه شاخصهای مربوطه در سال 1191
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 تشکر و قدرانی معیاون درمیان دانشیگاه علیوم پزشیکی تهیران از واحید حاکمییت بیالینی و سیایر پرسینل بیمارسیتان
بدلیل همکاری های مستمر در امر برگزاری همایش ها و سمینارهای این معاونت در سال 1191
 تشکر و قدرانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از همکاری بیمارستان در مدیریت بحران در سال 1191
 کسب تاییدیه از واحد فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص ایمن بودن واحد رادیولیوژی نسیبت بیه
نشت پرتوهای یونیزان در سالهای  1191و 1191
 تقدیر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران بدلیل ارائه خدمات درمانی با کیفیت و کارا در قالب جهاد خدمت رسیانی
در سال 1191
 ثبت نوآوریهای بیمارستان فارابی در کتاب ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال 1191
 کسب تاییدیه از دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشیکی در خصیوص
استقرار  %71از استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در سال 1191
 تقدیر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت استقرار استانداردهای اعتبار بخشی ملی و حصول نتیجه مطلیوب و
اخذ درجه یک عالی در سال 1191
 تقدیر مشاور ریاست و دبیر ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان فارابی بعنیوان بیمارسیتان پیشیرو در
بکارگیری هوش بیمارستانی بعنوان ابزار نوآوری در سال 1191
 تقدیر رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران از بیمارستان فارابی به عنوان واحد نمونه همکار در سال 1191
 کسب گواهینامه دوستاره از سازمان بهزیستی توسط مهدکودک بیمارستان فارابی در سال 1191
 کسب عنوان بیمارستان برتر در ارزیابی اداری -مالی سال 1191
 کسب امتیاز  12در ارزیابی الزامات صیانت از حقوق شهروندی – سال 1191
 کسب گواهی درجه یک عالی در ارزیابی استاندارد اعتبار بخشی -سال 1191
 اهدای جایزه آکادمی چشم پزشکی امریکا به دکتر علیرضا الشیئی – سال 1191
 کسب رتبه های برتر کشوری در دانشنامه تخصصی چشم پزشکی سال  91توسط دستیاران بیمارستان فارابی
 اهدای جایزه مخترع برگزیده نخستین همایش و نمایشگاه فناوری سالمت به دکتر جباروند – سال 1191
 در هفدهمین جشنواره ابن سینا دوعضو هیئت علمی بیمارستان فارابی موفق به دریافت جایزه شدند – سال 1191
 تقدیر مدیرکل نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت از بیمارستان فارابی – سال 1191
 اعطای نشان اخالق برتر (طرح ناب) به  9پرستار بیمارستان فارابی – سال 1191
 کسب رتبه های برتر کشوری در دانشنامه تخصصی چشم پزشکی سال  91توسط دستیاران بیمارستان فارابی
 اهدای نشان اخالق برتر به  11پرستار برگزیده بیمارستان فارابی در دومین جشنواره ناب – سال 1191
 معرفی بیمارستان فارابی ،به عنوان مرکزبرگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه نماز – سال 1191
 تقدیر از استاد محمد صادق پیروز در اولین هماندیشی علمی اخالق و تعهد حرفهای در خدمات سالمت – سال 1191
 بیمارستان فارابی ،گواهینامه برتر  ،حائز رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای حقوقی ،فنی و نظارت بر



طرحهای عمرانی ،توسعه سازمان و سرمایه انسانی نظارت و توسعه امور عمومی – سال 1191
دریافت لوح تقدیر طالیی در پنجمین کنگره و دومین جشنواره ملی آموزش به بیمار – سال 1193

 اهدای نشان اخالق برتر (ناب) به  11پرستار برگزیده بیمارستان فارابی – سال 1193
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کسب عنوان برگزیده بخش هنری برنامه علمی -هنری شبکه جهانی یوسرن توسط پژوهشگر جوان مرکز تحقیقات چشم
پزشکی  -سال 1193


 تقدیر از بیمارستان فارابی در اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف – سال 1197
کسب رتبه برتر بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی -سال 1197

 کسب رتبه های برتر کشوری در دانشنامه تخصصی چشم پزشکی سال  97توسط دستیاران بیمارستان فارابی
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مدیریت بحران وحوادث غیر مترقبه

فرمانده بحران  :دکتر محمدرضا اکبری
دبیرکمیته بحران :علی اکبر عسگري
وظایف فرمانده بحران
 اعالم هشدار وضعیت بحران به کلیه واحدهای بیمارستان
 تقسیم مسئولیتها براساس شرایط موجود
 اعالم نوع بحران
اتاق فرماندهی بحران بیمارستان
 دفتر پرستاری یا دفتر مدیر یا دفتر ریاست خواهد بود .
 کلیه اطالعات الزم،دستورالعمل ها و نقشه های بیمارستان که حاوی مطالب زیر میباشد دراتاق فرماندهی موجود است .
حوادث غیر مترقبه خارجی :

طبق تعریف به حوادثی اطالق میگردد که از خارج از فضاي فیزیکی بیمارستان منشاء میگیرند و با ایجاد تعداد زیاد بیماران موجب توفق عملکرد طبیعی بیمارستان
می شوند مانند  :سیل  -آتش سوزي وسیع  -حوادث با تلفات متعدد
حوادث غیر مترقبه داخلی :

برطبق تعریف هر حادثه اي است که در فضاي فیزیکی بیمارستان رخ دهد و تهدیدي از نوع بیماري ،جراحت و یا تخریب به بیمارستان ،بیماران ،پرسنل و بازدیدد
کنندگان وارد نماید .مانند بمب گذاري  -سیل  -مواد مضر  -قطع ارتباطات  -قطع آب یا برق  -انفجار  -نشت یا آزاد شدن مواد مضر.
اهداف برنامه مدیریت بحران

 -1تعیین خط مشی بیمارستان در پاسخ به هر نوع حادثه غیر مترقبه که پرسنل بیماران بازدیدکنندگان و یا اجتماع را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
 -2تعیین مسئولیت هاي افراد و بخش هاي بیمارستان در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه
 -3تهیه  GUIdelineهاي استاندارد و عملی براي پاسخ بیمارستان به حوادث غیر مترقبه
مراحل اجرایی برنامه مقابله با حوادث غیر مترقبه

 -1مرحله آمادگی
 -2مرحله اعالم خطر
 -3مرحله پاسخ اورژانس
 -4مرحله توقف برنامه و ارزیابی بعد از حادثه
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مرحله آمادگی

این مرحله شامل فراهم نمودن مقدمات الزم بر اي اجراي برنامه حوادث غیر مترقبه میباشد و مهمترین مباحث مطرح در آن عبارتند از :
 -1ایجاد کمیته حوادث غیر مترقبه بیمارستانی جهت آمادگی نیروي انسانی(مسئولین – مردم – عوامل امدادي) بطدور کلدی هربیمارسدتان بایدد کمیتده
حوادث غیرمترقبه را با هدف تهیه ،توزیع ،پیگیري و به روز کردن برنامه حوادث غیرمترقبه تشدکیل دهدد .ایدن کمیتده مسدئولیت آمدوز

پرسدنل و

هماهنگی با دیگر سازمانهاي دخیل در بخش سالمت را برعهده دارد .
 -2آمادگی امکانات و تجهیزات :شامل ذخیره اي از داروهاي ضروري و تجهیزات پزشکی مورد نیاز براي حوادث غیرمترقبه .
 -3آمادگی اقالم امدادي شامل تهیه چادر و پتو به اندازه کافی ،پوشاک ،تهیه مواد غذایی مناسب و ....
 -4آمادگی ارتباطات امدادي یعنی برقراري شبکه ثابت ارتباطات مخابراتی ،شبکه سیار ،شبکه ماهواره اي
 -5تعیین عالیم ونشانه ها  :بیمارستان دیاگرام مربوط به ساختمان و عالیم خروجی هاي اضطراري براي جابجدایی بیمداران را بده طدور واضد تهیده و
درمحل هاي مناسب نصب نماید .عالیم ترافیکی براي ماشین ها و آمبوالنس ها نیز باید در محل هاي قابل رویت نصب شوند .
 -6فراهم کردن منابع جایگزین براي آب ،برق و سوخت
 -7تعیین مرکز عملیات اضطراري دفتر ریاست بیمارستان
 -8تهیه و توزیع کتابچه ها و دستور العمل اجرایی  :این کتابچه ها دستورالعمل هاي واض و قابل اجرا براي تعیین افراد مسئول ،سلسله مراتب فرماندهی،
جانشین هاي مسئولین و ارتباط با دیگر بخشها و کارتهاي معینی در تمام اتاق هاي بیمارستان تعیبه شده و چگونکی فعال نمودن زند

خطدر آتدش

سوزي ،استفاده از وسایل اطفاي حریق و شیوه تخلیه بیمارستان را به افراد نشان می دهد .
 -9آموز

مستمر پرسنل  :آموز

مداوم پرسنل باید حاوي تمامی اجزاي برنامه به ویژه نقش و مسئولیتهاي خاص افدراد در موقعیدت هداي اضدطراري

باشد .برگزاري مانورها حداقل بصورت سالیانه میتواند در ارزیابی و ارتقاء کیفیت برنامه به کمیته حوادث غیرمترقبه کمک کند.
مرحله اعالم خطر

این مرحله شامل هشدار به پرسنل ،آماده شدن براي فعالیتهاي قریب الوقوع ،توسعه ظرفیت پاسخ دهی بیمارستان ،سازماندهی بخش پذیر  ،اطمیندان از نقدل و
انتقال امن آنها و فراهم آوردن اطالعات الزم براي پاسخ مناسب می باشد.
ارزیابی شدت حادثه غیرمترقبه

یکی از اولین وظایف باالترین مسئول فرماندهی حوادث غیرمترقبه بیمارستان پیش از فعال شدن برنامه که مرحله بعدي پاسخ بیمارستان می باشد تصمیم گیدري
سریع در مورد شدت حادثه براساس داده هاي اولیه می باشد .عواملی که می تواند فرد مسئول را در این تصمیم گیري یاري نماید عبارتند از:
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برآوردي از تعداد بیماران



برآوردي از شدت جراحت و بیماري آنها



وضعیت کنونی فعالیت بخش اورژانس



وضعیت کنونی پرسنل



سرشماري تعداد بیماران و پرسنل بیمارستان



وضعیت کنونی پرسنل اتاق عمل و ویژه



نیاز بیماران حادثه دیده به خدمات تخصصی مانند آلودگی با مواد مضر و...



شرایط ویژه مانند تخلیه بیمارستان

روابط عمومی بیمارستان فارابی
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سطوح بحران در بیمارستان فارابی

سط  : 1پیاده شدن برنامه آمادگی اضطراري بخش اورژانس :در صورتیکه منابع موجود دربخش اورژانس براي رسیدگی به تعداد قربانیان کافی باشد و بخشدهاي
حمایت کننده قادر به پاسخ مناسب بدون عارضه مهمی باشند.
سط  2پیاده شدن مختصر برنامه آمادگی اضطراري بیمارستانی  :در صورتیکه منابع موجود در بخش اورژانس بیمارستان براي رسیدگی به تعداد قربانیدان کدافی
نباشد ولی منابع اضافی اندکی موردنیاز باشد.
سط  3پیاده شدن کامل برنامه آمادگی اضطراري بیمارستانی
در این وضعیت براي رسیدگی به تعداد زیاد قربانیان به تمامی منابع موجود در بخش اورژانس و سایر بخش ها و منابع حمایتی مورد نیاز است.
تعریف تیم بحران
کوچکترین واحد عملیاتی در اورژانس تیمهای درمانی بحران هستند .در واقع هر تیم درمانی بحران بحران اولین اقدام و پاسخ پیش آمده اجرا می
کند .هرکدام از تیم های درمانی بحران از ترکیب زیر تشکیل شده است :پزشک عمومی ،پرستار ،خدمات ،کمک بهیار
گروه بحران
در شرایط بحرانی هر تیم  5نفره بحران جهت اداره یک گروه از بیماران وارد عمل میشوند و دو تیم بحران یک گروه بحران را تشکیل مای دهاد و
هر گروه بحران زیر نظر یک نفر پزشک متخصص عمل مینماید .
رنگ کارت شناسایی پرسنل شرکت کننده در بحران
 کارت سفید  :فرمانده عملیات
 کارت قرمز :پرسنل عملیاتی
 کارت سبز :مالی
 کارت آبی :برنامه ریزی
 کارت زرد :پشتیبانی
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کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

آتش نشانی

آتشسوزي یا حریق یکی از قدیمیترین بالیایی است که میتواند در زمانی کوتاه ،دارایی و سالمتی افراد را به خطر اندازد
بنا به تعریف حریق عبارتست ":از سوختن شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معموال با دود و حرارت و نور زیاد توام است".
آتش سوزي عبارت از آتشی است که از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته ،یا منبع حرارتی معین کنترل شدهاي را ترک کرده و با نیروي حرارتی
خود گستر

و توسعه یافته باشد.
انواع آتش :

آتشسوزي بر اساس نوع سرچشمه و نوع مواد سوختی به شش کالس تقسیم میگردد.
کالس  : Aجامدات از جمله کاغذ ،چوب،پالستیک،فر

و اثاثیه

کالس  :Bمایعات قابل اشتعال از جمله پارافین،بنزین،روغن
کالس  :Cگاز هاي قابل اشتعال از جمله پروپان وبوتان
کالس  :Dفلزات از جمله آلومینیوم و منیزیوم
کالس  :Eالکتریکی ( برق)
کالس  : Fروغن هاي خوراکی وچربی ها

انواع مختلف اطفا کننده ها :
هرکدام از خامو
نوع مشهور خامو





کننده ها مخصو ص خامو

کردن بعضی از انواع آتش می باشد.مهم است ماهیت خطر آتش سوزي را قبل از تصمیم به اطفاي آن بدانیم.چهار

کننده عبارتند از:

آب
گاز دي اکسید کربن
فوم
پودر خشک

عالمت گذاري استاندارد کپسول هاي اطفاء حریق بر حسب نوع کاربرد آن هاست.
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آب



براي آتش سوزي کالس  Aاستفاده نمائید.



برچسب یا نوار قرمز رن



آب تحت فشار داشته باشد.



آمپر فشار داشته باشد.

داشته باشد.

دی اکسید کربن



براي آتش هاي کالس  B,C,Eاستفاده نمائید.



برچسب یا نوار مشکی دارد.



نازل سخت و پالستیکی دارد



نشانگر فشار ندارد.

پودر خشک



براي آتش هاي کالس  A,B,C,D,Eاستفاده می شود.



برچسب یا نوار آبی رن

دارد.



ذرات پودر تحت فشار می باشند.



نشانگر فشار سنج دارد.

فوم



براي آتش هاي کالس  A,Bاستفاده می شود



برچسب یا نوار کرم رنگی دارد



طوري استفاده می شود که همانند یک پتو روي سط آتش را می پوشاند و از دوباره شعله ور شدن آن جلوگیري می کند و خاصیت سردکنندگی نیز
دارد .

شیمیایی تر
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براي آتش نوع  Fاستفاده نمایید.



داراي برچسب یا نوار زرد رن



با روغن واکنش شیمیایی انجام می دهد و از شعله ور شدن آن جلوگیري میکند.

است
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انواع مواد اطفا حریق

خاموش کننده های پودری:

در گذشته نحوه استفاده از پودر شیمیایی بدین ترتیب بود که تعدادي قوطی یا ظروف به اشکال مختلف را از پودر پر می کردند و در جاهاي مناسب قرار می دادند
و به محض شروع آتش سوزي افراد مسئول درب قوطیها را بازکرده و پودر آن را بر روي آتش می پاشیدند که در اغلب این موارد این تکنیک با ناکامی مواجه می
شد ولی با گذشت زمان براي پاشیدن پودر بر روي آتش دستگاه هاي خامو
از مواد شیمیایی مانند کربنات ها ،سولفات ها و فسفات ها که جهت خامو

کننده پودر طراحی و ساخته شد .پودر شیمیایی و پودر خشک عبارتند از گرد بعضی
کردن حریق ها به کار می رود .

خاموش کننده های گاز کربنیک :

از سالها قبل گاز کربنیک  CO2به عنوان یک گاز آتش نشانی مورد استفاده قرار می گرفت و اکنون نیز مصارف فراوانی دارد گاز  CO2غیر قابل احتراق ،بی بو،
خنثی ،خنک و غیر سمی است و هادي الکتریسیته نمی باشد .وزن آن سنگین تر از هواست .لذا در صورت پرتاب روي حریق ،اکسیژن را خارج و خود جانشین آن
می شود CO2 .منجمد یا یخ خشک در  -111درجه بدست می آید و در  -79درجه بدون این که به مایع تبدیل شود به حالت بخار گاز در می آید.

خاموش کننده های مولد کف :

کف مورد مصرف براي اطفاي حریق ،مایعی است که در صورت پرتاب آن بر روي مواد در حال اشتعال به سرعت روي آتش را پوشانده و مانع برخاستن گاز قابل
اشتعال از روي مواد می گردد ،و با پوشاندن سط ماده در حال اشتعال از رسیدن اکسیژن هوا به آتش جلوگیري به عمل می آورد .وزن مخصوص آن کمتر از وزن
مخصوص مواد و مایعات قابل اشتعال است لذا در سط آن شناور گشته و پایین نمی رود.

خاموش کننده های هالوژنه :

مواد هالوژنه خامو

کننده هایی هستند که مکانیسم خامو

کردن آن شباهت زیادي به گاز  CO2دارد ،بدین معنی که بعلت سنگین تر بودن از هوا به سرعت

روي حریق را پوشانده و جانشین هوا می شود و ماده سوزان را از اکسیژن محیط محروم می سازد .این مواد وقتی از خامو
شود به سرعت تبدیل به بخار و تبخیر می شود.
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آتش سوزی

در آتش سوزي ،سریع و دقیق فکر کردن حیاتی است .آتش به سرعت گستر

پیدا می کند .بنابراین اولین اولویت شما ،آگاه کردن افراد در معرض خطر است.

اگر در داخل ساختمان هستید ،نزدیکترین آژیر حریق را فعال کنید .همچنین باید فوراً به خدمات اورژانس اطالع دهید ،اما اگر این کار ،خروج شما را از محل به
تأخیر می اندازد ،امنیت خود را به خطر نیندازید .افرادي که درآتش گیر افتاده اند ،به سرعت دچار هراس می شوند .شما به عنوان ارایه کننده کمک ها ي اولیه،
می توانید با آرام کردن افرادي که رفتارشان احتماالً ترس و دلهره را در دیگران تشدید می کند ،از میزان هراس بکاهید .افراد را براي ترک محل ،تشویق و کمک
کنید .هرگز براي برداشتن لوازم شخصی ،مجدداً به ساختمان در حال سوختن وارد نشوید و یا خروج خود را به تأخیر نیندازید .تنها موقعی میتوانید وارد ساختمان
شوید که یک آتشنشان راه را براي این کار باز کرده باشد.

هشدار!
 تحت هیچ شرایطی از آسانسور استفاده نکنید.
 پس از ورود به محل حریق یا اشتعال ،یک لحظه صبر کنید ،محل را زیر نظر گرفته و فکر کنید و به سرعت وارد صحنه نشوید .امکان دارد مواد قابل
اشتعال یا انفجار (مثل گاز یا دودهاي سمی) یا خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد .یک آتش سوزي جزیی میتواند در عرض چند دقیقه گستر
یافته ،تبدیل به یک حریق جدي شود .اگر خطري شما را تهدید می کند ،تا رسیدن خدمات اورژانس منتظر بمانید.
 هرگز اقدام به خامو

کردن آتش نکنید مگر آنکه پیش از آن به خدمات اورژانس اطالع داده باشید و مطمئن باشید که خود را در معرض خطر قرار

نمی دهید.

نحوه برخورد با آتش سوزی

براي شروع و ادامه پیدا کردن حریق  3چیز باید وجود داشته باشد  :جرقه آتش (یک جرقه الکتریکی یا شعله)؛ یک منبع سوخت (بنزین  ،چو ب یا پارچه )؛ و
اکسیژن (هوا) .براي شکستن این « مثلث حریق » باید یکی از این اجزا را حذف کنید .به عنوان مثال:
 سوییچ ماشین را خامو

کنید و یا شیر سوخت را در ماشینهاي دیزلی بزرگ خارج کنید.

 تمام مواد سوختنی را که میتوانند به عنوان منبع سوخت براي آتش عمل کنند (مثل کاغذ و مقوا) از مسیرآتش دورکنید.
 درها را به روي آتش ببندید تا منبع اکسیژن آن قطع شود.
 شعله ها ي آتش را با استفاده از پتو یا سایر مواد غیرقابل نفوذ ،خفه کرده ،مانع رسیدن اکسیژن به آن شوید.
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ترك ساختمان در حال سوختن

هنگامی که آتش را در یک ساختمان مشاهده میکنید یا به آن مشکوک میشوید ،نزدیک ترین آژیر حریق را فعال کنید.
سعی کنید بدون آنکه خود را در معرض خطر قرار دهید ،به افراد کمک کنید تا ساختمان را ترک کنند.
درها را پشت سر خود ببندید تا از گستر

آتش جلوگیري شود.

