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سرآغاز
بیمارستان فارابی نه تنها یک مرکز درمانی و خدمت رسانی منحصر به فرد است بلکه می توان آنرا یک دانشکده و یک
پژوهشکده نیز به حساب آورد؛ سرمایه بزرگ هیات علمی و زیر ساخت ها و امکانات پژوهشی آن ،این مرکز را به عنوان
الگویی پیشرو در نهادهای دانشگاهی مبدل نموده است.
اما مرتبه عالی فعالیت های علمی و دانشگاهی به عنوان «نوآوری» شناخته می شود؛ با قدم گذاردن در مشی نوآورانه ،ما نه
تنها مشکالت خود را گره گشایی می کنیم بلکه با عمومیت و کاربرد یافتن نوآوری هایمان ،در فرآیند توسعه و خارج از
مرزهای محلی خود نقش آفرینی می کنیم.
با مشارکت شما و تالش خستگی ناپذیر اعضای عزیز کمیته فنی نوآوری فارابی ،به حول و قوه الهی در روز نوآوری دانشگاه
و کتاب نوآوری آن حضوری درخشان خواهیم داشت.
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یادداشت
آنچه به عنوان نوآوری های فارابی در این ویژه نامه منتشر می شود مشتمل بر مواردی است که در پی فراخوان و دعوت
گسترده در سطح بیمارستان تدوین شده اند .ادعای نوآوری نیازمند ارائه شواهد است و سپس مرور ادعانامه و شواهد
بایستی توسط مراجع مستقل صورت پذیرد .ادعانامه های فارابی جهت مرور به دانشکده پزشکی و ستاد نوآوری دانشگاه
ارسال شدند .دانشگاه پس از داوری و لحاظ معیارهای مورد نظر ،مواردی را جهت انتشار در کتاب نوآوری دانشگاه
بخواهد گزید؛ اما ما مناسب دیدیم همه موارد ارسالی را بدون مرور و داوری در ویژهنامه ای محلی مستند و منتشر نماییم.
نماینده نوآوری

فهرست نوآوری های ارسال شده بیمارستان فارابی
برای داوری و معرفی در جشنواره نوآوری دانشگاه
در سال 1390

ندا ی افرابی-وژیه انمه نوآوری اهی افرابی

پس از نظام نوآوری
منتظر چه باشیم!؟

6
دکتر سیدفرزاد محمدی
نماینده نوآوری فارابی

استادان ،دانشجویان ،پرستاران ،اپتومتریست ها ،مدیران و کارمندان ،همه اعضای خانواده فارابی و شرکای آن در خارج از بیمارستان
در سال های گذشته شنیدیم از «بهره وری و تحول اداری»« ،برنامه ریزی راهبردی ،آینده نگاری ،نقشه جامع علمی و چشم انداز» و «تعالی سازمانی
و حاکمیت بالینی» (در حوزه سازمانی و خدمات)؛ در عرصه پژوهش نیز تمرکز بر کیفیت به جای کمیت« ،ترجمان و به کارگیری دانش(،»)KTE
توسعه پژوهش های بین رشته ای و تحقیق در مرزهای دانش« ،فنآوری های نوین» و دکترای پژوهشی طرح شده اند و در آموزش« ،توانمندسازی

هیات علمی» ،بازنگری دوره ها ،امتحانات عملی و «آزمایشگاه های مهارت بالینی» ،دوره های تکمیلی ،دوره های مجازی ،تأسیس واحد های
بین الملل و توسعه تعامل بین المللی را شاهد بوده ایم .دانشگاه علوم پزشکی تهران و بسیاری از واحدهای آن در عرصه خود پیشتاز بوده اند؛ نشاط
توسعه بویژه در سال های اخیر در دانشگاه مشهود بوده است؛ از این رو طرح دیدگاه ها و مدل های رهبری و توسعه ای نوین در سطح دانشگاه و
توابع آن مورد انتظار است و برای نگهداری پیشتازی آن اجتناب ناپذیر خواهد ماند...
اما شاید گفتمان نوآوری یکی از آن آخرین ها باشد!
دانشگاهها را میتوان یک سازمان دانشی دانست؛ توسعه دانایی محور و تولید ثروت از (سرمایه) دانش ،میرود تا به رویکرد غالب توسعه در جوامع امروزی
مبدل شود و اینها در حالی است که دانشگاههای ما تاکنون نتوانستهاند سرمایه دانشی خود را به ارزش افزوده و ثروت تبدیل سازند.
فرایند و سامانه ای را می توان توصیف یا طراحی نمود که در آن تولید دانش در پاسخ به تحلیل و مشاهده عمیق محیط صورت می پذیرد ،نتایج