به دنبال راههاي خروج از آتش و محلهایی براي تجمع بگردید .شما باید قبالً عملیات تخلیه را در محل کار خود فرا گرفته باشید .وقتی با ساختمان هاي دیگري
مواجه میشوید ،نشانه هاي مربوط به راهها ي گریز اضطراري را دنبال کنید و دستورات (روي آنها) را انجام دهید.

کمک به گریز از ساختمان در حا ل سوختن :

افراد را تشویق کنید که خونسرد اما سریع  ،ساختمان را از طریق نزدیک ترین خروجی امن ترک کنند .اگر مجبور به استفاده از راه پله هستید ،مطمئن شوید که
کسی عجله نخواهد کرد و خطر سقوط وجود ندارد.

آتش گرفتن لباس

همیشه الگوي زیر را طی کنید  :توقف ،انداختن روي زمین و چرخاندن .در صورت امکان قبل از اقدام به چرخاندن مصدوم ،وي را دریک پارچه کلفت بپیچید.
از وحشت زده شدن ،دویدن یا بیرون رفتن مصدوم جلوگیري کنید .هرگونه حرکت یا باد ،مانند بادبزن به شعله ها دامن میزند.
مصدوم را به زمین بیندازید.
در صورت امکان ،با یک کت ،پرده ،پتو(غیر از انوا ع نایلونی یا گشادبافت) ،فر

یا سایر پارچه هاي کلفت ،مصدوم را محکم بپیچید.

مصدوم را روي زمین بچرخانید تا شعله ها خفه شوند .اگر آب یا مایع غیرقابل اشتعال دیگري در دسترس است ،مصدو م را طوري روي زمین بخوابانید که بخش
در حال سوختن در باال قرار گیرد و ناحیه سوختگی را با مایع خنک کنید.

هشدار!
هرگز از مواد قابل اشتعال براي خفه کردن شعله استفاده نکنید.
اگر لباس خودتان آتش گرفت و نیروي کمکی در صحنه حاضر نبود ،با پیچاندن محکمِ پارچه مناسب به دورخود و چرخیدن روي زمین ،آتش را خامو

کنید.

دود و گاز

آتش سوزي در فضاي بسته ،جو خطرناکی ایجاد میکند که اکسیژن کمی دارد و ممکن است با مونوکسیدکربن و گازهاي سمی آلوده شده باشد .هرگز وارد
ساختمانی که درحال سوختن یا پر از گاز است نشوید و هرگز دري را که به محل آتش سوزي ختم میشود ،باز نکنید .این کارها را به گروه خدمات اورژانس
واگذارکنید.

اجتناب از دود و گاز

در صورتیکه در داخل ساختمان درحال سوختن هستید ،اقداماتی براي اجتناب از استنشاق دود و گازهاي مضر انجام دهید .فضاي باز زیر در را مسدودکنید و
نزدیک به کف اتاق قرار بگیرید تا با دودکمتري مواجه شوید.
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برنامه استراتژیک بیمارستان
برنامه استراتژیک از جمله ابزارهایی است که اکثر سازمان ها براي بهبود عملکرد خود از آن بهره می برند .برنامه ریدزي اسدتراتژیک در صددد اسدت ،بده افدراد،
سدددازمان هددداي در گیدددر و ذینفعدددان کمدددک ک ندددد تدددا اهدددداف نهدددایی خدددود را دنبدددال کدددرده و بددده خلدددق ارز

عمدددومی بپردازندددد .

روند رو به رشد نیازهاي جامعه نسبت به خدمات مختلف حوزه چشم پزشکی اعم از خدمات آموزشی ،درمانی ،پژوهشی موجب گردیده است که بیمارستان فارابی
جهت پایش عملکرد خود و به منظور برآورده کردن انتظارات ذینفعان در چارچوب پروژه اي تحت عنوان برنامه ریزي اسدتراتژیک بده شدناخت محدیط داخلدی و
خارجی و عوامل تأثیرگذار بپردازد که در نهایت بتواند بدا پدایش مسدتمر فعالیدت هداي خدود ،در مسدیر تعدالی سدازمانی و ارائده خددمات مطلدوب گدام بدردارد .
پیشینه انجام برنامه ریزي استراتژیک در بیمارستان فارابی به سال  1382-83بر می گردد .در سال 1382کمیته راهبري بدا حضدور ریاسدت محتدرم بیمارسدتان،
مدیریت ،اعضاي هیئت علمی ،معاونین و  ...به صورت متعدد تشکیل جلسه داده و تا سال  1387موفق به تدوین سند استراتژیک با عنوان راهبرد فارابی شده است
 .تعیین مسائل کلیدي ،نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و چالش ها ،تحلیل ذینفعان ،بیانیه ماموریت ،اهداف و ارز

هاي بیمارستان ،انتشار خبرنامه راهبرد فارابی و

 ...حاصدددددددددددددل تدددددددددددددال هددددددددددددداي صدددددددددددددورت گرفتددددددددددددده در ایدددددددددددددن زمینددددددددددددده اسدددددددددددددت .
برنامه استراتژیک بیمارستان فارابی با بهره گیري از محتوي سند راهبرد فارابی و با حفظ حقوق مولفین آن ،در سال  1391مجدددا ً تددوین و پدس از آن مدورد
بددددددددددددددددددددازنگري هدددددددددددددددددددداي متعدددددددددددددددددددددد قددددددددددددددددددددرار گرفتدددددددددددددددددددده اسددددددددددددددددددددت.
گردآوري و تحلیل اطالعات از محیط داخلی و خارجی در فاز اول پروژه از طریق برگزاري جلسدات متعدددي بدا افدراد کلیددي سدازمان نظیدر مددیریت محتدرم
بیمارستان ،معاونتهاي آموز  ،پژوهش و درمان  ،مسئولین بخش هاي پرستاري  ،آمار و مدارک پزشکی  ،امور اداري  ،امور مالی  ،فناوري اطالعدات  ،تجهیدزات
پزشکی و  ...صورت پذیرفتده و بدا انجدام مصداحبه  ،نقطده نظدرات ایشدان تجمیدع و در تددوین اولدین بدازنگري سدند راهبدردي در نظدر گرفتده شدده اسدت .
تسریع در فعالیتهاي ارتقاء کیفیت مستلزم ایجاد یک نظام پایش مناسب و سازگار با محیط بیمارستان است .از این رو ،رو

کارت امتیدازي متدوازن ( )1 BSC

که مورد تأئید وزارت بهداشت و دانشگاه متبوع میباشد ،توسط رهبران بیمارستان فارابی براي ایجاد سیستم پایش و نظارت جهدت دسدتیابی بده اهدداف انتخداب
گردید .اولین قدم در ایجاد این سیستم ،به روز نمودن راهبرد فارابی و تدوین برنامهي استراتژیک به انضمام استراتژي هاي اجرایی است .در این راه ،مدل برایسون
به عنوان الگوي منتخب براي برنامه ریزي استراتژیک مورد تأئید قرار گرفت .اجراي برنامه ریزي استراتژیک و بازنگري چشم اندداز ،ماموریدت ،ارزشدها و اهدداف
کدددددددددددالن بیم ارسدددددددددددتان از جملددددددددددده اقددددددددددددامات اجدددددددددددرا شدددددددددددده در ایدددددددددددن مسدددددددددددیر اسدددددددددددت.
ایجاد نظام پایش میزان پیشرفت اهداف بیمارستان با رویکرد کارت امتیازي متوازن که در مطالعات جدید تحت عنوان سیستم جامع مدیریتی کارنامده هماهند
معرفی شده است از پروژه هاي اولویت دار بیمارستان فارابی است .فرآیند  5مرحله اي نظام کارنامه هماهن

عبارت است از :

آغاز برنامه  :استقرار متودولوژي نظام کارنامه هماهن
ترسیم نقشه استراتژیک ( متشکل از تدوین منظرهاي 5گانه ،تعیین ذینفعان کلیدي و نیازها و انتظارات آنها ،تعیین مضامین استراتژیک ،تعریف فرآیندهاي داخلی،
تعیین روابط بین اجزاء نقشه استراتژیک و تعیین الزامات مورد نیاز در بستر سازمان جهت تحقق اهداف عملیاتی ساالنه )
تعریف سنجه ها و اهداف کمی
همسوسازي اهداف عملیاتی ساالنه با مضامین استراتژیک بیمارستان
گزار

دهی نتایج

پایش سنجه هاي عملکردي در قالب نرمافزار هو

بیمارستانی

در بازنگري سال  ،94محتوي برنامه استراتژیک شامل تحلیل محیط داخلی و خارجی و نیز نقش سازمانهاي باالدستی و نیروها و روندهایی که بر عملکرد و
راهبردهاي بیمارستان موثرند با مشارکت اعضاء تیم مدیریت اجرایی بیمارستان مورد بازنگریقرار گرفته است.

1
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مزایای شغلی کارکنان بیمارستان

 امکان استفاده رایگان از خدمات بستری در بیمارستان
 امکان استفاده از مهد کودک بیمارستان
 پرداخت کمک هزینه مهد کودک
 اعطای سبد کاال در ماه مبارک رمضان
 تفویض اختیار به مسئولین واحد ها
 امکان مشارکت در تصمیم گیری ها و بهبود کیفیت ارائه خدمات از طریق ارائه ایده های جدید به مدیران ارشد
 شنیدن فعاالنه صحبت های کارکنان توسط مدیران ارشد
 امکان مشارکت پرسنل در سمینارها ،کمیته ها و همچنین تصمیم گیری و...
 دریافت کارانه هر ماه طبق رویکرد تعیین شده

پاداش

 اهدا ی هدیه نقدی جهت گرامیداشت روزهای پرستار ،کارمند و کارگر
 اعطای پاداش به کارکنان در قبال مشارکت در تصمیم گیریها از طریق نظام پیشنهادات
 تشویق کتبی کارکنان با درج در پرونده آنها
 اعطای پاداش آخر سال به مسئولین
 اعطای پاداش به کارکنان به مناسبت موفقیت های خاص ،از جمله کسب جایزه در مدل  EFQMو ...
 پرداخ ت پاداش به بخش ها به صورت گروهی در صورت کسب رتبه در ارزیابی کیفی و رضایتمندی
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امکانات رفاهی

 امکان استفاده از سالن غذا خوری کارکنان به طور مجزا برای خانم ها وآقایان
 امکان رزرو غذا برای کارکنان
 تهیه لباس فرم مناسب و ایده آل برای کارکنان
 امکان استفاده کارکنان از بوفه بیمارستان
 امکان استفاده کارکنان از آژانس بیمارستان
 امکان استفاده از زمین چمن فوتبال
 امکان استفاده از سالن ورزشی کارکنان (خانم ها و آقایان)
 امکان استفاده رایگان کارکنان از استخر دانشگاه
 امکان استفاده کارکنان از پارکینگ بیمارستان
 امکان استفاده کارکنان از وام های مختلف اعطایی (خرید کاال ،ضروری ،خرید خودرو)
 امکان استفاده کارکنان و خانواده آنان از بیمه تکمیلی درمان
 امکان استفاده کارکنان از بیمه مسئولیت حرفه ای گروه درمان
 امکان شرکت در سمینارهای دوره ای بیمارستان
 برخورداری کارکنان ازفضا و امکانات رفاهی مناسب در بخش ها
 امکان استفاده کارکنان از امکانات اقامتی دانشگاه در مشهد مقدس،رامسر
 امکان استفاده کارکنان از خدمات بانکی باجه بانک ملت مستقر در بیمارستان
 امکان استفاده کارکنان از دستگاه خودپرداز
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امکانات فرهنگی

 برگزاری زیارت عاشورا در نمازخانه بیمارستان ،هر هفته روزهای  1شنبه
 برگزاری مراسم ختم قرآن در ماه مبارک رمضان
 برنامه ریزی برای سفرهای زیارتی قم  ،جمکران ،مشهد مقدس در طی سال
 حضور امام جماعت برای اقامه نماز جماعت ظهر و عصر
 برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و اعطای جایزه
 برگزاری مراسم به مناسبت های فرهنگی ومذهبی
 برگزاری مراسم شبی با قرآن و افطاری در ماه مبارک رمضان

امکانات آموزشی

 امکان شرکت کارکنان در سمینارها ،کنگره ها و بازآموزیهای خارج از بیمارستان با هزینه بیمارستان
 برگزاری دوره های مدیریتی برای مدیران ارشد و ستادی
 اختصاص مبلغی به صورت ساالنه جهت خرید کتب علمی در اختیار معاونت آموزشی
 دوره های آموزشی برای کارکنان متناسب با نیاز سازمان و نیاز فردی (حداقل  12ساعت آموزش در سال)
 تهیه و چاپ پمفلت های آموزشی در خصوص بیماریها ،جهت اطالع رسانی به بیماران و مراجعان به بیمارستان
 برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی برای کارکنان
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امکانات اطالعاتی و ارتباطی

 وجود اتوماسیون مکاتبات اداری تحت وب
 وجییود وب سییایت بیمارسییتان بییه دو زبییان فارسییی وانگلیسییی بییه آدرس , www.farabih.tums.ac.ir
www.farabieye.tums.a.ir
 وجود کانال تلگرام به آدرسhttps://telegram.me/farabieye :
 استفاده از سیستم پیامکی جهت ارائه اطالعات به کارکنان مانند ارائه اطالعات پرداخت حقوق و کارانه  ،تشیکیل
کمیته ها ،تبریک مناسبت ها و روز تولد و ....
 اطالع رسانی در مورد جلسات وکمیته ها از طریق اتوماسیون اداری
 برقراری ارتباط از طریق ایمیل farabih@tums.ac.ir
 سیستم کارگزینی بصورت شبکه
 استفاده از شبکه پیچر در بیمارستان از طریق تلفن داخلی
 امکان استفاده کارکنان از اینترنت پرسرعت و WIFI
 سیستم مکانیزه گویا و صندوق پستی الکترونیکی جهت پذیرش تلفنی بیماران
 استفاده از سیستم  HISدر بیمارستان
 وجود شبکه ارتباطی پرستار و بیمار
 مجهز بودن کلیه واحد های بیمارستان به دوربین مدار بسته
 اتوماسیون سیستم حقوق و دستمزد
 اتوماسیون سیستم حضور و غیاب کارکنان
 میز خدمت الکترونیک
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اقدامات زیست محیطی

 مدیریت پسماند های بیمارستان و دفع اسیتریل زبالیه هیا از طرییق شییمیائی ،اصیالح سیپتیک و رسییدن بیه
شاخص های مورد تایید سازمان های محیط زیست
 بازیافت کاغذهای باطله در واحدهای اداری و مالی
 برقراری نظام کنترل عفونت
 مجهز بودن بیمارستان به سیستم تصفیه فاضالب پیشرفته
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آیین نامه ها و ضوابط اداری

 استخدام کارکنان بر اساس مقررات و مصوبات دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می گیرد .
 رعایت موازین شرعی و اسالمی در محیط کار الزامی می باشد .
 ایجاد ارتباط مناسب و محترمانه با تمامی مراجعین ،جزء وظایف کارکنان است .
 انجام امور بیمار به بهترین نحو و برخورد مسئوالنه با بیماران ،جزء وظایف کارکنان است .
 استفاده از لباس فرم تعیین شده ،در تمامی ساعات کار الزامی است .
 استفاده از بج بر روی لباس در تمام ساعات اداری برای کلیه کارکنان الزامی می باشد .

کارکنان جدیدالورود موظفند :


جهت اعالم شروع به کار و تشکیل پرونده،خود را به کارگزینی معرفی نمایند .



جهت تشکیل پرونده و گرفتن معرفی نامه صدور کارت شناسائی به حراست مراجعه نمایند .



جهت دریافت معرفی نامه افتتاح حساب بانکی وتکمیل فرم های بیمه به حسابداری مراجعه کند .



جهت ثبت مشخصات در سیستم پیامک و تشکیل کارتابل در سیستم اتوماسیون اداری به سایت مراجعه
نماید .



جهت دریافت کارت ورودو خروج به دانشگاه مراجعه نماید .



پس از گرفتن کارت حضور و غیاب به واحد کارت زنی مراجعه و شماره کارت خود را به کارشناس سایت
اعالم نماید .

سیستم پرداخت کارانه :
 مطابق با فرم کارانه و بر اساس ضرایب عملکردی و هدف گذاری مبتنی بر معیارهای تفاهم نامه کارانیه
می باشد و ماهیانه پرداخت می گردد .
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قوانین ومقررات اداری :
 حضور و غیاب کارکنان بوسیله کارت الکترونیکی انجام و توسط سیستم اتوماسیون محاسبه می گردد.
 در این بیمارستان برنامه کاری در واحدهای مختلف به صورت ماهیانه تنظیم می شود .
 ساعت ورود و خروج پرسنل در نوبت های کاری مختلف طبق ضوابط تعیین شده بیمارستان می باشد .
 ساعات شروع کار اداری از ساعت  7:11صبح و پایان کار ساعت 11:11بعدازظهر می باشد .
 ساعت کار اداری روزهای  1شنبه از  7:11صبح الی1: 12بعداز ظهر

نحوه برخورد با تاخیر یا تعجیل ورود کارکنان :
 -1تاخیر یا تعجیل ورود تا  1ساعت در ماه :
در مرخصی استحقاقی منظور می گردد.

 -1تاخیریا تعجیل ورود بیش از  1ساعت در ماه :
کسرحقوق ،فوق العاده شغل،مزایای شغلی مستمر کارکنان رسمی وثابت به میزان کل ساعات تاخیریا تعجیل
کسر اجرت و فوق العاده مخصوص و سایرفوق العاده های مستخدمین پیمانی به میزان کل ساعات تاخیریا تعجیل
کسر از دستمزد کارکنان خریدخدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تاخیریا تعجیل


در موارد زیر تاخیر ورود موجه محسوب شده وجزء مرخصی استحقاقی محسوب می گردد:
الف ی وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه برای مستخدم ،همسرو فرزندان وافراد تحت تکفل
ب ی احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارایهگواهی مرجع احضارکننده.



تأخیر ورود یاتعجیل خروج غیرموجه بیش از  1بار درهرماه وبیش از  1ساعت :
ماه اول ودوم  ،اخطار کتبی
ماه سوم ،کسر %12از فوق العاده شغل برای یک ماه
ماه چهارم ،کسر  %12از فوق العاده شغل برای یک ماه
ماه پنجم ،کسر  %122از فوق العاده شغل برای یک ماه
در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به "هیأت رسیدگی به تخلفاتاداری" ارجاع خواهد
گردید.



در صورتیکه فوق العاده شغل مستخدم قبال به دلیل دیگری قطع شده باشد ،از سومینماهی که تأخیر
ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
ارجاعخواهد شد.
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مرخصی :

مرخصی ساالنه کارکنان رسمی  ،پیمانی و قراردادی  12روز است.


مرخصی استحقاقی  :هر کارمند حق استفاده از  31روز مرخصی ساالنه با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارد.



ذخیره مرخصی  :حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.



مرخصی بدون حقوق  :هر کارمند در طول مدت خدمت خود می تواند با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی
بدون حقوق استفاده نمایند.



در صورتی که مرخصی براي ادامه تحصیالت عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد ،تا مدت دو سدال قابدل
افزایش خواهد بود



کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر میبرند میتوانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سدال از مرخصدی بددون
حقوق استفاده نمایند.



مرخصی استعالجی :هر کارمند می تواند حداکثرچهار ماه در سال طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد ازمرخصدی اسدتعالجی
استفاده نماید.



بیماران صعبالعالج به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموز



مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع همان مقررات میباشند.

پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی میباشد .

 مرخصی استعالجی برای کارکنان قراردادی حداکثر 1,1روز در طول ماه و مازاد آن از طرییق بیمیه پرداخیت میی
گردد.
 درصورت بیماری ،با گرفتن برگه ی استعالجی ازمسئول واحد و معرفی به پزشک معتمید بیمارسیتان ،در صیورت
نیاز مرخصی استعالجی برای کارکنان تعیین می گردد .
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قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت

قانون ارتقاء بهره وري کارکنان بالینی نظام سالمت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فدروردین مداه  1388مجلدس
شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  1388/2/9به تایید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره  179/7134مورخ 1388/2/14
مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده است ،بپیوست جهت اجرا ابالغ میگردد.
ماده واحده -بمنظور کارایی و اثربخشی سرمایه هاي انسانی نظام سالمت شامل شاغلین بدالینی رسدته بهداشدتی ،درمدانی در
بخشهاي دولتی (کشوري و لشگري) و غیردولتی:
 .1ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار ،سابقه خدمت و کار در نوبت کاريهاي غیر متعارف ،به
تناسب در هفته حداکثر تا  8ساعت تقلیل مییابد.
 .2کارکنان بالینی بیمارستانهاي روانی و سوختگی و مشمولین موضوع مداده ( )16قدانون سدازمان نظدام پرسدتاري شداغل در
بخشهاي دولتی و غیردولتی از شمول ماده ( )75قانون کار مستثنی میشوند .دولت میتواند مشاغل مزبدور را جدزء مشداغل
سخت و زیان آور محسوب و از مزایاي مواد ( )67و ( )68قانون مدیریت خدمات کشوري برخوردار نموده و عالوه بر مرخصی
استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیطهاي غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید.
 .3دولت می تواند ساعات کار بخشهاي دولتی و غیر دولتی در نوبتهاي شب و ایام تعطیل را با ضریب  1/5و در نوبت عصدر بدا
ضریب  1/2محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و میتوانند حدداکثر
معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه ،با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.
آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهرهوری کارکنان بالینی نظام سالمت

تصویب نامه شماره/222168 :ت 43616هد تاریخ 1388/11/11 :هیات وزیران
وزارت بهداشت ،درمان و آموز

پزشکی

هیئت وزیران در جلسه مورخ  1388/11/21بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه هاي بهداشت ،درمان و آمدوز

پزشدکی ،کدار و

امور اجتماعی ،رفاه و تامین اجتماعی ،دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسل  ،سازمان نظام پزشکی و سدازمان نظدام پرسدتاري و بده
استناد بند ( )5قانون ارتقاء بهرهوري کارکنان بالینی نظام سالمت -مصوب  -1388آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شدرح
زیر تصویب نمود.
ماده  -1شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی ،درمانی اطالق میشود که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزي دولت
( کشوري و لشگري) و غیردولتی به بیماران بستري به صورت مستقیم ارائه خدمت میدهند و شامل پرستاران ،بهیاران ،کمک
بهیاران ،ماماها ،پزشکان ،کا ردان ها و کارشناسان اتاق عمل ،کاردان ها و کارشناسان هوشبري و شاغلین رشته شغلی فوریتهاي
پزشکی می باشند.
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ماده  -2میزان ساعت کار کارکنان ( ) 44ساعت در هفته می باشد و با توجه به صعوبت کار ،سابقه خدمت و کار در نوبت کاري
هاي غیر متعرف ،بر طبق دستورالعملی که به تفکیک مشاغل و نوع فعالیت توسط وزارتخانه هاي بهداشت ،درمدان و آمدوز
پزشکی و دفا و پشتیبانی نیروهاي م سل تعیین و ابالغ میگدردد ،حدداکثر تدا هشدت سداعت در هفتده تقلیدل مدی یابدد .ایدن
دستورالعمل در بخش هاي دولتی (کشوري و لشگري) و غیر دولتی الزم االجرا خواهد بود.
ماده -5ساعات کار کارکنان بالینی در بخش هاي دولتی و غیردولتی در نوبت هاي شب و ایام تعطیل با ضریب ( )1/5محاسبه
می گردد .مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و میتوانند در صورت نیاز ،ماهانده حدداکثر ()81
ساعت براساس دستورالعمل ماده ( ) 2این آیین نامه با توافق کارفرما اضافه کاري انجام دهند .با اعمال این ضرایب هیچ یک از
کارکنان مجاز به صرف زمان جهت خوابیدن در طی شیفت هاي شب و ایام تعطیل نمی باشد.
تبصره -در تعویض نوبت هاي کاري ،یک ساعت صرف تغییر و تحول امور جاري بخش و بیماران بستري میگردد.
ماده  -6رو

پرداخت حقوق و مزایاي شاغلین خدمت در بخشهاي دولتی و غیردولتی در واحدهاي مطرح در مداده( )1ایدن

آیین نامه ترکیبی از دو رو

ثابت و مبتنی بر عملکرد میباشد .پرداخت در رو

بخش هاي مذکور و پرداخت در رو

ثابت ،براساس قوانین و ضوابط مورد عمل در

مبتنی بر عملکرد تا تعیین نرخ تعرفه هاي خدمات ،در بخش دولتی براساس طدرح نظدام

نوین بیمارستان ها و در بخش غیردولتی طبق روال حاکم خواهد بود.
ماده -7مزایاي این آیین نامه فقط شامل شاغلینی است که در یکی از بخش هاي دولتی یا غیردولتی به کدار بدالینی در رشدته
شغلی مرتبط اشتغال دارند .مشمولین این آیین نامه موظف به ارائه تعهدنامهاي که طی آن فرد ،متعهد به انجام خدمت در یدک
بخش میشود ،میباشند .متن تعهد نامه توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموز

پزشکی تنظیم و ابالغ خواهد شد.

ماده -8اعتبارات ناشی از اجراي قانون ارتقاء بهره وري کارکنان بالینی نظام سالمت ،همه ساله پیش بینی و در بودجه عمدومی
دستگاههاي ذیربط منظور خواهد شد.
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دستورالعمل اجرایی پوشش و رفتارحرفه ای در بیمارستان

نحوه پوشش و ظاهر عالوه بر ایجاد امنتیت خاطر براي شما و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی بیماران باعث رعایت موازین و ضوابط عرفی ،
شرعی و اجتماعی ،افزایش ضریب ایمنی و سالمت ایجاد تصویر مثبت از اخالق حرفه اي می گردد.
کلیه پرسنل ملزم به رعایت موازین ذیل می باشند:
 پوشیدن لباس فرم براي کلیه کارکنان الزامی است.
 مانتو باید سالم  ،تمیز با دکمه هاي بسته  ،اطو کشیده و گشاد (حداقل تا زانو) ودر صورت استفاده از روپو

سفید با ضخامت مناسب

باشد
 استفاده از روپو

وشلوار تن

و نپوشیدن جوراب ممنوع است

 از جوراب مناسب و کفش تمیز و راحت و جلوبسته و قابل شستشو ،بدون صدا و متناسب با محیط کار استفاده شود
 استفاده از دمپائی در محیط کار در تمتام ساعات شبانه روز ممنوع است.
 کارکنان موظف به پوشیدن لباس مخصوص در بخشهاي خاص مثل اطاق عمل می باشند.
 پوشش کامل مو جهت بانوان و رعایت حدود شرعی ضروري است.
 استفاده از وسایل آرایش وزیور آالت نامتعارف در محیط بیمارستان جایز نیست
 استفاده از هرگونه پوشش غیر حرفه اي روي لباس فرم در درون بخشهاي بیمارستان ممنوع می باشد
 استفاده از کارت شناسایی عکس دار حاوي نام خانوادگی کامل و حرف اول نام و سمت در جلوي لباس درتمام ساعات حضور در محیط
بیمارستان به ویژه بخش هاي درمانی
 از هرگونه رفتار زشت و زننده درمحیط بیمارستان (استعمال دخانیات  ،نزاع  ،درگیري  ،ایجاد مزاحمت و )...پرهیزگردد.


نگهداري از اموال بیمارستان و جبران خسارت احتمالی وظیفه همه کارکنان است

 از گوشی تلفن همراه در زمان حضور در بالین بیمار ،سالن کنفرانس و جلسات استفاده نشود.
 از به کار بردن وسایل صوتی نظیر MP3و  MP4و پخش صوت از طریق گوشی تلفن همراه در محیط کاري پرهیز شود.
 رعایت حدود اسالمی در ارتباط با نامحرم الزامی است.
 رعایت بهداشت و نظافت الزامی است
 رعایت اصول اخالق حرفه اي و احترام به همکاران نشانه شخصیت شما می باشد.
 رعایت حقوق دیگران و اجتناب از رفتار نامناسب در محیط کاري مانند شوخی و خنده بلند و مجادله نشانه بلوغ اجتماعی شماست.
 استعمال دخانیات در بیمارستان ممنوع می باشد.
در صورت عدم رعایت مقررات واخالق حرفه اي ابتدا تذکر شفاهی سپس تذکر کتبی ودر صورت تکرار معرفی فرد خاطی به هیئت بدوي
رسیدگی به تخلفات اداري صورت می گیرد.
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دفتر ریاست
رئیس بیمارستان :دکتر محمدرضا اکبری
مرتبه علمی  :استاد
رشته :چشم پزشک و فوق تخصص استرابیسم
مسئول دفتر :الهام افتخاری

دفتر ریاست بیمارستان در طبقه همکف ساختمان قدیم و جنب مرکز تحقیقات چشم واقع شده است .این دفتر پذیراي طیف وسیعی از مراجعین
داخل و خارج از بیمارستان بوده و وظایف زیر بر عهده آن است:
-1تهیه ،تدوین و به روز آوري مجموعه دستورالعمل ها،رو ها و مقررات و مالحظات و الزامات مورد نیاز به منظور برنامه ریزي و مدیریت دفتر
ریاست.
-2پذیر مراجعین از درون و بیرون بیمارستان به دفتر ریاست و کسب اطالع از علت مراجعه.
-3تنظیم و برنامه ریزي زمان جلسات،مالقات ها ،نشست ها و  ...بین ریاست بیمارستان و افراد،سازمان ها و مراکز برون سازمانی.
-4دریافت طرح ها ،برنامه ها،گزار ها و  ...از حوزه هاي مختلف فعالیت بیمارستان که به منظور تائید،تصویب ،تعیین تکلیف و یا مالحظه ریاست
بیمارستان ارجاع و ارسال شده  ،دسته بندي و تنظیم آن ها.
-5دریافت نامه ها ،درخواست ها و مکاتبات مستقیم و محرمانه ریاست بیمارستان و دسته بندي و تنظیم آن ها .
-6انجام فعالیت هاي مرتبط با کارتابل هاي ریاست و تنظیم زمانی در روز براي ریاست بیمارستان جهت رویت و امضاي کارتابل ها.
-7پیگیري ،رویت و امضا و تعیین تکلیف،نامه ها و مکاتبات و گزارشات فوري و ضروري ومهم از طرف ریاست بیمارستان و ارائه اخبار مختلف و
اطالعات واصله به ایشان.
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روابط عمومی و سایت

مدیر روابط عمومی :ایوب منتی
مسئول سایت  ،رابط سازمان مجازی و مسئول میز خدمت الکترونیک :معصومه عزیزی
کارشناس روابط عمومی :فاطمه رنجبران
کارشناس سمعی بصری ساختمان قدیم ، :سید عباس قاضی میرسعید
کارشناس سمعی بصری ساختمان جدید :علیرضا حداد پور
کارشناس سمعی بصری  :ROPرقیه شافعی

این واحد در دفتر ریاست بیمارستان در ساختمان قدیم واقع شده است و فعالیتهاي خود را در قالب حوزه هاي ذیل انجام می دهد:
 .1روابط عمومی
 .2سایت
 .3سازمان مجازي ( اتوماسیون )
 .4سامانه پیامک
 .5سمعی بصري
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کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

روابط عمومی:



برقراری ارتباط موثر بین کارکنان بیمارستان با مسئوالن و بدنه جامعه



مدیریت و برنامه ریزی و برگزاری سمینار ها ،همایش ها و مراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه



انتشار نشریه ندای فارابی و توزیع آن بین کارکنان



هماهنگی انجام امور طراحی و تهیه تراکت ،پالکارد ،بروشور ،کتاب ،کلیپ ،تابلو



برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف ،سیاستها ،برنامه ها و فعالیت های بیمارستان بیه
رسانه ها و جامعه



هماهنگی و برپایی مراسم بزرگداشت اساتید ،معارفه ،تودیع مدیران



ایجاد هماهنگی های الزم بین سایر بخشها و قسمتهای درون سازمانی و برون سازمانی برای اسیتقبال ،پیذیرایی وانجیام
بازدیدهای رسمی و غیررسمی ،جلسات بدرقه میهمانان داخلی و خارجی بیمارستان

سایت :



تهیه و تدوین اخبار و گزارشات و درج آنها در سایت های روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سیایت اختصاصیی
بیمارستان فارابی



ارائه مشاوره پزشکی به کاربران



به روز رسانی مطالب بار گذاری شده در سایت (سامانه غربالگری نوزادان نارس ،,ROPندای فارابی،برنامیه کیاری ورزومیه
پزشکان و صفحات وب سایت  ،بارگذاری مطالب آموزشی و معرفی بیمار ،ژورنال کالب و ) ...

سازمان مجازی :



بروز رسانی ساختار بیمارستان فارابی در سازمان مجازی.



بروز رسانی سیستم پرسنلی بیمارستان فارابی در سازمان مجازی.



فعال کردن مرخصی و پست محوله پرسنل جدیدالورود.



ایجاد کارتابل برای پرسنل جدیدالورود و اختصاص کد کاربری و رمز عبور به ایشان.



وارد کردن ذخایر مرخصی تمام پرسنل



آموزش اتوماسیون اداری به تمام پرسنل به صورت حضوری و در اختیار گذاشتن رمز عبور و کلمه کاربری جهت تمام
پرسنل
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ایجاد تمپلیت های جدید و بارگذاری آنها در سیستم



تعریف قوانین کاری جدید بیمارستان فارابی در سیستم

سامانه پیامک بیمارستان فارابی:

 به روز رسانی سامانه و ثبت اطالعات کارکنان جدید الورود
 ارسال پیامک خوشامد به پرسنل جدیدالورود
 ارسال پیامک در مناسبت ها به تمام پرسنل
 ارسال پیامک تبریک جهت تولد پرسنل
 ارسال پیامک جهت شرکت در کمیته ها
 ارسال پیامک کالس های آموزشی جهت دستیاران  ،فلوها وکارکنان
 ارسال پیامک جهت اطالعیه های عمومی به تمام پرسنل.
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امور رفاهی کارکنان
رابط امور رفاهی :زهره امیدوار

امور رفاهی کارکنان بیمارستان فارابی تابع برنامه ها و دستورالعمل های اداره رفاه دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد و در موارد
ذیل فعالیت می کند:
 ثبت نام و هماهنگی در اعطای تسهیالت بانکی کارکنان ( خرید خودرو  ،خرید کاال و وام ضروری )
 ثبت نام و هماهنگی جهت استفاده پرسنل از تسهیالت اقامتی دانشگاه در مشهد مقدس ،رامسر وکیش در فصول
مختلف
 جمع آوری کارنامه و عکس فرزندان ممتاز کارکنان جهت اهداء هدیه و انتشار درویژه نامه ندا

بیمه تکمیلی درمان:

 ثبت نام و توزیع کارت بیمه تکمیلی پرسنل -جمع آوری مدارک کارکنان جهت دریافت خسارت وارسال به نمایندگی بیمه مستقر در دانشگاه

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان:
 -ثبت نام و توزیع کارت بیمه مسئولیت
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فصلنامه پرستار چشم

صاحب امتیاز :مرکز تحقیقات چشم و گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران -بیمارستان فارابی
مدیر مسئول  :دکتر محمدرضا اکبری
سردبیر :دکتر سید فرزاد محمدی

sfmohamm@razi.tums.ac.ir
delshad.rn@gmail.com

نایب سردبیر  :هانیه دلشاد
دستیار سردبیر :سعیده کریملر

دبیر اجرائی  :ایوب منتی ayoob_menati@yahoo.com
on@farabi.tums.ac.ir

رایانامه:

تلفن - 29193111171 :

21111111191

مجله پرستار چشم با هدف ایجاد منابع الزم اطالعاتی شامل معرفی بیماری های چشم ،درمان های داروئی و غیر دارویی بیماریهای
چشمی  ،راه های پیشگیری از بیماری و آسیب های چشمی و مراقبتهای قبل و پس از عمل چشم برای پرستاران وعموم مردم منتشر
می گردد .در این مجله مسئولین و نویسندگان تالش می کنند ،مطالب با دیدگاه مراقبت های پرستاری نوشته شده و در دسترس
عالقه مندان قرار گیرد.
بخش های مختلف مجله شامل :
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معرفی یک دسته از بیماری ها یا عوارض چشمی همراه با اپیدمیولوژی آن



اصطالحات چشم



بخش پرسش و پاسخ



سلسله مقاالت ضروریات اپتومتری برای پرستاران



مقاالت (در این بخش مقاالتی که توسط خوانندگان ارسال می گردد به چاپ رسانده می شود).

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

نشریه ندای فارابی

صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی
مدیر مسئول  :دکتر محمدرضا اکبری
سردبیر  :دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد
دبیر تحریریه  :بهارک صالحی

bs.edit@yahoo.com

مسئول روابط عمومی  :ایوب منتی
تلفن11111227 :
رایانامهneda-farabi@tums.ac.ir :
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سرویس های خبری نشریه ندای فارابی
رخدادها
این بخش با نگرشی واقع بینانه سعی در بازتاب اخبار و رویداد های مهم بیمارستان دارد.گزارش های مربوط به مناسبت های
سازمانی ،تسهیالت وآئین نامه ها ،طرح ها و برنامه ها وآمار عملکرد بیمارستان در این بخش انعکاس می یابد.

میراث وخاطرات
در این بخش با پیشکسوتان و بازنشستگان خانواده بزرگ فارابی گفتگو و خاطرات و تجربیات تلخ و شیرین آن ها به تحریر در
می آید.

در همین نزدیکی
بخشی برای بیان دلنوشته های حرفه ای و شغلی کارکنان بیمارستان و ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات ایشان است .این بخش با تاکید
بر رعایت موازین اخالق حرفه ای برآن است تا شرایط جاری بیمارستان را به چالش بکشد .دیدگاه های بیماران ومشکالت آن ها نیز
در این بخش انعکاس می یابد .همچنین معرفی بخش های مختلف بیمارستان در این سرویس گنجانده شده است.

نسخه ای از طبیعت
ستونی برای معرفی گیاهان دارویی و خواص و کاربرد آن ها

سایر بخش ها:
آموزش سالمت ،مهارت های زندگی ،خود مراقبتی چشم ،عکاسخانه(آموزش عکاسی) ،نگارستان ،خلوت دل،
فرهنگستان ،هنر ایرانی  ،آسمان نما (آموزش نجوم) ،کتابخانه (معرفی کتاب)  ،فرهنگ مثبت
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دفتر امور قطب و نوآوری
دبیر  :دکتر سید فرزاد محمدی
این واحد در کنار درب شمالی بیمارستان جنب نگهبانی قدیم واقع شده است .
این دفتر سازوکار کارشناسی هیئت رئیسه بیمارستان فارابی جهت برقرار نمودن مباحثات راهبردی در سطح بیمارستان بوده
وماموریت آن تحلیل کارشناسی وتدوین پیش نویس برنامه های توسعه سازمانی جهت مرور ،تصویب و اجرا توسط هیئت رئیسه
بیمارستان است.
برنامه های جاری عمده بیمارستان فارابی در حال حاضر مشتمل بر موارد زیر است:
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استقرار نقشه راه قطب های علمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
استقرار نظام نوآوری دانشگاه
استقرار مدل تعالی سازمانی



استقرار مدل حاکمیت خدمات بالینی



استقرار استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان ها

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

واحد امور حقوقی بیمارستان فارابی

مسئول واحد  :ایوب منتی
تلفن مستقیم11129711 :
واحد امور حقوقی در طبقه دوم ساختمان ریاست و در ضلع غربی بخش لیزیک واقع شده است.
شرح وظایف:

مدیریت امور حقوقی ،به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات در مجموعه بیمارستان ،تنظیم روابط
حقوقی بیمارستان با اشخاص خارج از بیمارستان به نحوی که منافع بیتالمال و مصالح بیمارستان فارابی تامین گردد ،تشکیل و
تاکنون در راستای اهداف و وظایف خود فعالیت کرده است و عهدهدار موارد ذیل است:

 نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین بیمارستان و اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها؛ حضور در جلسات دادگاه در مورد پروندههای مرتبط با دادگاه و استماع اظهارات ،رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی؛ پیگیری مسائل حقوقی و پروندههای ارجاعی در دادگاهها ،دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه؛حضور در جلسات اداره کار و تامین اجتماعی؛ تدوین اساسنامهها و آیین نامههای مورد نیاز؛برگزاری دوره های آموزه های قانونی جهت پزشکان و کادر درمان؛حضور در جلسات دادسرای نظام پزشکی؛تنظیم شکواییه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض حقوق بیمارستان در زمینههای مختلف .همچنین عهده دار مواردی ازقبیل  :اخذ تعهد محضری ،سپردن وثیقه ملکی ،در رهن بردن امالک وثیقه ،فک رهن ،تبدیل وثیقه ،اخذ مبالغ تعهد اسناد وثیقه از
طریق اجرای ثبت میباشد.
-ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان بیمارستان در زمینه شغل مربوطه.
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واحد فراهم آوری سلول های بنیادین

تلفن مستقیم 211-11121317 :
فاکس11113111 :
info@spu.ir : E.mail

این واحد در ضلع غربی ساختمان قدیم بیمارستان در فضائی حدود 112متر مربع واقع شده است و دارای بخش های زیر می باشد:
کلین روم :کلین روم به صورت مشخص  ،فضایی است که در عملیات ساخت داروها و فرآورده های بیولوژیک یا پژوهش های علمی
کاربرد دارد.کلین روم واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی به گونه ای طراحی شده است که در آن حداقل میزان
پارتیکل وجود دارد و با طراحی خاص افقی دارای سه کالس ویژه جهت سلول درمانی (کالس زیر  ، )12جداسازی و قرار دادن سلولها
بر روی داربستها (کالس  )1222-122و جداسازی سلول از نمونه های حیوانی (کالس  )12222میباشد .فیلترهای بکار رفته شده در
این کلین روم از نوع اولپا میباشد و کلین روم مجهز به سیستم کنترل دما  ،فشار و رطوبت میباشد .افراد شاغل در این قسمت واحد
میبایست از لباسهای مخصوص استفاده نموده و فعالیتهای وی تحت قوانین و استانداردهای ویژه باشد.
همچنین این واحد مجهز به پیشرفته ترین وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی از جمله سانتریفیوژ ،هود المینار ،انکوباتور  ،بن ماری ،
میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ فلورسنت  ،فریزر های  -112و  -12می باشد و آمادگی خود را جهت همکاری با محققان و
پژوهشگران اعالم می دارد.
آزمایشگاه ژنتیک و ژنتیک چشم  :این بخش در زمینه تشخیص مولکولی موتاسیون ژنهای مرتبط با بیماری های چشمی و ناهنجاری
های ژنتیکی متمرکز شده است .از آن جمله می توان به تشخیص مولکولی موتاسیون ژن  Rb-1در بیماری ،Retinoblastoma
ژن  CRYدر بیماری  ،Congenital Cataractژن  TGF-βدر بیماری  ،Corneal Dystrophyژن  FZD4در بیماری
 ،FEVRژن های  ND1,4,6در بیماری  ، Leberژن  NDPدر بیماری  ،Norrieژن Best 1در بیماری  ،Bestژن  TYRدر
بیماری  ،Albinismژن  VHLدر بیماری  ،Von Hippel–Lindauژن های  JAK2 ،Factor V leiden ،MTHFRو
 PTG20210Aدر بیماری های با اختالالت انعقادی اشاره کرد .برخی از دستگاه های این بخش عبارتند ازPCR thermal :
Horizontal and Vertical Gel Systems ،Molecular Imager Gel DOC ،Real Time PCR ، cycler
(الکتروفورز افقی و عمودی)( Inverted Microscope ،Scan Drop ،میکروسکوپ اینورت) و سانتریفیوژ یخچالدار.
آزمایشگاه حیوانات  :آزمایشگاه حیوانات واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی در فضایی کنترل شده از نظر روشنایی،
دما ،رطوبت ،تهویه و صدا ،برای نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مهره دار مانندموش سوری( ،)mouseهمستر(،)hamster
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خرگوش(،)rabbitرت( ،)ratخوکچه هندی ()guinea pigو نیز حیوانات اهلی و وحشی مانند گوسفند ،سگ و میمون جهت
انجام پروژه های تحقیقاتی ،آزمایشگاهی و آموزشی تاسیس گردید.
این آزمایشگاه همچنین مجهز به اتاق تعویض لباس ،اتاق ایزوله برای قرنطینه کردن حیوانات ،اتاق شستشو و اتاق عمل پیشرفته
جهت انجام کلیه اعمال جراحی ،برداشت های بافتی و نمونه ها از جمله مغز استخوان با رعایت اصول کار بر روی حیوانات می باشد.
امکانات انجام تست های  ERG, VEPو تونومتری نیز در این آزمایشگاه موجود می باشد.
آزمایشگاه پروتئومیکس بالینی :پروتئومیکس علم مطالعه گسترده پروتئوم ،شامل مطالعه بیان ،تغییرات پس از ترجمه و مطالعه
برهمکنش پروتئینها با سایر ملکول ها است .تمرکز اصلی تحقیقات پروتئومیک بر توانایی مقایسه پروتئوم با استفاده از روش های
کمی و کیفی جهت شناسایی تفاوت بیان پروتئین ها ،بین نمونه های تحت آزمایش می باشد .روش های پروتئومیکس دارای قدرت
قابل توجهی در افتراق بیان پروتئینها در بافت ها و مایعات بدن در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک می باشند .آنالیز جامع پروتئینها
با هدف بررسی تنوع ژنتیکی ،مطالعه تفاوتها و مطالعه پاسخ به تنشها موضوع اصلی علم ،بین رشتهای پروتئومیکس میتواند باشد.
پروتئینها هدفها ی اصلی برای بیشتر داروها هستند واساس اولیه برای طراحی انواع داروها به شمار میروند .در نتیجه مطالعه
پروتئومیکس برای تشخیص نقش آنها در ایجاد و کنترل بیماری بسیار ارزشمند است .به علت آنکه پروتئوم از سلولی به سلول دیگر
و در زمانهای متفاوت بیان متفاوت دارد و در نتیجه چون تنوع گونههای پروتئینی بسیار زیاد است ،پروتئومیکس روش بسیار
پیچیدهترو کارآمدتری نسبت به ژنومیکس است.یکی از کاربردهای پروتئومیکس در طراحی داروهای جدید ،شناسایی و آنالیز
پروتئوم سلول است .با شناخت پروتئینهای مربوط به بیماری میتوان آنها را با داروهایی که به وسیله نرمافزارهای کامپیوتری
طراحیشدهاند مورد هدف قرارداد .برای مثال اگر پروتئین معینی در بیماری دخیل باشد با شناخت ساختمان سه بعدی آن ،امکان
طراحی دارو بر علیه آن وجود خواهد داشت .از آنجایی که افراد مختلف دارای اطالعات ژنتیکی متفاوتی هستند ،بنابراین بیان پروتئینی
مختلفی خواهند داشت .از این رو یکی از کاربردها ی پروتئومیکس این است که با تعیین پروتئوم هر شخص ،میتوان داروی
اختصاصی تری برای درمان مؤثرهرفرد طراحی نمود .همچنین بررسی پروتئوم فرد بیمار در مسیر درمان میتوانمد میزان اثربخشی را
مشخص نماید (.)patient monitoring
آزمایشگاه نانو افتالمولوژی :در راستای نیاز به توسعه فن آوری در کشور و رسیدن به خود کفایی دارویی و تجهیزات پزشکی،
بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی به عنوان قطب علمی کشور ،اقدام به تأسیس آزمایشگاه نانو افتالمولوژی برای تولید
نانو داروها و تجهیزات چشم پزشکی با بهره وری از دانش نانو نموده است .زمینه های فعالیت این مرکز می تواند شامل سنتز نانو
داروها ،نانو ایمپلنت ها ،نانو مواد  ،نانو پلیمرها و پوشش دهی تجهیزات پزشکی با نانو ذرات به منظور بهبود کیفیت آنها باشد .دستگاه
های موجود در آزمایشگاه نانوافتالمولوژی در حال حاضر شامل الکتروفورز مویین ،الکتروریس ،آسیاب گلوله ای و حمام التراسونیک
می باشند .این آزمایشگاه عالقه مندی خود را جهت همکاری با کلیه محققینی که در زمینه دانش نانو صاحب نظر بوده و تمایل به
انجام پروژه های مشترک در راستای اهداف فوق را دارند ،اعالم می دارد.
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جامعه دانش آموختگان فارابی

این واحد در ساختمان قدیم بیمارستان روبروی دفتر ریاست واقع شده است.
دانش چشمپزشکی هر روز شاهد تحولی جدید است و همواره تکنیکهای نوینی به آن اضافه میشود .جامعه دانش آموختگان فارابی
با هدف ارتقاء دانش چشم پزشکی در کشور و افزایش سطح سالمت بیماران در اسفند ماه  19تاسیس شد .این جامعیه کیه امکیان
استفاده از تحوالت جدید و تکنیک های نوین چشم پزشکی را برای فارغ التحصیالن این رشته و رشته های مرتبط فراهم می سازد،از
یک هیئت موسس و 1کمیته آموزشی ،چشمپزشکان جوان ،روابط عمومی و بین الملل و درمان تشکیل شده و در آینیده کمیتیه هیای
رفاه و پشتیبانی ،بانوان چشمپزشک ،اقتصادی و آمار و اطالعات نیز به آن افزوده خواهد شد.
کمیته چشم پزشکان جوان وظیفه شناسائی چشم پزشکان جوان وحمایت از آنان در حیطه های آموزشی ،درمیانی و پژوهشیی را برعهیده دارد.
کمیته آموزش متولی آموزش چشم پزشکان جوان از طریق آموزش مجازی و یا شرکت در  ،skill labدرمانگاهها واطاق های عمیل
بیمارستان فارابی است.
استمرار ارتباط با افراد شرکت کننده در کنفرانس های هفتگی و سمینارهای ساالنه بیمارستان فارابی و ارتباط با دانشجویان و فیارغ
التحصیالن رشته های مرتبط با چشم پزشکی ( پرستاری ،اپتومتری ،بیهوشی) از دیگر اهداف این جامعه می باشد.
چشمپزشکان سراسر کشور میتوانند با ورود به سایت بیمارستان فارابی و ثبتنام در جامعیه دوسیتداران ،در کنیار ارائیه نظیرات و
پیشنهادات ،نیازهای درمانی و آموزشی خود را با اعضای مؤسس این جامعه در میان بگذارند و در صورت نیاز از مشیورت اسیاتید در
رشته های مختلف بهره ببرند و هر وقت در درمان بیمارانشان با عارضه ای روبهرو شدند که به تنهایی قادر به حل آن نیستند بیماران را
به بیمارستان فارابی ارجاع دهند.
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معاون آموزشی
معاون آموزشی :دکتر علیرضا خدابنده
دفتر آموزش بیمارستان فارابی در طبقه همکف ساختمان قدیم واقع شده است .
مرتبه علمی  :دانشیار
رشته :فوق تخصص ویتره و رتین
کارشناسان :شادی بابادی -سعیده شامخ -لیال میکائیلی
مسئول کتابخانه  :فرامرز لطفی نوائی
بیمارستان فارابی به عنوان قطب علمی چشم پزشکی کشور ،به موازات درمان بیماران ،به امرآموز
غیر پزشکی از اولویت هاي بیمارستان می باشد.

نیز اهتمام ورزیده و آموز

به فراگیران رشته هاي پزشکی و

فعالیت هاي مهم معاونت آموزشی بیمارستان شامل موارد زیر است:







61

نظارت بر حسن انجام صدور و ارسال گواهی هاي شروع و پایان کار ،گواهی انجام کار پزشکان ،دستیاران و اینترن ها
تهیه تقویم اجرائی جلسات آموزشی در فضاهاي آموزشی بیمارستان (کالس ها – آمفی تئاتر)
حضور وغیاب دانشجویان وفراگیران
تنظیم برنامه کشیک ماهانه جهت اعضاي هیئت علمی،دستیاران تخصصی وفوق تخصصی  ،اینترن ها
تنظیم برنامه و هماهنگی جهت حضور دستیاران و دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی در بخش هاي بیمارستان پس از دریافت معرفی نامه
تهیه عکس ،فیلم و اسالید هاي آموزشی
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کتابخانه

کتابخانه بیمارستان فارابی،با حدود  122متر مربع مساحت در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان واقع گردیده است.
این کتابخانه بیمارستانی ،داراي زمینه تخصصی چشم بوده و مجموعه اي غنی و گسترده از منابع گوناگون در زمینه هاي مختلف چشدم پزشدکی را در برگرفتده
است .مجموعه کتابخانه شامل کتابهاي التین و فارسی  ،نشریات التین و فارسی ،پایان نامه  ،منابع ومراجع الکترونیکی  ،اسالید و  ...است .این مجموعه بصورت
باز اداره می گردد
خدمات کتابخانه شامل انتخاب ،تهیه و گردآوري منابع  ،سازماندهی (فهرست نویسی) منابع  ،فتوکپی مقاالت ،اسدکن مقداالت و کتدب ،گدرد و اماندت مندابع
کتابخانه ،جستجوي مقاالت از اینترنت و سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ، )TUMSثبت نام اینترنتی اعضاي هیات علمی جهدت شدرکت در کنگدره هداي
مختلف چشم پزشکی جهان ،همکاري در برگزاري امتحان  I.C.Oو  OSCEدستیاران و امتحان دانشدجویان پزشدکی (بخدش چشدم) و آمدوز کدارآموزان
دانشجویان کتابداري و اطالع رسانی است .کلیه اعضا محترم هیات علمی گروه چشم پزشکی ،دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و کارکنان بیمارستان از اعضدا
کتابخانه می باشند و براحتی می توانند نیازهاي علمی خود رااز این طریق مرتفع نمایند.
کتابخانه بیمارستان فارابی داراي چهار خط اینترنت Wirelessبوده و مراجعین می توانند با  Lap topیا تلفن همراه شخصی خود از طریدق  Wirelessاز
اینترنت استفاده کنند
کتابخانه در دوشیفت صب و عصر فعال و از ساعت  7:31صبحالی  23آماده ارائه خدمات به مراجعین می باشد.
کتابخانه داراي یک دستگاه اسکنر ،یک دستگاه فاکس و یک دستگاه فتوکپی نیز می باشد.
فعالیت هاي کتاب خانه در دو حوزه زیر صورت می گیرد:
خدمات فنی شامل گزینش و تهیه منابع اطالعاتی ،فهرست نویسی ،آمادهسازي منابع
خدمات عمومی شامل جستجوي اینترنتی ،مخزن و امانت ،مرجع ،فتوکپی از مقاالت مجالت آرشیو و فصولی از کتاب هاي کتابخانه  ،نشریات ادواري  ،سدمعی و
بصري (تهیه کپی از لوح فشرده ،و دي وي دي هاي همراه کتاب)
تلفن 11129291 :
فاکس 11129291 :
E-mail: Farablib@sina.tums.ac.ir
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معاون پژوهشی
معاون پژوهشی  :دکتر محمد طاهر رجبی
مرتبه علمی :استاد
رشته  :اربیت و اکولوپالستی
شرح وظایف:











مدیریت فرایند پرداز طرحهاي پژوهشی ،تصویب وارسال به معاونت پژوهشی
دبیري جلسات شوراي پژوهشی مرکز
برنامهریزي و ارائه خدمات پژوهشی
نظارت بر پیشرفت کار طرحهاي تحقیقاتی پس از تصویب
نظارت بر تربیت همکاران پژوهشی وافرادي که دوره  Post-Docرا میگذرانند.
هماهنگی با معاونت پژوهشی گروه چشم پزشکی جهت انجام تزهاي دانشجویی ورزیدنتی وتحقیقات فلویی بهعنوان طرحهاي تحقیقاتی وبا همکاري
مرکز.
طراحی واجراي برنامههاي آموزشی جهت ارتقاي مهارتهاي پژوهشی هئیت علمی و همکاران (بالقوه) پژوهشی (با همکاري معاونت پژوهشی
دانشگاه و معاونت پژوهشی دانشکده)
برنامهریزي واجراي آموز هاي مرتبط با پژوهش واپیدمیولوژي بیماريهاي چشم (روزهاي پنجشنبه بیمارستان فارابی وگروه چشم)
برنامه ریزي و اجراي برنامههاي علمی در کنگره ساالنه چشم پزشکی از طرف مرکز
ساختار
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معاون درمان

معاون درمان :دکتر حمید ریاضی
تلفن1121 :
ساعت مالقات حضوری  :همه روزه با تعیین وقت قبلی
دفتر معاون درمان بیمارستان در ضلع جنوبی طبقه اول ساختمان جدید بیمارستان  ،جنب بخش اورژانس واقع شده و وظایف زیر را برعهده دارد:
پیگیري و نظارت برکلیه فعالیت هاي درمانی بیمارستان
تعامل با معاونین آموزشی و پژوهشی در جهت تامین ایمنی بیماران
تال

جهت افزایش رفاه پزشکان و بیماران

تعامل با مدیر بیمارستان در جهت تسهیل روند درمان بیماران
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مدیریت
مدیر بیمارستان:آقای سعید مرادی
مسئول دفتر  :سعید معز
تلفن 2344 -2335 :
ساعت مالقات حضوري :روزهاي چهارشنبه ساعت 17-16
شرح وظایف:
·

کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

·

تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجراي آن

·

هدایت بیمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه

·

تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهاي موجود

·

ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهاي تحت سرپرستی

·

اتنخاب مسئولین واحد هاي مختلف بیمارستان

·

ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحد هاي اداري ،مالی ،پشتیبانی وخدماتی با بخشهاي بالینی ،پزشکی و پیراپزشکی

·

شرکت در جلسات دانشگاه شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزي و معاونتهاي دانشگاه

·

شرکت در جلسات کمیته هاي بیمارستانی
از فعالیت و مشکالت واحدهاي بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

·

تهیه و تنظیم گزار

·

نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجراي برنامه ها
و راهنمایی آنان

·

تقسیم فعالیتها بین مسئوالن واحدهاي تحت سرپرستی و ارائه آموز

·

ایجاد تدابیر الزم و ارائه راهکارهاي اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

·

مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهاي مختلف بیمارستان

·

ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهاي تحت پوشش

·

هماهنگی و پیگیري در جهت تقاضاي اموال پالکی ،مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه

·

نظارت بر کیفیت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بیمارستان

·

پیگیري امور رفاهی پرسنل تحت امر

·

پیگیري جهت تهیه لیست پرداختهاي پرسنلی و پرداخت به موقع

·

پیگیري جهت رضایتمندي بیمار ،مددجو ،کارکنان و خانواده آنان

·

نظارت بر حسن اجراي شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر

·

نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهاي تحت سرپرستی

·

سازمان دهی فعالیتهاي مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهاي تحت سرپرستی

·

صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

·

نظارت در تنظیم بودجه واحد ها

·

شرکت در سمینارها ،کمیسیونها و تهیه گزار

·

مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهیه شده و جاري در واحدها

جهت ارائه به مقام مافوق

·

جمع آوري اطالعات مربوط به نیازهاي کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازي و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت

مقام مافوق
·

مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی ،غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهاي مربوط به خرید ،توزیع ،نگهداري و کنترل

آنها به منظور استفاده صحی از وسایل
·

برنامه ریزي طرحهاي بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهاي مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروري به منظور ایجاد سهولت در پذیر

بیماران
·
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امور اداری
مدیر امور اداری :علی پیران
کارگزینی امور اداري در طبقه اول  ،بایگانی در طبقه دوم ساختمان مدیریت واقع شده اند .
شرح وظایف:

.1

انجام مکاتبات اداري روزمره ،اجرا و پیگري بخشنامه هاي ارسالی از دانشگاه  ،پاسخ به نامه هاي ارسالی از واحد هاي مختلف دانشگاه سایر سازمانها

.2

صدور احکام کارگزینی اعم از استخدام پیمانی،کارکنان جدیداالستخدام ،افزایش سنواتی ،انتصابات ،مرخصی نیمه وقت ،مرخصی بدون حقوق ،و  ....از
طریق سیستم اتوماسیون اداري کارکنان

.3

بررسی پرونده پرسنلی کارکنان جهت احراز شرایط ارتقاء شغلی و طرح در کمیته طبقه بندي مشاغل و در نهایت صدور احکام ارتقاء طبقه شغلی

.4

بررسی شرایط احراز و انتصاب کارکنان به مشاغل باالتر در کمیته طبقه بندي مشاغل بیمارستان و اخذ تاییدیه هداي الزم از قبیدل تائیدیده گدزینش،
حراست و غیره

.5

بررسی شرایط اعمال مدارک تحصیلی ماخوذه کارکنان در کمیته طبقه بندي مشاغل بیمارستان و اخذ تائییدیه تحصیلی

.6

بررسی سوابق رسمی و غیر رسمی کارکنان در کمیته فرعی و احتساب سوابق مورد تائید از نظر بازنشستگی و تجربی

.7

انجام امور تبدیل وضعیت کارکنان اعم از تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و صدور احکام مربوطه

.8

انجام امور مربوط به تمدید قرار داد پرسنل قراردادي و صدور احکام مربوطه

.9

انجام امور مربوط به برقراري کمک هزینه عائله مندي و افزایش وکاهش کمک هزینه اوالد پرسنل مرد و بانوان سرپرست خانوار وکلیه کارکنان قرار
دادي

 .11انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقاالت پرسنل و اخذ مجوزهاي الزم و صدور احکام انتقال و انتصاب
 .11انجام امور جذب مشمولین خدمت قانون پزشکان و پیراپزشکان و در نهایت صدور احکام انتصاب
 .12انجام ارزشیابی سالیانه پرسنل به تفکیک کارشناسان وکارکنان
 .13انجام امور مربوط به اعضاي هیئت علمی اعم از مکاتبات اداري ،ثبت کارکرد ماهانه ،مرخصی و ماموریت
 .14انجام امور مربوط به بازنشستگی کارکنان اعم از تعیین بدهی ،خدمات غیر رسمی  ،سربازي ،طرح نیروي انسانی و اخذ تائیدیده هداي الزم از سدازمان
هاي مرتبط
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کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

امور مالی

امور مالی متشکل از واحدهاي حسابداري مالی ،حسابداري ترخیص ،صندوق ،کارپردازي  ،اموال و درآمد می باشد .کلیه بخش هاي این واحد مجهز و متصدل یده
شبکه کامپیوتري بوده و با سیستم یکپارچه مالی با سایر واحدها مرتبط و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتري راهبري می شود.
حسابداري و ترخیص بیماران سرپائی و بستري واحدهاي مختلف کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستان مختص از وظایف این واحد بوده و در تمام مراحل بستري
و ادامه ترخیص اطالعات مالی و هزینه هاي مربوط به خدمات انجام شده در سیستم منعکس می شود  .در نهایت بیمار در موقع ترخیص ایدن اطالعدات را طدی
صورتحسددددددددددداب کدددددددددددامپیوتري دریافدددددددددددت و وجددددددددددده آن را بددددددددددده صدددددددددددندوق بیمارسدددددددددددتان واریدددددددددددز
می نماید.

مدیر امور مالی  :اعظم بیات
دفتر مدیر امور مالی در طبقه دوم ساختمان مالی و حسابداري ،در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان واقع شده است.

معاون حسابداری  :فاطمه هوشنگی
واحد حسابداري در طبقه دوم ساختمان مالی و حسابداري  ،در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان واقع شده است.

واحد درآمد و صندوق  :فرانک سلطانی
این واحد در ضلع غربی ساختمان جدید بیمارستان جنب داروخانه مرکزي واقع شده است.
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واحد ترخیص  :احمد صفاری
این واحد در ضلع جنوبی طبقه همکف ساختمان جدید بیمارستان جنب مرکز تلفن واقع شده است.

کارپردازی  :مهدی مرادی
این واحد در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان و جنب جمعداري اموال واقع شده است.

جمعدار اموال :پروانه عقبائی
این واحد درضلع شمالی حیاط قدیم بیمارستان و جنب امور قرار دادها واقع شده است.

انبار خواروبار  :حسن جلیلی یگانه
این واحد در ضلع جنوبی زیرزمین ساختمان جدید بیمارستان در مجاورت واحد مدارک پزشکی واقع شده است.

انبار تجهیزات پزشکی  :حسین نباتعلی
این واحد در ضلع شالی حیاط قدیم و جنب واحد حسابداري واقع شده است.
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واحد فن آوری اطالعات

مسئول  :مهندس طاهره صادقی
این واحد در ضلع شمالی طبقه زیرزمین واقع شده است .کلیه امور مربوط به طراحی  ،پیاده سازي  ،راه اندازي و پشتیبانی شبکه  ،امنیت  ،حفاظت اطالعات از
شبکه و  HISبا به کارگیري آخرین تکنولوژیهاي جدید  ،پشتیبانی کلیه سخت افزارهاي بیمارستان به صورت متمرکر زیر نظر این واحد اداره می گردد .
بیمارستان فارابی از معدود بیمارستان هایی می باشد که خود اقدام به راه اندازي سیستم اطالعات بیمارستان ( )HISنموده است و توسعه این نرم افزار از اهداف
برنامه ریزي میان مدت و بلند مدت واحد  ITبیمارستان می باشد  .برنامه  HISدر بحث تبادل اطالعات با سامانه هاي گزارشات وب  EHM ،و طرح ملی
سپاس از سوي وزارت بهداشت که منجربه اخذ گواهی نامه تبادل اطالعات با سیستم سپاس در کنار چند شرکت مجري  HISگردید.
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کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

دفتر بهبود کیفیت

مسئول دفتر بهبود کیفیت  :شیما خاراباف
کارشناسان دفتر بهبود کیفیت :

فرشته پناهی
فاطمه مصلی نژاد
فاطمه موسوي جم
شرح وظایف :ساختاري شبیه دفتر تعالی بیمارستان فارابی را در بیمارستانها یا سازمانهاي دیگر ،بطور معمول دفتر بهبود کیفیت و یا واحد تحقیق و توسعه
( )R&Dمینامند .در حال حاضر دفتر تعالی بیمارستان فارابی شرح وظایف ذیل را پیگیري و اجرا می نمایند :
 بازنگري برنامه استراتژیک و پیاده سازي نظام پایش میزان پیشرفت اهداف بیمارستان با رویکرد کارت امتیازي متوازن
 مشارکت در تدوین اهداف ساالنه بیمارستان ( اهداف عملیاتی ،اهداف کمیته هاي بیمارستانی ،برنامه هاي بهبود کیفیت فراگیر) و تنظیم گانت چارت پدایش
میزان پیشرفت به ازاي کلیه اهداف
 مشارکت در تنظیم تفاهم نامه بودجه اهداف عملیاتی ساالنه بیمارستان
 پایش میزان پیشرفت اهداف و برنامه هاي بیمارستان طبق گانت چارت زمانی
 تدوین گزار

عملکرد ساالنه بیمارستان

 تدوین و بروز رسانی رو

هاي اجرایی و دستورالعمل هاي کاري کلیه واحدها و بخشهاي بیمارستان با مشارکت مسدئولین و کارشناسدان مدرتبط براسداس

الزامات سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه و استاندارد اعتباربخشی
 تدوین فلوچارت فرآیندهاي کاري واحدها و بخشهاي بیمارستان



شناسایی و مستندسازي فرآیندهاي کلیدي بیمارستان و تدوین شناسنامه فرآیندها

 بازنگري شاخص هاي بیمارستان و مشارکت در تدوین شناسنامه شاخصها و اجراي پروژه هوشمندسازي بیمارستان
 مشارکت در کلیه کمیته هاي بیمارستانی ،پیگیري و اجراي مصوبات مرتبط
 تدوین چک لیستها ،برنامه ریزي و اجراي فرآیند ممیزي داخلی ،تهیه و بازخور نتایج و تدوین برنامههاي بهبود
 اجراي پروژه بازنگري سیستم تشکیالت سازمانی متشکل از مراحل بازنگري و بروزرسانی چارت وشدرح وظدایف سدازمانی و تددوین ندرم افدزار تشدکیالت
سازمانی بصورت مشترک با شرکت بهرو
 اجراي پروژه بازنگري سیستم آموز

پایا سیستم

کارکنان شامل بازنگري و تکمیل فرم هاي  ،PDPبازنگري فرآیندهاي آموز

تدوین دستورالعمل و فرمهاي مرتبط و تدوین نرم افزار آموز
81
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کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود
 اجراي فرآیند رضایت سنجی از بیماران
 اجراي فرآیند رضایت سنجی از کارکنان
 مشارکت در محاسبه شاخصهاي بیمارستان
 اجراي پروژه هاي مرتبط با حسابرسی عملیاتی
 مدیریت کارآموزان و کاروزران رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در طی دوره
 هماهنگی جهت اجراي طرح هاي پژوهشی در حوزه مدیریت بیمارستانی و اقتصاد بهداشت
 مشارکت در تحلیل دادهها و تدوین گزارشات مرتبط با ممیزي بالینی
 مشارکت در پیاده سازي استانداردهاي بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار ،استاندارد اعتباربخشی و مفاهیم حاکمیت بالینی
 جمع آوري سوابق و شواهد بیمارستان بمنظور شرکت در فرآیند ارزیابی اداري مالی
 اجراي فرآیند خودارزیابی ،تعریف و پایش پروژه هاي بهبود ،جمع آوري اطالعات بیمارستان در حوزه توانمندسازها و نتایج ،تددوین اظهارنامده و شدرکت در
فرآیندهاي ارزیابی جایزه ملی بهره وري و تعالی سازمانی
 برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط با مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
 عضویت در هیئت تحریره و تهیه و انتشار مطالب مرتبط با مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی در نشریه نداي فارابی
 مشارکت در اجراي پروژه هاي تحقیقاتی و تدوین مقاله مرتبط با حوزه مدیریت بیمارستان و اقتصاد بهداشت
 مشارکت در فرآیندهاي ارزیابی بیمارستان توسط مراجع باالسري در حوزه هاي ایمنی بیمار ،اعتباربخشی ،حاکمیت بالینی ،ارزیدابی اداري -مدالی و ارزیدابی
EFQM

 مشارکت در مستندسازي دستورالعملهاي کاري مرتبط با پروژه  ( HACCPسیستم ایمنی مواد غذایی )
 همکاري با شرکت مشاور در اجراي پروژه محاسبه بهره وري در بخشهاي بستري بیمارستان
 پیگیري مراحل استقرار الزامات سیستم مدیریت کیفیدت یکپارچده ( )IMSمتشدکل از اسدتانداردهاي سیسدتم مددیریت کیفیدت ( ،) ISO 9001-2008
استاندارهاي مدیریت محیط زیست (  ) ISO 18001و استانداردهاي ایمنی و بهداشت حرفه اي ( )ISO 14001

 طراحی نرم افزار تشکیالت سازمانی و آموز
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مدیریت خطر و ایمنی :

یکی از اهداف حاکمیت بالینی افزایش ایمنی و کاهش خطر می باشد و مراقبت هاي سالمت به طور قابل اجتنابی با فزایش بروز خطر براي ایمندی بیمدار همدراه
است .بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند مراقبت از آن ها عالوه بر تطابق با بهترین رو

شرایط و استاندارد ها و آخرین شواهد علمی و بالینی  ،سدالمتی

ایشان را دچار مخاطره نسازد .
با توجه به رویکرد سیستمیک و خاطر نشان نمودن این موضوع که انسان امکان انجام خطا دارد  ،و نتیجه این خطا اثر مسدتقیم بدر سدالمت بیمدار دارد موضدوع
مدیریت خطر و ایمنی بیمار از مهمترین ارکان حاکمیت بالینی می باشد .
الزم به ذکر است که خطا لزوما منجر به آسیب نمی شود  .ارزیابی حوادث نه به عنوان پیدا نمودن مقصر و اعمال تنبیه و سرزتش اسدت بلکده امکدان یدادگیري ،
تشخیص و درمان یک مشکل عمده را در طراحی و کارکرد سیستم سالمت  ،نشان می دهد .

علل نیاز به مدیریت ریسک در نظام سالمت :

-

بررسی رضایت بیماران  ،نقاط ضعف و ذهنیت منفی را نشان می دهد

-

تحقیقات بالینی نیاز به بهبود را نشان می دهد

افزایش ایمنی بیمار
افزایش انتظارات بیمار  ،متخصصان وکارکنان
فشارهاي رقابتی در بازار سالمت
فشار مداوم هزینه هاي داخلی
ارائه خدمات مطلوب توسط بیمارستان ها که از سوي دولت مطالبه می شود
افزایش سط شکایات  ،ادعاها و شکایات هاي قانونی

تعاریف :

مخاطره  -هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه  ،بیماري یا مرگ افراد  ،آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و داراي سازمان شود .
ریسک  -احتمال مخاطره یا عواقب بد  ،احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب شدت  -نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه  ،آسیب به اموال  ،و یا دیگر
موارد مضري که می تواند اتفاق بیفتد .
احتمال  -احتمال رخ دادن یک رویداد
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چرخه معیوب خطا

بروز خطا یا اشتباه
تکرار

تنبیه و سرزنش

بروز به
علت عدم
رفع علل
زمینه ای
بروز خطای مشابه در
جای دیگر و توسط فرد
دیگر

مخفی کاری به دلیل ترس

83

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

واحد ایمنی بیمار
کارشناس ایمنی بیمار  :پروانه افشار -فاطمه قدیمی
شرح وظایف:

برخورداري آحاد جامعه از باالترین سط سالمت یکی از اهداف کالن کشور بوده و بدین منظور بهبود مستمر کیفیت خدمات سالمتی و تعالی عملکرد بدالینی از
طریق ارتقاي کیفیت در بیمارستان ها و استقرار نظام حاکمیت خدمات بالینی در سالهاي اخیر مورد تاکید بسیار قرار گرفته است .سازمان جهدانی بهداشدت ایمندی
بیمار را به عنوان یک دغدغه سالمت عمومی در اولویت قرار داده و براي توسعه مداخالت در ارتباط با ایمنی بیمار برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی بیمدار را آغداز
نموده است.

اهداف
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فرهن



حمایت و رهبري کارکنان در مسیر مدیریت خطر



ایجاد نظام مدیریت خطر با رویکرد واکنشی وپیشگیرانه

سازي و بستر سازي مناسب



ترویج گزار



تعامل با بیمار ومردم و استفاده از نظرات آنها در مدیریت خطر



یادگیري و به اشتراک گذاري درسهاي آموخته شده



نهادینه نمودن و اجرایی نمودن در س هاي آموخته شده از خطاها

دهی خطاها

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

فعالیتها


تدوین برنامه استراتژیک ایمنی بیمار در راستاي برنامه استراتژیک بیمارستان



تدوین اهداف و برنامه عملیاتی ایمنی بیمار بیمارستان



تدوین شاخص هاي ایمنی بیمار در بیمارستان



تدوین راهنماها و روشهاي استاندارد اجرایی براي تمامی بخشها و واحدها و خدمات پشتیبانی در زمینه ایمنی بیمار



تقویت فرآیند گزار

دهی حوادث و اتفاقات ناخواسته و فرهن

مبتنی بر یادگیري و عاري از سرزنش در مورد ایمنی بیمار



ترویج نگر

سیستمی به خطا با بررسی تحیلی ریشه اي



ایجاد فرهن

ایمنی در بیمارستان با فراهم آوردن محیطی حامی ایمنی که مدیریت و کارکنان را نسبت به ایمنی متعهد و پاسخگو نماید



تال

در جهت اصالح زمینه هاي خطا  ،حوادث و اتفاقات ناخواسته و آسیب هاي گوناگون مانند عفونت هاي بیمارستانی  ،تشدخیص هداي اشدتباه ،

تاخیر در درمان و خطاهاي دارویی و انجام پایش دقیق و مستمر


پایش اقدامات مراقبتی مربوط به ایمنی بیمار بر اساس استانداردها و ثبت و پیگیري آنها



تهیه و تدوین استانداردهاي مراقبتی بر اساس گاید الین ها و دستور العمل هاي سازمان بهداشت جهانی در راستاي برنامه ایمنی بیمار



نظارت  ،پایش و ارزیابی دقیق و مستمر عملکرد بخشها وواحد هاي مختلف بیمارستان بر اساس استاندارهاي ایمنی بیمار



تدوین برنامه آموزشی کارکنان با همکاري واحد آموز

پرستاري



برنامه ریزي جهت تهیه مواد کمک آموزشی ( جزوه ،تراکت،پمفلت،پوستر )....



پایش و نظارت مستمر به منظور ارزیابی و استقرار برنامه ایمنی بیمار



تشکیل کمیته ایمنی بیمار و شرکت منظم در جلسات کمیته هاي بیمارستانی



ابالغ دستورالعملهاي سازمان جهانی بهداشت ووزارت بهداشت به بخشها



جمع آوري فرم هاي تکمیل شده در خصوص گزار

دهی حوادث و اتفاقات ناخواسته و انجام اقدامات اصالحی بر اساس نتدایج تحلیدل در کمیتده و

ارائه فید بک به کارکنان
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مدیریت خطر و حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار



همکاري وهماهنگی با واحد هاي مختلف بیمارستان جهت اجرایی نمودن فعالیتها
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کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

واحد رسیدگی به شکایات

کارشناس مسئول  :حبیبه باقری
واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان در بال جنوبی طبقه همکف ساختمان جدید بیمارستان در مجاورت باجه بانک ملت واقع شده است.
اهداف:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

توسعه اجراي استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع
ارتقاء سط مشتري مداري در سازمان
افزایش میزان رضایت مندي بیماران و کارکنان از سازمان
ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع و کارکنان .
شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات
بازنگري مقررات و ضوابط اجرایی واحدها با مطالعه و تحقیق در خصوص شکایات واصله
کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدها.
فعالیت در راستاي اهداف استراتژیک

شرح وظایف کارشناس رسیدگی به شکایات:
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دریافت شکایات کتبی و شفاهی مراجعین از واحدها و کارکنان
جمع آوري روزانه ي شکایات از صندوق رسیدگی به شکایات
بررسی شکایات واصله ،تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و ارائه راه حلهاي قانونی موجود به ارباب رجوع
تحقیق ،بررسی و تکمیل اطالعات مورد نیاز در اولین فرصت با حضور شاکی و متشاکی
مراجعه به واحدهاي درمانی در رابطه با شکایات ارباب رجوع و تهیه گزار
پیگیري و اخذ نظریات و پیشنهادهاي واحدهاي تخصصی در ارتباط با شکایات
ارائه گزار پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط
ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصالح دیگر می باشد
ارائه راهکار و نقطه نظرات مشورتی به واحدهاي ذیربط
جمع بندي شکایات در مقاطع یک ماهه و ارایه ي گزار عملکرد به واحدآمار
پاسخ به استعالم واحدهاي دیگر دانشگاه در رابطه با شکایات
شرکت در جلسات مربوط به واحد رسیدگی به شکایات
تهیه و تدوین شاخص هاي تعیین شده
تهیه لیست کارکنانی که خدمتشان برجسته تشخیص داده می شود وارائه به دفتر مدیریت.
ارایه ي پسخوراند آماري شکایات به دفتر مدیریت

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود
نحوه ی دریافت شکایات:

 مراجعه حضوری به واحد رسیدگی به شکایات
 تلفنی
 صندوق های رسیدگی به شکایات مستقر در بیمارستان
 نامه های ارجاعی
 تلفن گویای بیمارستان
 پست الکترونیکی
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فلوچارت رسیدگی به شکایت بیماران
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کمیته های بیمارستانی

دبیر کمیته های بیمارستانی  :فاطمه قدیمی
یکی از سیاست-هاي وزارت بهداشت درمان و آموز پزشکی براي ارائه بهتر و ارتقاء کیفی وکمی خدمات رسانی در مراکز درمانی  ،راه اندازي کمیته هاي
بیمارستانی می-باشد کمیته هاي بیمارستانی ارکان اصلی برنامه ریزي و هدایت مجموعه و نمونه بارز مدیریت مشارکتی در اتخاذ تصمیمات مهم و اصولی براي
حل مشکالت و ارتقاء کمی و کیفی خدمات به مردم می باشد .این کمیته ها به منزله بازوي مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود
شرح وظایف:

 تنظیم تقویم کمیته هاي بیمارستانی براساس دستورالعمل وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی
 هماهنگی جهت برگزاري کمیته هاي بیمارستانی بر اساس تقویم
 تنظیم صورتجلسات و هماهنگی جهت ارسال آن به ارگانها و افراد مرتبط
اسامی کمیته های بیمارستان فارابی :
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کمیته اخالق پزشکی و رفتار حرفه اي
کمیته پایش و سنجش کیفیت
کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوري اطالعات
کمیته اقتصاد درمان دارو و تجهیزات پزشکی
کمیته مرگ و میر و عوارض ،آسیب شناسی نسوج
کمیته کنترل عفونت
کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا
کمیته بهداشت محیط
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
کمیته طب و انتقال خون
کمیته ایمنی بیمار
کمیته اورژانس( تریاژ و تعیین تکلیف)

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

مددکاری

مسئول :زهرا مددی
این واحد در ضلع شرقی طبقه زیرزمین ساختمان جدید در مجاورت واحد تاییدیه لنز قرار دارد .راهنمایی و هدایت بیماران فاقد بیمه درمانی جهت کاهش هزینده
هاي درمانی و ارائه خدمات به افراد نیازمندي که مورد تایید کارشناسان باشند ،هدف اصلی و نهایی این واحد می باشد .از جمله فعالیت هاي این واحد :
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همکاري و تعامل با سایر بخش ها ي بیمارستان جهت بهبود بخشی به روند ادامه درمان بیماران بستري
ارتباط با سازمان هاي بیمه گرو حمایتی در جهت حمایت از بیماران نیازمند
جلب مشارکت هاي مردمی جهت کمک به بیماران و تامین بخشی از هزینه هاي درمان و معا ...
تایید هزینه درمان سرپایی و بستري پرسنل و خانواده درجه اول آنان طبق دستورالعمل
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تاسیسات ونگهداشت
مسئول :مهندس مجتبی کرماجانی
این واحد در ضلع غربی طبقه زیرزمین ساختمان جدید بیمارستان واقع شده است  .تاسیسات در هر سازه اي یکی از ارکان اساسی و مهم بدوده و تدامین نیازهداي
فنی قسمت هاي مختلف آن سازه را بر عهده دارد  .از مهمترین فعالیت هاي این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
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نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
کنترل و بازرسی کلیه دستگا ه هاي حرارتی و برودتی
نصب دستگاه هاي وکیوم و اکسیژن
بازرسی و کنترل لوله کشی قسمت ها
کنترل و بازرسی شیرهاي آب ،شیر فلکه ها ،مخازن آب و ...و بر طرف نمودن عیوب آنها
کنترل و بازرسی کلیه تابلوهاي برق فشار ضعیف و قوي
بازرسی و انجام امور عایق بندي
رویت نمودن دفتر گزار موتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست ها
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تجهیزات پزشکی

مسئول  :مهندس مهدی شمس
این واحد در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان وجنب کتابخانه واقع شده است .فعالیت هاي این واحد شامل خرید،نگهداري وتعمیرات تجهیزات پزشکی می باشد.
خرید تجهیزات پزشکی :شامل خریدهاي کوچک ،متوسط وبزرگ است که تقسیم بندي ومیزان ریالی آن توسط وزارت دارائی تعیین وتوسط امور مالی دانشگاه
به بیمارستان ابالغ می گردد.تصمیم گیري در مورد خرید تجهیزات توسط کمیته دارو ،درمان وتجهیزات پزشکی بیمارستان صورت گرفته وکلیه مراحل اجرائی
خریداري توسط این واحد انجام می شود.

نگهداری تجهیزات پزشکی  :نگهداري واپراتوري تجهیزات توسط کاربر دستگاه انجام می گیرد  .در صورت مشاهده اشکال به واحد تجهیزات پزشدکی اطدالع
داده می شود.
 oدرباره دستگاه هاي با اهمیت بیشتر مانند ....قراردادهاي سرویس و نگهداري دوره اي وجود دارد که نظارت و پیگیري حسن اجراي قرارداد سرویس و
نگهداري بر عهده واحد تجهیزات پزشکی می باشد.
 oنگهداشت و کالیبراسیون دستگاه هاي بیهوشی و ونتیالتور به صورت  6ماهه و سایر دستگاه هاي پزشکی به صورت ساالنه انجام می گردد.
 oو ...کلیه مراحل نظارت ،پیگیري و بررسی مجدد روند نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه ها توسط واحد تجهیزات پزشکی انجام می گردد.
تعمیرات تجهیزات پزشکی :در صورت بروز اشکال در تجهیزات  ،توسط کاربر به واحد تجهیزات پزشکی گزار شفاهی داده می شود.پس از بررسی اولیده ،در
صورت قابلیت انجام وعدم نیاز به قطعات خاص ،تعمیر در داخل بیمارستان انجام ودستگاه تحویل بخش می شود .در غیر این صورت درخواست تعمیر تکمیل می
شود.

12

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

پذیرش

مسئول :رضا شیخی
واحد پذیر بیمارستان فارابی شامل پذیر مرکزي ،پذیر اورژانس ،پذیر درمانگاه قرنیه ،پذیر
پذیر است و  26نفر در این واحد مشغول خدمترسانی به بیماران میباشند.
پذیر

مرکزي بیمارستان داراي  5باجه پذیر

بیماران درمانگاه ،دو باجه رزرو بستري 4،باجه پذیر

درمانگاه رتین ،پذیر

درمانگاه گلو کوم و باجه اطالعات

بستري است.

بیماران ورودي جدید ،بیماران درمانگاههاي عمومی ،بیماران بستري ،بیماران ارجاعی و بیمارانی که بهطور غیرحضوري نوبت گرفتهاند منحصراً بایستی به پذیر
مرکزي مراجعه نمایند.
اطالعات پذیرش:
تلفن داخلی2415:
این واحد نوبت دهی بیمارستان را عهده دار است و بیمارانی که از چشم پزشکان سایر مراکز درمانی معرفی نامه دارند و یا نوبت خود را از طریق تلفنی و اینترنتی
رزرو نموده اند به این واحد مراجعه می نمایند .این بخش در مجاورت ورودي شرقی بیمارستان درب خیابان کارگر واقع شده است .
نکته :بیمارانیکه در این بیمارستان سابقه مراجعه به درمانگاه گلوکوم  ،رتین  ،مجراي اشکی و استرابیسم داشته اند نیاز به اخذ نوبت جدید ندارند و جهت دریافت
نوبت به پذیر مخصوص همان درمانگاه مراجعه نمایند.
پذیرش اورژانس:
تلفن داخلی2515:
این بخش در ضلع طبقه همکف در مجاورت اورژانس بیمارستان واقع شده است و وظیفه آن پذیر بیماران اورژانس و بیمارانیکه با مشکل درد و سوز
چشمی  ،جسم خارجی  ،ضربه و تصادف می باشد.این بخش در کلیه ساعات به صورت شبانه روزي فعال است.

پذیرش درمانگاه قرنیه:
این واحد در مجاورت درمانگاه قرنیه (اتاق  )31قرار گرفته است و بیمارانی با مشکالت قرنیه ،قوز قرنیه ،کاتاراکت در این درمانگاه پذیرفته میشوند.
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نحوه نوبت دهی درمانگاه قرنیه:
بیمارانی با مشکالت قرنیه که براي اولین بار،میتوانند از طریق تلفنی و اینترنتی نوبت خود را رزرو و در وقت تعیین شده با کدملی و کد رهگیري به اطالعات
پذیر مراجعه و پس از تایید به پذیر درمانگاه قرنیه مراجعه مینمایند.
بیمارانی که از سایر درمانگاهها به این درمانگاه ارجاع میشوند و همچنین بیمارانی با سابقه قبلی قرنیه و عمل جراحی،درپذیر
پذیر میگردند.

درمانگاه قرنیه نوبت دهی و

پذیرش درمانگاه رتین( شبکیه):

بیمارانی که مشکل شبکیه دارند ابتدا باید در درمانگاه عمومی معاینه شوند ومستقیما نمیتوانند نوبت درمانگاه شبکیه را اخذ نمایند .این بیماران پس از تشخیص
بیماري شبکیه در درمانگاه عمومی با کارت درمان ،به درمانگاه رتین ارجاع میشوند.
بیمارانی که در این بیمارستان سابقه جراحی شبکیه ،تزیق اوستین و یا لیزر دارند ،میتوانند با پرونده قبلی مستقیما به پذیر
تلفنی (داخلی  )2617نوبت خود را اخذ نمایند.ساعت پاسخگویی تلفنی از  14الی  16عصر میباشد.

رتین (اتاق  )62مراجعه و یا از طریق

پذیرش درمانگاه گلوکوم :

بیمارانی که مشکل گلوکوم دارند ابتدا باید در درمانگاه عمومی معاینه شوند ومستقیما نمیتوانند نوبت درمانگاه گلوکوم را اخذ نمایند .این بیماران پس از تشخیص
بیماري گلوکوم در درمانگاه عمومی با کارت درمان ،به درمانگاه گلوکوم ارجاع میشوند.

بیمارانی که در این بیمارستان سابقه جراحی گلوکوم دارند ،میتوانند با پرونده قبلی مستقیما به پذیر
نوبت خود را اخذ نمایند.ساعت پاسخگویی تلفنی از  14الی  16عصر میباشد.
پذیرش مرکزی :

تلفن داخلی2557-2554-2512-2558 -2551 :
نحوه نوبت دهی

نوبت دهی و پذیر

سرپائی بیماران از راههاي زیر امکان پذیر است:

نوبت دهی تلفنی  24ساعته از طریق تلفن گویاي  16( 55421181خط)
نوبت دهی از طریق پیامک 51118126
نوبت دهی اینترنتی
نوبت دهی از طریق مراجعه حضوري
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مدارك پزشکی
مسئول  :لیال فیضی نیا
این واحد در ضلع جنوبی طبقه زیر زمین بیمارستان جنب واحدتاسیسات ونگهداشت واقع شده و شامل بخش هاي زیر است :
 باجه پاسخگوئی به ارباب رجوع مدارک پزشکی کدگذاري بایگانیوظایف این واحد شامل :
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ذخیره و بازیابی اطالعات مراقبتی بیماران به صورت مکانیزه از طریق سیستم  HISجهت اهداف آموزشی ،پژوهشی  ،درمانی ،حقوقی وقضائی
اجراي فرآیند و مراقبت امحاء پرونده هاي بستري بیماران
ایجاد بستر مناسب در خصوص مبادله اطالعات الکترونیکی پرونده بیماران از طریق توسعه واجراي شبکه اسکن
تال در جهت ارتقاءرضایتمندي بیماران از طریق برخورد مناسب واحترام آمیزبا مراجعین
بررسی علل ترخیص با میل شخصی بیماران بستري
بررسی لیست انتظار بیماران وتال در جهت کوتاه کردن زمان پذیر
تال در جهت افزایش سرعت ودقت توام با حفظ کیفیت در بایگانی مدارک پزشکی
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واحدآمار

مسئول :معصومه نیکبخت
یکی از واحد هاي مهم بخش مدارک پزشکی است که درتصمیم گیري و برنامه ریزي هاي مدیریتی حائز اهمیت بوده و ابزاراجتناب ناپذیر انجام فرآیند تصدمیم
گیري است .
وظایف:
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دریافت و بررسی فرمهاي گردآوري شده آماري از قسمت هاي مختلف بیمارستان
دریافت آمارهاي کلینیکی و پارا کلینیکی بستري به صورت روزانه ،ماهانه ،شش ماهه و ساالنه
دریافت وتهیه آمارهاي کلینیکی و پاراکلینیکی به صورت مقایسه اي درصورت درخواست و نیاز
تهیه شاخص هاي آماري ازقبیل اشغال تخت ،تخت روز ،میانگین اشغال تخت ،چرخش تخت و  ...به تفکیک بخش ها و ماهها
تهیه نمودارهاي آماري
ارائه گزار هاي آماري حاصل از نتایج به دست آمده
تدوین سالنامه آماري بیمارستان
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واحد بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط :مهندس سیده زهرا موسوی
این واحد در ضلع شمال محوطه قدیم بیمارستان و جنب واحد کارپردازي بیمارستان واقع شده و شرح وظایف آن به شرح زیر می باشد:
-1هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیري مصوبه هاي مربوطه
 -2تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی براي کارکنان رده هاي مختلف
 -3نظارت و مداخله در عقد قراردادهاي خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی  ،کارت معاینه کارگري و گواهینامه آموز
مشمول قانون

بهداشت عمدومی پرسدنل

 -4بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی  ،شبکه خصوصی ) و تشکیل پرونده مربوط به آن وکنترل بهداشتی آن از نظدر کمدی و کیفدی و
انجام آزمایشات دوره اي میکروبی و شیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها  ،استانداردها و شرایط موجود
 -5نظارت  ،بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوري  ،تفکیک  ،انتقال  ،نگهداري موقت و دفدع زبالده هداي بیمارسدتانی و نیدز جلدوگیري از
فرو و بازیافت زباله بیمارستانی
 -6نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضالب بیمارستان و درصورت وجود معضل  ،ارائه پیشنهادهاي اجرائی مناسب
 -7نمونه برداري از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضالب برابر دستورالعمل هاي اعالم شده (درصورت وجود تصفیه خانده ) بمنظدور بررسدی کیفیدت پداالیش
فاضالب
 -8کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازي محیط  ،دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز  ،استفاده اصولی از رو
شرکتهاي سم پاشی غیر مجاز

هاي شیمیایی و نیدز جلدوگیري از فعالیدت

 -9نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان
 -11نظارت بر عملکرد شرکت طرف قرارداد جهت سمپاشی بیمارستان
 -11نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه و نظارت و هماهنگی الزم در زنجیره تهیه  ،طبخ و توزیع موادغذایی بدا همکداري کارشدناس تغذیده
بمنظور اطمینان از سالمت توزیع و مصرف غذا
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 -12نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو .
 -13ارائه راهکارهاي بهسازي بعنوان اصولی ترین رو

کنترل ناقلین

 -14انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیري و نیز مقابله با بحران و بالیا
 -15بطورکلی نظارت و کنترل الزم بهداشتی برکلیه بخش ها – همکاري و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهاي مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی
تعیین شده .
 -16نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوان و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها  ،وسایل اطفاء حریق و سیستم هاي هشداردهنده ،
مهار کپسولهاي طبی و . . .
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واحد بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای :مهندس الناز نصیرلو
تلفن1111:
این واحد در ضلع شمال محوطه قدیم بیمارستان و جنب واحد کارپردازي بیمارستان واقع شده و شرح وظایف آن به شرح زیر می باشد
-
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ارزیابی ریسک کلیه مشاغل ،تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی،اندازه گیري و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیکی ،بیولوژیکی و
روانی محیط کار) و تهیه گزار
تهیه و تعیین برنامه ها و ا قدامات اصالحی و پیشگیرانه براساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده
بازدید روتین واحدها و بخشهاي بیمارستان براساس سط ریسک آنها ،پرکردن چک لیست مربوطه و تهیده گدزار بدراي واحددهاي ذیدربط جهدت
پیگیري و اجرا
برنامه ریزي و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با همکاري سایر اعضاي مصوب  ،تهیه صورت جلسه کمیته ،پیگیري مصوبات  ،ارسال یدک
نسخه از صورت جلسه به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
اجراي برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب براي کلیه شاغلین بیمارستان با همکاري واحد آموز
برنامه ریزي براي اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی ( قبل از استخدام ،دوره اي و اختصاصی )
تشکیل پرونده سالمت شاغلین  ،آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصالحی
تعییین اقدامات ،اهداف و برنامه هاي اصالحی و پیشگیرانه به منظور افزایش ایمنی پرسنل و محیط کار ،کنترل و کداهش بیماریهدا و حدوادث شدایع
ناشی از کار در بیمارستانها
نظارت بر فرآیند ثبت بررسی ،انالیز وگزار دهی حوادث و بیماریهاي ناشی از کار و ارسال گزار به مراجع ذیربط(اداره کار ،تامین اجتماعی)
تعیین و نظارت برنصب تابلوها و عالئم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهاي اطالع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه اي در بیمارستان
تعیین نوع وسایل حفاظت فردي متناسب هر شغل بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده  ،همکاري و نظارت بر کیفیت انها بر اساس فرایندد انتخداب و
خرید با واحد مربوطه
آموز و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحی از وسایل حفاظت فردي
تهیه لیست کلیه مشاغل و پرسنل موجود در بیمارستان ،شناسایی و گردآوري فرایندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهاي بیمارستانی
شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود  ،تهیه برگه اطالعات ایمنی مواد ) (MSDSبراي کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده از این برگه ها
درکلیه مکانها
آموز کلیه موارد ) (MSDSبه شاغلینی که درکلیه مراحل انبارکردن ،نگهداري ،مصرف و دفع بهداشتی درمعرض مواد شیمیائی قرار می گیرند)
به منظور کنترل آلودگی محیط کار ،پرسنل و محیط زیست
روابط عمومی بیمارستان فارابی
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 نظارت وارزیابی به منظور انتخاب وعملکرد پیمانکاران (ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه اي وطب کار) با واحد مربوطه دربیمارستان برنامدده ریددزي بددراي اجددرا و نظددارت بددر برنامدده هدداي بهداشددت حرفدده اي شددامل:مدداده  5قددانون مدددیریت پسددماندها،برنامه بهداشددت پرتوهددا،ارگونومی،روشنایی،صدا،ایمنی شیمیایی  ،وسایل اطفائ حریق وسیستمهاي هشداردهنده وسایربرنامه هاي مدرتبط بابهداشدت حرفده اي کده ازطریدق
وزارت بهداشت ویا دانشگاه ابالغ می شود.
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واحد تغذیه

کارشناس مسئول تغذیه  :هاجر رضایی
تلفن1172:
این واحد در ضلع شمالی زیرزمین ساختمان جدید بیمارستان واقع شده و اهمیت ویژه اي در رژیم درمانی بیماران و نظارت بر تهیه  ،طبخ و توزیع مدواد غدذایی
دارد.کارشناسان تغذیه این واحد با تنظیم رژیم غذایی براي بیماران دیابتی  ،نارسایی هاي قلبی عروقی  ،فشار خونی  ،کلیوي و  ...گدام مهمدی در جهدت اصدالح
الگوهاي نادرست تغذیه اي بیماران بر میدارند.
وظایف کارشناس تغذیه به شرح ذیل می باشد:
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کسب خط مشی کلی در زمینه امور تغذیه از مدیریت
نظارت بر عملکرد شرکت پیمانکار تغذیه بر اساس بند هاي قراردادي
نظارت بر فرآیند تهیه ،طبخ و توزیع غذاهاي معمولی و رژیمی
نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران بستري
تهیه وتنظیم برنامه ي غذایی کارکنان
تهیه رژیم هاي غذایی با رعایت کالري هاي الزم و نوع آن
تنظیم و برآورد آمار غذایی
نظارت بر انبارهاي مواد غذایی از نظر موازین بهداشتی و معیارهاي انبارداري
نظارت بر ورود مواد غذایی به انبارها و سردخانه ها
نظارت بر امر سالمت و بهداشت کارکنان شاغل در آشپزخانه با همکاري و هماهنگی واحد بهداشت محیط و سوپروایزر کنترل عفونت
نظارت بر وضعیت بهداشت محیطِ ارائه خدمات غذایی
برآورد نیازهاي تدارکاتی بخش خدمات غذایی
نظارت بر تأمین تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه
جمع آوري آمار و اطالعات و ارائه گزار ماهانه به مدیریت
ارزیابی کیفی نحوه ي ارائه خدمات غذایی و گزار به مدیریت
ارائه طرح و برنامه ریزي هایی به منظور پیشرفت امور تغذیه
شددرکت در کمیتدده هدداي مددرتبط بدده منظددور ارائدده گددزار از فعالیددت هددا  ،پیشددرفت هددا  ،مشددکالت و راهکددار هدداي پیشددنهادي در جهددت بهبددود امددور
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وظایف کارشناس تغذیه دربخش ارائه مشاوره هاي تغذیه اي و رژیم درمانی عبارتست از :
تنظیم و ارائه توصیه هاي کلی تغذیه اي و رژیم درمانی در زمینه رژیم هاي بیمارستانی براي بیماران بستري ارزیابی تغذیه اي بیمارانی که توسط پزشک معالج
به کارشناس تغذیه ارجاع داده می شود .
تنظیم برنامه غذایی براي بیمار بر اساس نیازهاي تغذیه اي و با توجه به نوع بیماري و عادات غذایی و فرهنگی و مذهبی و تشکیل پرونده تغذیه اي براي بیماران
و پیگیري موارد الزم
نظارت بر نحوه ي توزیع و ارائه غذاهاي رژیمی در بخش ها
آموز

بیمار و بستگان ایشان در زمینه رژیم غذایی بیمار

نظر سنجی از کارکنان و بیماران در زمینه کیفیت و کمیت خدمات تغذیه اي و ارزیابی این نظر سنجی ها جهت ارائه خدمات مطلوبتر
با هماهنگی دفتر تعالی
تهیه مطالب آموزشی ،پمفلت هاي تغذیه اي و بنر براي باال بردن آگاهی بیماران
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دفتر پرستاری

مدیر پرستاري
فریده آژیر

آیت
سوپروایزر درگرد

سوپروایزر درگرد

جمشید مدیر پناه

رویا سلطانی

سوپروایزرآموزشی

سوپروایزر پژوهشی

زهرا میرزایی

ابوالقاسم پوریانی

زینب چاووشی

سوپروایزر

سوپروایزر اتاق عمل ها

سوسن ذوالفقاري

مژگان عالی

سوپروایزر درگرد
نرگس بخشی پور

سوپروایزرآموز

به ییمار

سوپروایزر بیهوشی
زهرا افضل وطن
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سوپروایزرکنترل عفونت

سوپروایز بالینی

حدیثه حسینی

لیال حاتمی

سوپروایزر درگرد

سوپروایزر درگرد

آناهیتا آروندي

فرانک شعاعی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

دفتر پرستاری
این دفتر در ضلع شمالی طبقه زیرزمین واقع شده است.
مدیریت همه جانبه بر ارائه خدمات پرستاري باکیفیت از طریق طراحی فرایندهاي کلیدي پرستاري و چک لیست هاي کنترل و ارزیابی در دفتر پرستاري به صورت
کار گروهی انجام می شود.
دفتر پرستاري بر اساس نظام اعتبار بخشی در بیمارستان ها ،کیفیت و ایمنی را پایه اصلی ارائه خدمات پرستاري به بیماران قرار داده و طبق برنامده تددوین شدده
پیگیر مدام ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می باشدو در راستاي این هدف ،استانداردها و اهداف  ACIرا الگوي تامین ایمنی بیماران قرار داده است.
پرسنل دفتر پرستاري شامل مدیر پرستاري ،سوپروایزران (بالینی ،آموزشی  ،پژوهشی ،آموز سالمت وکنتر ل عفونت) ،سرپرستاران ومنشی می باشند .همچندین
دفتر پرستاري از سرپرستاران بخشها نیز در برخی شیفتها به عنوان سوپروایزر استفاده می نماید.
دفتر پرستاري از طریق سوپروایزران  ،براساس برنامه از پیش تدوین شدده در جهدت ارائده خددمات پرسدتاري باکیفیدت  ،واحدد هداي مختلدف درمدانی (بخدش
ها،درمانگاهها واتاق هاي عمل) را نظارت و نتایج را کتباٌ به واحدهاي مربوطه اعالم و بازخورد مناسب را ارائه می نماید .نیاز هاي آموزشی و پژوهشی کارکنان بدر
اساس این ارزیابی ها و همچنین نظر سنجی از ایشان ،تعیین و دوره هاي آموزشی مدون بصورت درون سازمانی (درون بخشی  ،برون بخشی) و بدرون سدازمانی
جهت توانمند سازي کارکنان برنامه ریزي و اجرا می گردد.
فرایندهاي اساسی مدیریت پرستاري عبارتند از :
 مدیریت ارزیابی (نظارت و کنترل )
 مدیریت آموزشی
 مدیریت ارزشیابی
 مدیریت نیروي انسانی
 مدیریت برنامه ریزي
کلیه پرسنل جدید الورود پرستاري در بدو ورود از طریق  CDو کالس ها وکارگاههاي آموزشی به صورت عمومی و تخصصدی بدا مسدئولین و مقدررات عمدومی
بیمارسددددددتان و پرسددددددتاري آشددددددنا شددددددده و در برنامدددددده مدددددددون آمددددددوز القددددددایی و آشناسددددددازي در بخددددددش خددددددود قددددددرار
می گیرند.
دفتر پرستاري همواره از پیشنهادات ،انتقادات و تجارب و راهنمایی هاي پرسنل پرستاري استقبال نموده و در صورت کاربردي بودن از آن ها تشویق به عمل می
آورد .
کلیه اقدامات اداري پرسنل پرستاري از کانال دفتر پرستاري صورت می گیرد.
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واحدکنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت  :حدیثه حسینی
بیمارستان فارابی در سال  1387بعنوان یکی از بیمارستان هاي مشمول طرح نظام مراقبت از عفونت بیمارستانی  NNISفعالیت هاي خود را بدر اسداس سیسدتم
گزار دهی و نظام مراقبت از عفونت بیمارستانی برنامه ریزي کرده است .

شرح وظایف سرپرست (سوپروایزر) کنترل عفونت :
 -1شناخت منابع عفونت هاي بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش.
 -2بکارگیري نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها براي پیشگیري و کنترل عفونت بیمارستانی.
 -3همکاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشی براي پرستاران  ،دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیري و کنترل عفونت .
 -4شرکت در جلسات و دوره هاي آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت براي پرستاران با سایر گروههاي برگزاري می شود.
 -5تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره اي براي کارکنان بیمارستان و ارائه گزار

موارد مثبت.

 -6ارزیابی وسایل و تجهیزات الزم براي عفونت هاي خطر ناک و ارائه راهکارهاي مناسب به کمینه کنترل عفونت.
 -7افزایش سط آگاهی کارکنان بیمارستان از طریق انواع آموز

هاي مورد نیاز براي رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت.

 -8بازدید روزانه از بخش هاي مختلف بیمارستانی براي کشف موارد جدید احتمالی و پیگیري موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و عالئم بالینی.
 -9ارزیابی و ارزشیابی از اجراي ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهاي بیمارستانی و گزار

نتایج به کمیته مزبور.

 -11کنترل روشهاي مراقب هاي بالینی بخش هاي ویژه و سایرقسمت هاي آسیب پذیر بر اساس استاندارد هاي مراقبتی با همکاري کمیته کنترل عفونت .
 -11نظارت و کمک در ایزوالسیون بیماریهاي عفونی با توجه به خط مشی هاي کمیته و امکانات موجود.
 -12همکاري با تیم کنترل عفونت بیمارستانی براي تشخیص  ،تحقیق  ،کنترل  ،و ارزیابی و بروز عفونت در همه گیریهاي بیمارستانی.
 -13شدددرکت در جلسدددات کمیتددده کنتدددرل عفوندددت بددده منظدددور ارائددده اطالعدددات و گزارشدددات و دریافدددت دسدددتور العمدددل هددداي اجرایدددی.
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الگوریتم تصمیم گیری واکسیناسیون هپاتیت  Bو تزریق گاما گلوبولین ضد هپاتیت  Bدر مواقع مواجهه شغلی
پرسنلی
که مواجهه
شغلی داشته است

منبع تماس

اصال واکسن هپاتیت  Bنزده است

بیمار آنتی ژن مثبت است
تزریق گاماگلوبولین  HBو شروع واکسیناسیون هپاتیت B

بیمار آنتی ژن منفی است
شروع واکسیناسیون هپاتیت B

بیمار تیتر نشده و یا ناشناخته است
شروع واکسیناسیون هپاتیتB

قبال واکسن هپاتیت  Bزده است

تیتر آنتی بادی ضد هپاتیت  Bباالی
12است

نیاز به اقدام درمانی ندارد

نیاز به اقدام درمانی ندارد

نیاز به اقدام درمانی ندارد

تیتر آنتی بادی ضد هپایتت  Bمنفی
است

تزریق گاماگلوبولین  HBو شروع واکسیناسیون هپاتیت B

نیاز به اقدام درمانی ندارد

اگر بیمار  HIGH RISKاست مانند آنتی ژن
مثبت اقدام شود

تیتر آنتی بادی ضد هپاتیت  Bندارد

تیتر آنتی بادی انجام شود اگر:
 -1باالی 12بود نیاز به اقدامی ندارد
 -1زیر  12بود تزریق گاماگلوبولین و دوز یاد آور واکسن
هپاتیت B

نیاز به اقدام درمانی ندارد
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تیتر آنتی بادی انجام شود اگر:
 -1باالی  12بود نیاز به اقدامی ندارد
 -1زیر  12بود شروع واکسیناسیون
هپاتیتB

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

خدمات پاراکلینیکی بیمارستان
آسیب شناسی

رئیس بخش :

دکترفهیمه اسدی آملی

استاد پاتولوژی

واحد آزمایشگاه و آسیب شناسی در ضلع شمالی طبقه همکف بیمارستان واقع شده است .این بخش با فراهم آوردن مجموعه اي از تجهیزات مدرن و پیشرفته روز
دنیا و بکارگیري کارکنان مجرب ومتخصص ،توانسته است خدمات مطلوب آزمایشگاهی را با کیفیت باال به کلیه بیماران بستري و مراجعین سرپائی به صورت
شبانه روزي ارائه می نماید .خدمات ارائه شده در دوحوزه آناتومیکال وکلینیکال پاتولوژي ومیباشد.

رادیولوژی  ،سونوگرافی و سی تی اسکن

رئیس بخش  :دکتر شروین شریف کاشانی
روزهاي سه شنبه وپنج شنبه صب
سوپروایزر :

رادیولوژیست

مهدی رعدی

کلیه اعمال تصویربرداري خصوصاً در حوزه چشم پزشکی،جهت بیماران بستري و مراجعین سرپائی ،با نظارت متخصصین و کارشناسان مجرب بصورت  24ساعته
در این مرکز انجام می پذیرد .بخش رادیولوژي این مرکز با استفاده از دستگاه هاي مدرن ،رادیوگرافی هاي ساده و تخصصی  CT،اسکن و سونوگرافی را انجدام
می دهد.
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داروخانه

مسئول داروخانه:

دکترمحمد رضا فرخ آشتیانی

داروخانه مرکزي در بال غربی طبقه همکف بیمارستان در مجاورت واحد درآمد واقع شده است.
داروخانه اورژانس دربال جنوبی طبقه همکف وروبروي درمانگاه اورژانس قرار دارد.

در حال حاضر داروخانه بیمارستان با بیش از  411قلم دارو و تجهیزات به صورت شبانه روزي به ارائه خدمت به بیماران مشغول
می باشد  .در کنار داروخانه مرکزي  ،چندین سال است که داروخانه اورژانس نیز جهت خدمت به بیماران در بیمارستان فارابی بصورت شبانه روزي فعال می باشد.
داروخانه بیمارستان فارابی در حال حاضر نیاز مجتمع هاي اتاق عمل  ،بخشها  ،درمانگاهها و همینطور تمام بیماران سرپائی را مرتفع می سازد.داروخانه بیمارستان
فارابی با بیمه هاي زیر طرف قرارداد می باشد:
تامین اجتماعی – خدمات درمانی – خویش فرما – روستائی  -نیروهاي مسل  -شهرداري و بیمه بازنشستگی.
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درمانگاه اورژانس
سرپرستار :فاطمه سلیمانی

اورژانس این بیمارستان داراي  7دستگاه اسلیت براي معاینه چشم و 4تخت تحت نظر ،اتاق معاینه ،اتاق احیاي قلبی-ریوي مدی باشدد .در ایدن بخدش کارکندان
مجرب به همراه تجهیزات کامل به صورت  24ساعته آماده ارائه خدمت به بیماران چشمی می باشند.

درمانگاههای تخصصی
درمانگاههای تخصصی چشم پزشکی

سرپرستار :رویا ابراهیمی
درمانگاههاي تخصصی چشم پزشکی شامل  4درمانگاه (از شماره  1تا  ) 4در ضلع شرقی طبقه همکف بیمارستان ،روبروي درمانگاه گلوکوم واقع شده است .در
این درمانگاهها بیمارانی که براي اولین بار به بیمارستان مراجعه کرده اند توسط متخصصین مرکز معاینه ودرمان شده ودر صورت نیاز به درمانگاههاي فوق
تخصصی بیمارستان ارجاع داده می شوند .همچنین دستیاران تحت نظر اساتید هیئت علمی در این درمانگاهها آموز می بینند.

درمانگاه تخصصی پزشکی قانونی و نظام وظیفه :
چشم پزشک:

دکتر رضائی طالقانی

سرپرستار :
این درمانگاه در ضلع شرقی طبقه همکف بیمارستان در مجاورت درمانگاههاي عمومی قرار گرفته است .بیمارانی که داراي صدمات چشمی ناشی از ضربوجرح یا
تصادفات و حوادث هستند و از پزشکی قانونی به بیمارستان فارابی ارجاع میشوند ،درصورتیکه در ساعات غیر اداري و یا روزهایی که پزشک معتمد در بیمارستان حضور
ندارد مراجعه نمایند ،ابتدا در درمانگاه اورژانس پذیر
اعالم

نظر

پزشک

معتمد

در

و پرونده اولیه برایشان تشکیل میشود .سپس با نامه ارجاع ،از پذیر
روز

تعیینشده

به

درمانگاه

پزشکی

بیمار بایستی هنگام مراجعه به پزشک معتمد برگه ارجاع پزشکی قانونی و پرونده اولیه را همراه داشته باشد.
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قانونی

اورژانس نوبت گرفته و جهت تأیید نهایی و
بیمارستان

مراجعه

مینمایند.

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود
درمانگاه تخصصی اکوالرانکولوژی
سرپرستار:

این درمانگاه در طبقه همکف بیمارستان روبروي اتاق عمل آواستین(اتاق عمل  )5و درمجاورت درمانگاه پریمتري قرار دارد.کلیه بیماران با تومورهاي اولیه و ثانویه
چشمی ،کاسه چشمی ،پلکی ،کیست ها و ضایعات مشابه چشمی به این درمانگاه ارجاع داده می شوند و تحت بررسی و درمانهاي تخصصی و فوق تخصصی قرار
می گیرند.تیم چند تخصصی اکوالر آنکولوژي به بیماران فوق کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی(جراحی،رادیوتراپی ،Externalشیمی درمانی و براکی تراپی
چشم) را ارائه می دهند .این درمانگاه داراي فضاي کافی و تجهیزات الزم است.

درمانگاه تخصصی بیماری های سطحی چشم:
سرپرستار :
پزشکان درمانگاه :

دکتر حامد قاسمی – دکتر سید رضا غفاری -دکتر زارعی قنواتی

این درمانگاه در سالن شماره  2ضلع شمالی طبقه همکف بیمارستان درمجاورت اتاق عمل اواستین  ،واقع شده است.بیماران مبتال به ضایعات سط چشم و قرنیه

،ناخنک ،خشکی چشم بعد از غربالگري در درمانگاه هاي مختلف به این درمانگاه ارجاع داده می شوند .
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درمانگاه مشاوره قبل از عمل
این درمانگاه روبروي درب شرقی بیمارستان در طبقه زیر زمین ساختمان پذیر
داخلی و درمانگاه تخصصی قلب و عروق می باشد.

مرکزي واقع شده است و شامل درمانگاه مشاوره بیهوشی ،درمانگاه تخصصی

درمانگاه مشاوره قبل از عمل :

سرپرستار :

فرشته اسکندری

پزشکان:

دکتر نواب قاسمی – دکتر فروغ الزمان نوری – دکتر
مریم دولتیان

این درمانگاه با هدف غربالگري وبررسی بیماري هاي زمینه اي در بیماران کاندید عمل جراحی و کاهش موارد کنسل شدن وعوارض حین و پس از عمل
جراحی راه اندازي شده است .کلیه بیمارانی که کاندید عمل جراحی می باشند به این درمانگاه ارجاع وپس از بررسی و معاینه توسط پزشکان عمومی در صورت
نیاز تحت درمان قرار گرفته یا به سط باالتر ارجاع و پس از پیگیري و درمان هاي الزم در لیست عمل جراحی قرار می گیرند.
کلیه بیماران باالي  41سال کاندید عمل جراحی قبل از بستري و بیماران کاندید فلورسئین آنژیوگرافی به این درمانگاه ارجاع وتوسدط متخصصدین قلدب وعدروق
مورد معاینه قرار می گیرند  .در صورت نیاز از بیماران اکوگرافی ،تست ورز () ESTو ECGگرفته می شود.

درمانگاه تخصصی نورولوژی :

سرپرستار :
پزشکان درمانگاه :
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درمانگاههای فوق تخصصی

درمانگاه فوق تخصصی قرنیه :
سرپرستار :

سوسن ذوالفقاری

این درمانگاه در سالن شماره  3طبقه همکف بیمارستان ودر مجاورت درمانگاه استرابیسم ومجراي اشدکی واقدع شدده اسدت .مدراجعین ایدن درمانگداه از طریدق
درمانگاههاي عمومی بیمارستان ،متخصصین داخل و خارج از بیمارستان و یا از طریق بیمارستانهاي سراسدر کشدور جهدت اقددامات تشخیصدی و درمدانی فدوق
تخصصی به این درمانگاه ارجاع می گردند .عیوب انکساري چشم (نزدیک بینی ،دور بینی ،آستیگماتیسم و پیر چشمی )و بیماري هایی مانندد ناخندک ،کاتاراکدت،
کراتوکونوس (قوز قرنیه ) ،دژنراسیون قرنیه ،التهابات قرنیه و ملتحمه ،اولسرهاي عفونی در این درمانگاه مورد درمان و درصورت نیاز جراحی قرار می گیرند .ارائده
مشاوره فوق تخصصی به سایر رشته ها از دیگر خدمات این درمانگاه می باشد.

درمانگاه فوق تخصصی استرابیسم :
سرپرستار :

مژگان عالی

این درمانگاه در سالن شماره  3طبقه همکف بیمارستان و در مجاورت درمانگاه قرنیه واقع شدده اسدت.مراجعین ایدن درمانگداه از طریدق درمانگاههداي عمدومی
بیمارستان ،متخصصین داخل و خارج از بیمارستان و یا از طریق بیمارستانهاي سراسر کشور جهت اقدامات تشخیصی و درمانی فوق تخصصدی بده ایدن درمانگداه
ارجاع می گردند .این درمانگاه شامل  4بخش استرابیسم ، Aاسترابیسم  Bدرمانگاه ارتوپتیک و درمانگاه آمبیلوپی می باشد  .تشخیص و درمان انحراف چشدم در
کودکان و بزرگساالن ،تشخیص و درمان تنبلی چشم در کودکان از مهمترین وظایف این درمانگاه می باشد .بیشترین ومهمترین مراجعین این درمانگداه را اطفدال
تشکیل می ده ند .به دلیل اهمیت درمان تنبلی چشم در کودکان ،آنها با قطره سیکلوپلژیک ومعاینه حسی وحرکتیبه طور دقیق تحت معاینه قرار میگیرند ودرمدان
توسط تجویز عینک ،بستن چشم و در صورت نیاز عمل جراحی صورت می گیرد .ارائه مشاوره فوق تخصصی به سایر رشته ها از دیگر خدمات این درمانگداه مدی
باشد.
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درمانگاه فوق تخصصی رتین :
سرپرستار :

لیال جاودانه

این درمانگاه درسالن شماره  6طبقه همکف بیمارستان واقع شده و شامل بخش هاي مشاوره رتین،رتین  ،1رتین  2و  ROPمی باشد .درمانگاه مشاوره رتین در
سالن شماره  1طبقه همکف بیمارستان ،جنب درمانگاه کلوکو م قرار دارد .بیماران این درمانگاه منحصرا از طریق درمانگاههاي عمومی بیمارستان ویا متخصصین
ویتره ورتین بیمارستان ارجاع می گردند .ویتره ورتین شامل طیف وسیعی از بیماري ها ي عروقی شدبکیه  ،بیمداري هداي مدادرزادي شدبکیه  ،ترومدا و ضدربه ،
بیماریهاي دژنراتیو مانند دژنراسیون ماکوال  ،رتینوپاتی دیابتی  ،رتینوبالستوما  ROP،و جداشدگی شبکیه می گردد .بیمارانی که داراي مشکالت شبکیه می باشند،
پس از معاینه توسط متخصصان مجرب و انجام Aو  Bاسکن  ،آنژیوگرافی  ICG ،و یا تست هاي مکمل دیگر برحسب نوع بیمداري تحدت عمدل جراحدی قدرار
گرفته و یا تحت نظر قرار می گیرند.

درمانگاه فوق تخصصی اربیت و مجاری اشکی :
سرپرستار:

یوسف کوسلی

این درمانگاه درسالن شماره  3طبقه همکف بیمارستان وروبروي درمانگاه قرنیه واقع شده است .مراجعین این درمانگاه از طریق درمانگاههاي عمومی بیمارستان ،
متخصصین داخل و خارج از بیمارستان و یا از طریق بیمارستانهاي سراسر کشور جهت اقدامات تشخیصی و درمانی فوق تخصصی بده ایدن درمانگداه ارجداع مدی
گردند .مشکالت اربیت از قبیل پتوز ،اشک ریز تومورها ،شاالزیون ،اکتروپیون ،انتروپیون ،شکستگی هاي اربیت و...از جمله مشکالت بیماران مراجعه کننده بده
این درمانگاه می باشد .بیماران به صورت سرپایی یا با عمل جراحی درمان می شوند .ارائه مشاوره فوق تخصصی به سایر رشته ها از دیگر خدمات ایدن درمانگداه
می باشد.

994

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود
درمانگاه فوق تخصصی گلوکوم :
سرپرستار :

رویا ابراهیمی

این درمانگاه در سالن شماره  1طبقه همکف بیمارستان و در مجاورت درمانگاه مشاوره رتین واقع شده و شامل دو بخش  Aو  Bمی باشد  .مراجعین این درمانگاه
از طریق درمانگاههاي عمومی بیمارستان  ،متخصصین داخل و خارج از بیمارستان و یا از طریق بیمارستانهاي سراسر کشور جهت اقددامات تشخیصدی و درمدانی
فوق تخصصی به این درمانگاه ارجاع می گردند  .بیماران گونیوسکوپی شده وتحت درمان سرپایی یا ج راحی قدرار مدی گیرد.درمدان شدامل ایریددکتومی یدا لیدزر
ترابکولوپالستی ویا ترابلکتومی است .در صورت نیاز پریمتري یا ( GPXاندازه گیري ضخامت الیه هاي عصبی ) در این درمانگاه صورت می گیرد .ارائه مشداوره
فوق تخصصی به سایر رشته ها از دیگر خدمات این درمانگاه می باشد.

درمانگاه پریمتری :
سرپرستار :

این درمانگاه در سالن شماره  2ضلع شمالی طبقه همکف بیمارستان  ،واقع شده است.این واحد مجهز به  3دستگاه پریمتر هامفري و  1دستگاه پریمتر اکتوپوس
می باشد .که جهت بررسی میدان بینایی استفاده می شوند .پریمتري جهت بررسی عوارض چشمی داروهاي سیستمیک مانند کورکتیکواستروتیدها وکلروکین مورد
استفاده قرار می گیرد .بیمارانی که مبتال به گلوکوم  ،رتینوپاتی ،انسداد عروقی چشم و مغز ،تومورهاي مغزي  ،تومور هیپوفیز و ضربه هاي مغزي شده اندجهت
انجام پریمتري به درمانگاه گلوکوم ارجاع و مورد معاینه قرار می گیرند.
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درمانگاه اکوگرافی چشم :

سرپرستار :

لیال جاودانه

این درمانگاه روبروي درب شرقی بیمارستان و در درمانگاه مشاوره قبل از عمل واقع شده است.بیماران مبتال به کاتاراکت پدس از معاینده در درمانگاههداي دیگدر
 A-scanو  B-scanو – IOL
جهت تعیین قدرت لنز داخل چشمی وتهیه  A-scanبده ایدن واحدد ارجداع مدی شدوند .در ایدن درمانگداه از
 masterبراي تعیین قدرت لنز داخل چشمی استفاده می گردد.

درمانگاه آنژیوگرافی چشم :
سرپرستار :لیال جاودانه

این درمانگاه در ضلع شمالی طبقه زیر زمین بیمارستان ،در مجاورت راه پله واقع شده است .بیماران مبتال به رتینوپاتی دیابت ي،بیماري هاي عروقی شبکیه و یدا
دژنراسیون ماکوال ي وابسته به سن پس از معاینه دردرمانگاههاي عمومی ویا رتین در صورت نیاز به انجام فلورسئین آنژیو گرافی یدا  ICGآنزیدوگرافی بده ایدن
درمانگاه ارجاع می گردند.
آنژیوگرافی تکنیک  ،(Optic Coherence Tomography) OCTالکترورتینوگرام ( )ERGبدا رو هداي  ،Flash Patternو  M.Fدر ایدن
واحد انجام می شود.
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درمانگاه لیزر تراپی :
سرپرستار :لیال جاودانه

این درمانگاه در ضلع شمالی طبقه زیر زمین بیمارستان ،در مجاورت راه پله ودرمانگاه آنژیوگرافی واقع شده است.اکثر مراجعین این درمانگاه را بیمداران مبدتال بده
رتینوپاتی دیابتی تشکیل می دهند .لیزر تراپی رتین در  3-4جلسه مجزا صورت می گیرد.در صورتی که بیمار دچار خونریزي زجاجیده شدده ولیدزر تراپدی امکدان
نداشته باشد بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته ویا تا کاهش مقدار خونریزي پیگیري می شود .بیماران مبتال به گلوکوم زاویه بسته که کاندید ایریدکتومی لیزري
هستند،بیمارانی که دچار کدورت لنز داخل چشمی شده اند،بیمارانی که دچار اسداد ورید مرکزي یا شاخه اي شبکیه شده اند براي لیزر تراپی به این واحد ارجاع می
گردند.
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خدمات بستری بیمارستان
بخش اورژانس

(مهر)

سرپرستار  :لیلی حسن زادگان
این بخش درضلع جنوبی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد .این بخش داراي  44تخت فعال چشم در دو قسمت تفکیک شده زنان ومردان می باشد  .این بخش
در تمام مدت شبانه روز با تجهیزات پیشرفته و پرسنل کارآمد ،پذیراي بیماران اورژانس در تمام گروههاي سنی می باشد .

بخش آرمان
سرپرستار  :فاطمه شاملوی
این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد .این بخش داراي 7اتاق و  26تخت فعال است .بیماران گروه رتین و استرابیسم ،قرنیه و اربیت دراین
بخش بستري وتحت درمان قرار می گیرند .در این بخش تال شده است تا از کلیه تجهیزات ودستگاههاي مورد نیاز بر اساس استانداردهاي روز استفاده شود.

بخش امید
سرپرستار  :مرجان فامیلی
این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد .این بخش داراي  31تخت فعال چشمی باشد .بیماران گروه اربیت  ،قرنیه وگلوکوم دراین بخش
بستري و تحت درمان قرار می گیرند .

بخش صدف
سرپرستار  :ماهک فروتن
این بخش درضلع غربی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد .این بخش داراي  12اتاق و  46تخت فعال چشم ویک اتاق معاینه می باشد  .بیماران گروه قرنیه و
گلوکوم و اربیت دراین بخش بستري وتحت درمان قرار می گیرند.

بخش یاس
سرپرستار :

ژاله صادقی

این بخش درضلع غربی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد .این بخش داراي  32تخت فعال چشم می باشد  .بیماران گروه شبکیه و استرابیسم دراین بخش
بستري وتحت درمان قرار می گیرند.
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بخش ICU
سرپرستار  :الهام بصیری
این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد .این بخش داراي  4تخت فعال بوده ومجهزبه کلیه تجهیزات پیشرفته روز دنیا می باشد .این بخش با
پرسنل کارآزموده به بیماران نیازمندمراقبت هاي ویژه در قبل و بعد از عمل جراحی چشم خدمت رسانی می کنند.

بخش POST– ICU
سرپرستار  :مرجان فامیلی

این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان و در بخش  A2واقع می باشد .این بخش با 4تخت فعال و امکانات و تجهیزات پیشرفته به بیماران نیازمند مراقبت
هاي ویژه خدمت رسانی می کند.

بخش نگاه
سرپرستار  :فرشته اسکندری
این بخش درضلع شرقی طبقه زیر زمین بیمارستان واقع می باشد .این بخش با 22تخت فعال در دو قسمت مجزاي مردان و زنان وامکانات و تجهیزات پیشرفته
به مراجعین خدمت رسانی می کند.

بخش انکولوژی
سرپرستار  :مرجان فامیلی
مسئول هماهنگی امور فنی  :مهندس مجتبی ارجمند
این بخش در ضلع شرقی طبقه اول بیمارستان و در مجاورت بخش مردان یک می باشد.داراي  14تخت عمومی جهت بیماران با اندیکاسیون جراحی که  4تخت
در بخش مردان یک و  11تخت در بخش زنان یک می باشد .همچنین 4تخت به صورت سوئیت اختصاصی جهت براکی تراپی و شیمی درمانی فراهم گردیده
است .این سوئیت ها مجهز به تمام امکانات مورد نیاز(سرویس بهداشتی و حمام، LCD،یخچال،صندلی تخت خواب شو همراه،اکسیژن و ساکشن سانترال و)....
می باشد.عمل براکی تراپی چشم یعنی کاشت موقت پالک رادیواکتیو روتنیوم  Ru-106یا پالک رادیواکتیو یداید  I-125که با توجه به شرایط بیمار و نوع
ضایعه(بدخیمی) ،به تشخیص تیم درمان یکی از پالکها در چشم بیمار قرار می گیرد و بیمار در طول مدت درمان که متوسط  5تا  8روز می باشد در یکی از
سوئیت هاي بخش بستري است و پس از خروج پالک ترخیص می شود .همچنین شیمی درمانی  Solid tumorها در همین بخش انجام می شود.
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بخش لیزیک
جانشین سرپرستار  :سمیه مشهدی فراهانی

این بخش در طبقه اول ساختمان قدیم بیمارستان واقع می باشد .این بخش داراي  2اتاق عمل و دو درمانگاه جراحی عیوب انکساري،کراتوکونوس (قوز قرنیه)،
اتاق تصویر برداري واتاق رفرکشن می باشد .بخش لیزیک باامکانات و تجهیزات پیشرفته وکادر پزشکی و پرستاري مجرب به مراجعین خدمت رسانی می کند.

بخش اپتومتری
مسئول  :علی غیبی

این بخش در ضلع جنوبی طبقه همکف بیمارستان و شامل  2بخش بینائی سنجی و درمانگاه لنز می باشد .کارکنان این واحد با پیشرفته ترین تجهیزات وتکنیدک
ها ارائه خدمت می کنند.
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کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

مجتمع اتاق های عمل
اتاق عمل 9
سرپرستار :مریم صباغی

این اطاق عمل در ضلع شمالی طبقه اول بیمارستان واقع شده است و مشتمل بر  6تخت جراحی می باشد .در این اطاق عمل با پیشرفته تدرین تجهیدزات چشدم
پزشکی و کادر درمانی کارآزموده تمام اعمال جراحی شبکیه انجام می شود.

اتاق عمل 2
سرپرستار :طاهره شمشادی
این اطاق عمل در ضلع شمالی طبقه اول بیمارستان واقع شده است و مشتمل بر  7تخت جراحی فعال می باشد .در این اطاق عمل با پیشرفته ترین تجهیزات
چشم پزشکی وکادر درمانی کارآزموده تمام اعمال جراحی قرنیه انجام می شود.

اتاق عمل 3
سرپرستار :سعیده خوش نژاد
این اطاق عمل در ضلع شرقی طبقه زیرزمین بیمارستان و جنب بخش سرپائی واقع شده است و مشتمل بر  12تخت جراحی فعال می باشد .در این اطاق عمل
با پیشرفته ترین تجهیزات چشم پزشکی و کادر درمانی کارآزموده تمام اعمال جراحی اربیت  ،مجراي اشکی،گلوکوم،کاتراکت و ...انجام می شود.

اتاق عمل 4
سرپرستار :ثریا کریمی
این اطاق عمل در ضلع جنوبی طبقه زیرزمین بیمارستان و در مجاورت واحد مدارک پزشکی واقع شده است و مشتمل بر  12تخت جراحی فعال می باشد .در این
اطاق عمل با پیشرفته ترین تجهیزات چشم پزشکی و کادر درمانی کارآزموده تمام اعمال جراحی اورژانس انجام می شود.

اتاق عمل اوستین
سرپرستار :مریم صباغی

این اطاق عمل در سالن شماره  2طبقه همکف بیمارستان روبروي درمانگاه اکوالر انکولوژي واقع شده است.
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روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

واحد CSSD
Central Sterile Supplies Department

سرپرستار :معصومه باباپور
این واحد در ضلع غربی طبقه زیر زمین ساختمان جدید بیمارستان واقع شده است .
کارهاي زیر از جمله خدمات ارائه شده توسط این واحد می باشد :
این واحد با شستشو ،ضدعفونی و استریل نمودن وسایل مورد نیاز بخش ها و اتاقهاي عمل بیمارستان نقش حیاتی در کیفیت وایمنی خدمات پزشکی دارد.
اهمیدددت واحدددد  CSSDدر آن اسدددت کددده بددددون ایدددن مرکدددز هیچگوندددده عمدددل جراحدددی در بیمارسدددتان نمدددی تواندددد انجدددام شددددود.
این واحد شامل بخش هاي زیر است:
 دریافت وتفکیک لوازم و تجهیزات تمیزکردن و ضد عفونی لوازم آماده سازي لوازم استریل کردن لوازم نگهداري ابزار و لوازم تحویل دادن آنهاواحد  CSSDمجهز به دستگاه اتوکالو بخار ،اتوکالو پالسما و اتوکالو فرمالدئید می باشد .
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روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

مرکز تحقیقات چشم پزشکی

رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی :دکتر سید فرزاد محمدی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  1381به قصد ساماندهی پژوهش هاي بالینی وورود به عرصه هاي پژوهش هاي حرفده اي و
نقش آفرینی هاي اصیل در فرآیند تولید و اکتساب دانش پیشگیري از نابینائی و توسعه علوم بینائی تاسیس شد.
مرکز تحقیقات چشم در ساختمان قدیم  ،جنب دفتر ریاست بیمارستان واقع شده و وظایف آن شامل موارد زیر است :
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ارائه مشاوره آماري و متدولوژي به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی
اجراي برنامه هاي آموزشی وکارگاه در زمینه پزوهش و مهارت دانشگاهی
برگزاري جلسات پیش دفاع ودفاع از پایان نامه هاي دانشجوئی
بروز رسانی ساالنه تقویم پژوهشی
ارائه مقاالت در همایش هاي داخلی و بین المللی
اجراي طرح هاي پزوهشی
برگزاري تور هاي تحقیقاتی دانشجوئی
برگزاري جشنواره فارابی
برگزاري دوره هاي آموزشی ،کارگاه و بازآموزي
برگزاري سمینار فیزیک و مهندسی پزشکی

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

اعضای هیئت علمی

924

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

گروه قرنیه و سگمان قدامی

دکتر محمد ناصر هاشمیان

دکتر محمود جباروند بهروز

دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

استاد -فوق تخصص قرنیه

استاد  -فوق تخصص قرنیه

استاد -فوق تخصص قرنیه

استاد -فوق تخصص قرنیه

دکتر سید فرزاد محمدی
دکتر معصومه محبی

دانشیار -فوق تخصص قرنیه

دانشیار -فوق تخصص قرنیه

دکتر فاطمه علیپور
دانشیار  -فوق لنز های تماسی

دکترمهران زارعی قنواتی
دانشیار  -فوق تخصص قرنیه

دکتر مهدی خداپرست

دکتر حسام هاشمیان

استادیار -فوق تخصص قرنیه

استادیار -فوق تخصص قرنیه

925

دکتر مهرداد محمد پور
دانشیار -فوق تخصص قرنیه

دکتر رضا غفاری
دانشیار -فوق تخصص قرنیه

دکترحامد قاسمی

دکتر محمد سلیمانی

دانشیار  -فوق تخصص قرنیه

دانشیار  -فوق تخصص قرنیه

دکتر پریسا عبدی

دکتر گلشن لطیفی

استادیار -فوق تخصص قرنیه

استادیار -فوق تخصص قرنیه

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

گروه رتین

دکتر هوشنگ فقیهی

دکتر احمد میرشاهی

دکتر علی طباطبائی

دکتر رامک روحی پور

استاد -فوق تخصص رتین

استاد -فوق تخصص رتین

استاد -فوق تخصص رتین

استاد -فوق تخصص رتین

دکتر محمد زارعی
دانشیار -فوق تخصص رتین

دکتر فریبا قاسمی
دانشیار -فوق تخصص رتین

دکتر علیرضا خدابنده
دانشیار  -فوق تخصص رتین

دکتر نازنین ابراهیمی ادیب

دکتر فاطمه بازوند

دکتر حسن خجسته

استادیار  -فوق تخصص رتین

دکتر حمید ریاضی

استادیار  -فوق تخصص رتین

استادیار  -فوق تخصص رتین

استادیار  -فوق تخصص رتین
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روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

گروه گلوکوم

دکتر رضا زارعی

دکتر قاسم فخرائی

دکتر ساسان مقیمی عراقی

استاد -فوق تخصص گلوکوم

استاد -فوق تخصص گلوکوم

استاد -فوق تخصص گلوکوم

دکتر زکیه واحدیان

دکتر مونا سادات سید صفی زاده

دانشیار -فوق تخصص گلوکوم

استادیار -فوق تخصص گلوکوم

دکتر مسعود محمدی
دانشیار -فوق تخصص گلوکوم

گروه استرابیسم

دکتر محمدرضا اکبری

دکتر مسعود اقصائی فرد

استاد -فوق تخصص استرابیسم

دانشیار -فوق تخصص استرابیسم

دکتر آرش میر محمد صادقی
دانشیار -فوق تخصص استرابیسم

دکتر مطهره صادقی
استادیار -فوق تخصص استرابیسم
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روابط عمومی بیمارستان فارابی

دکتر یداله اسالمی
دانشیار -فوق تخصص گلوکوم

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

گروه اربیت و اکولوپالستی

دکتر ابوالفضل کسائی کوپائی

دکتر محمد طاهر رجبی

دکتر فرزاد پاکدل

دکترمنصوره جمشیدیان طهرانی

دانشیار -فوق تخصص اربیت

استاد -فوق تخصص اربیت

دانشیار -فوق تخصص اربیت

استادیار -فوق تخصص اربیت

چشم پزشک

دکتر احمد معصومی
استادیار
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روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

کادر درمان

دکتر سید محسن رفیع زاده
فوق تخصص :اربیت و اکولوپالستی

دکتر افسر فراهانی دستجانی
جراح و متخصص چشم پزشک
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دکتر علی اصغر احمد راجی
فوق تخصص :ویتره و رتین

دکتر بابک معصومیان
فوق تخصص :استرابیسم

دکتر مرجان ایمانی
فوق تخصص :ویتره و رتین

دکتر بهرام بحرانی سفیدانی
فوق تخصص :ویتره و رتین

دکتر داود وکیلی

دکتر الیاس خلیلی پور

فوق تخصص :ویتره و رتین

فوق تخصص :ویتره و رتین

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

گروه داخلی -قلب

دکتر نواب قاسمی

دکتر خدیجه فرزانه

متخصص قلب وعروق

متخصص قلب وعروق

گروه بیهوشی
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دکتر سید حسین صدرالسادات

دکتر مهدی صنعت کار

دانشیار -متخصص بیهوشی

استادیار -متخصص بیهوشی

دکتر عبدالحسین احمد بهبهانی

دکتر مهرداد شروقی

استادیار -متخصص بیهوشی

استادیار -متخصص بیهوشی

دکترعباس استاد علیپور
استادیار -متخصص بیهوشی

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

گروه آسیب شناسی پزشکی

دکترفهیمه اسدی آملی

دکتر زهره نوذریان

استاد  -متخصص پاتولوژی

استادیار -متخصص پاتولوژی

گروه رادیولوژی

939

مغز و اعصاب

دکترشروین شریف کاشانی

دکتر سمیرا یادگاری

متخصص رادیولوژی

متخصص نورولوژی

روابط عمومی بیمارستان فارابی

گروه اپیدمیولوژی

دکتر الهام اشرفی
هیات علمی گروه اپیدمیولوژی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

مسئولین بخش ها و واحد های بیمارستان
عکس

نام -نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

دکتر محمدرضا اکبری

رئیس بیمارستان  -مدیر گروه چشم پزشکی

1177 -1111

رئیس مرکز تحقیقات چشم

1112-1113

دکتر محمد طاهر رجبی

معاون پژوهشی

1111-1119

دکتر علیرضا خدابنده

معاون آموزشی

1111-1119

سعید مرادی

مدیر بیمارستان فارابی

1111

دبیر امور قطب و نوآوری

دکتر فرزاد محمدی

و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات

1111

دکتر فهیمه اسدی آملی

مسئول پاتولوژی

1177

دکتر محمد رضا فرخ آشتیانی

مسئول داروخانه

1131

فریده آژیر

مدیر پرستاری

1121

علی پیران

رئیس امور اداری

1197

اعظم بیات

رئیس امور مالی

1117

افشار عزیزی

مسئول حراست

1121

مسئول روابط عمومی

932

ایوب منتی

رابط حقوقی بیمارستان

1122

شیما خاراباف

کارشناس اقتصاد درمان و مسول دفتر بهبود کیفیت

1121

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود
مدیر داخلی کلینیک

آیت اله اکبری

فاطمه قدیمی

دبیر کمیته های بیمارستانی – کارشناس ایمنی بیمار

1121

پروانه افشار

کارشناس ایمنی بیمار

1111

مسئول سایت

معصومه عزیزی

رابط سازمان مجازی (اتوماسیون اداري)

1121

زهره امیدوار

کارشناس امور رفاهی

1111

بهارک صالحی

مسئول امور قراردادها

1179

مسئول کارپردازی

1191-1191

مسئول غرفه لنز

1111

پروانه عقبائی

جمعدار اموال

1171

فرانک سلطانی

سرپرست درآمد

1119

احمد صفاری

مسئول ترخیص

1112-1327

مهندس طاهره صادقی چهارده

مسئول واحد فن آوری اطالعات

1111-1111

حمید شعبانی

مسئول حضور وغیاب

1111-1111

مهندس مجتبی کرماجانی

مسئول واحد تاسیسات

1111

مهدی مرادی

فرامرز لطفی نوائی

زهرا مددی

933

1191

مسئول کتابخانه
رابط آموزش کارکنان

مسئول واحد مددکاری

روابط عمومی بیمارستان فارابی

1111

1127

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

مهندس مهدی شمس

مسئول واحدتجهیزات پزشکی

1111-1111

علی غیبی

رئیس بخش اپتومتری

1112

مهدی رعدی

سوپروایزر رادیولوژی

1119-1123-1193

رضا شیخی

مسئول پذیرش

1111

لیال فیضی نیا

934

مسئول واحد مدارک پزشکی

1321-1193

معصومه نیکبخت

مسئول واحد آمار

1193

هاجر رضائی

مسئول واحد تغذیه

1172

زهرا موسوی

مسئول واحد بهداشت محیط

1111

الناز نصیرلو

مسئول واحد بهداشت حرفه ای

1111

حبیبه باقری

کارشناس رسیدگی به شکایات

1117

عیسی نیا

مسئول واحد انتظامات

1171

موسی آریائی نژاد

مسئول واحد نقلیه

1191-1192

رضا عقیلی کشه

مسئول خدمات

1132-1113

لیال حاتمی

سوپروایزر بالینی

1121-1131

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

حدیثه حسینی

سوپروایزر کنترل عفونت

1111

زهرا میرزائی

سوپروایزرآموزشی

1121-1131

زینب چاووشی

سوپروایزر آموزش به بیمار

1121-1131

ابوالقاسم پوریانی

سوپروایزر پژوهشی

1121-1131

جمشید مدیرپناه

سوپروایزر درگردش

1121-1131

رویا سلطانی

سوپروایزر درگردش

1121-1131

نرگس بخشی پور

سوپروایزر در گردش

1111-1112

آناهیتا آروندی

سوپروایزر درگردش

1111-1112

فاطمه سلیمانی

سرپرستار درمانگاه اورژانس

فاطمه شاملوی

سرپرستار بخش آرمان

1119-1119-1131

سرپرستار امید
مرجان فامیلی

سرپرستار بخش انکولوژی چشم

1111-1111

سرپرستار بخش Post ICU
ژاله صادقی

سرپرستار بخش یاس

1171-1117

سرپرستار بخش نگاه
فرشته اسکندری

مشاوره قبل از عمل

1111-1197

الهام بصیری

سرپرستار بخش ICU

1117-1111

یوسف کوسلی

935

سرپرستار درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

روابط عمومی بیمارستان فارابی

1111

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

رویا ابراهیمی

سرپرستار درمانگاه گلوکوم و عمومی

1111 - 1111

سوسن ذوالفقاری

سرپرستار درمانگاه قرنیه و سوپروایزر درمانگاه ها

1111-1111

مژگان عالی

ماهک فروتن

لیال جاودانه

مریم صباغی

936

سوپروایزر اتاق عمل ها
درمانگاه استرابیسم

1111-1111

سرپرستار بخش یاس

1113-1111

بخش IPD

1117-1117

سرپرستار درمانگاه شبکیه ROP،و درمانگاه لیزر
و آنژیو گرافی

سرپرستار اطاق عمل  1و
اتاق عمل آوستین

1113-1137-1112

طاهره شمشادی

سرپرستار اتاق عمل 1

1111-1121-1199

سعیده خوش نژاد

سرپرستار اتاق عمل 1

1119-1311-1111-1111

ثریا کریمی

سرپرستار اتاق عمل 1

1119-1111

معصومه باباپور

سرپرستار واحد CSSD

1131-1117

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

کروکی بیمارستان

نشـانی :
تهـران – خیابان کارگر جنوبی – میدان قزوین
کـدپسـتی 9336696359 :

937

روابط عمومی بیمارستان فارابی

کتابچه راهـنمای کارکنان جدیدالورود

نقـشه بیمارستان

938

روابط عمومی بیمارستان فارابی