سرمقاله

پژوهش ها در جامعه جریان یافته و به گوش مخاطبین نهایی رسانده می شود و تعامل بازار وجود دارد؛ یعنی پژوهشگر ،کارآفرین و سرمایه گذار
(صنعت و بخش خصوصی) در یک فن بازار داد و ستد دارند و تعامل تجاری سازی صورت می پذیرد .این فن بازار به کمک فن آوری اطالعات
می تواند از راه دور و مجازی باشد .نمودار «زنجیره نوآوری» را ببینید:

دانشگاه با ارتقای آگاهی درباره نوآوری و توسعه و تأسیس نظام آن در محیط خود و در تعامل با شرکا (با برگزاری جشنواره ،اعطای گرنت
نوآوری و انتشار کتاب نوآوری و ،)...قصد دارد هویتی «دانش بنیان» به خود ببخشد تا بتواند بر اصالت اجتماعی دانشگاه ،با نقش آفرینی در
توسعه ملی و تولید ثروت در جامعه بیفزاید؛ این به معنای رفتن به فراتر از ارائه روتین خدمات سالمت ،آموزش عالی و تولید دانش انتشار نیافته
و پژوهش تکراری میباشد .واحدهای ارتباط با صنعت ،مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات ( )KTEو دفتر پتنت دانشگاه هم اجزایی از
همین نظام نوآوری هستند.
فارابی و نوآوری
احتماال آگاه هستید که فارابی در سطح دانشگاه (و به گونه ای در سطح کشور) به عنوان سازمانی پیشرو شناخته می شود .بویژه در سال های اخیر،
رهبری بیمارستان پرچمدار توسعه بوده یا با حاکمیت کارآفرینی ،توسعه را تسهیل نموده است؛ در این ویژه نامه فهرستی از نوآوری های تأسیسی

در سال های اخیر را می توانید مالحظه نمایید.
اما آنچه به دست آوردهایم در همه موارد نهادینه نشدهاند و ظرفیتهای ایجاد شده در بسیاری از حوزهها شکنندهاند و الگوها و رویکردهای متعددی
که در توسعه سازمانی به کار بستهایم قدری سردرگممان ساخته است (پاراگراف اول مقاله)! از این روست که ایده تشکیل ساز و کاری جهت هدایت
راهبردی قطب فارابی مطرح شده است که به عنوان یک ایده نوآورانه میتوانید در همین ویژهنامه مالحظه نمایید.

از سوی دیگر هرچند نوآوری هایمان در حوزه خدمات ،فرآیند و تأسیس واحد های جدید ،مطلوب و الگو آفرین بوده است در زمینه ارائه
محصول ،نرم افزار ،روش درمان و جراحی جدید و تعریف رشته و گرایش نوین ،انتظار می رود بالنده تر باشیم .در این ویژه نامه که «ویرایش اول
نوآوری های فارابی» است ،مواردی از این دسته ها نیز معرفی شده اند.
حضور امسال فارابی در جشنواره نوآوری دانشگاه ،به امید خدا مطلوب و آبرومند خواهد بود؛ اما اداره «پروژه حضور در جشنواره نوآوری» ،با
چالش بسیار مواجه بود :وقت کم بود ،بسیار دعوت نمودیم و کمتر اجابت شدیم (گزارش فنی را در صفحات آخر ویژه نامه آورده ایم) .به همین
دلیل تصویر ترسیم شده« ،مینیاتوری» از نوآوری در فارابی در گذشته و حال است .در صورت اراده هیات رییسه بیمارستان ،این راه می تواند به
جنبشی فراگیر و نشاط آفرین در سال های آینده تبدیل شود و وجهه ای متمایز برای فارابی به ارمغان آورد.
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تأسیس بیمارستان فارابی

پروفسور محمدقلی شمس

• روند شكلگيري
دهه دوم قرن حاضر (بیش از  70سال قبل) بیمارستان فارابی به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ملحق شد .این سال ها مصادف بود با
بازگشت پروفسور فقید ،محمدقلی شمس ،از کشور فرانسه به عنوان چشم پزشک و از سوی دیگر شیوع فراگیر و نابینا کننده بیماری تراخم
بویژه در نواحی جنوبی کشور از خوزستان تا سیستان و بلوچستان.
در اوایل دهه سوم ،ساختمان دوم بیمارستان (مشهور به ساختمان قدیم) ساخته شد.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري

• پيش زمينه و حيطه
پروفسور شمس حامل دانش روز پزشکی عصر خود بود و می دانست درمان مدرن در حوزه چشم پزشکی میتواند چقدر ارزشمند و مفید
باشد .از سوی دیگر ،ایشان فردی میهن پرست و وظیفهشناس بود که میراث گرانباری از خاندان خود را بر دوش می کشید و با مالحظه رنج
مردم ایران از بیماری های چشم ،تصمیم به تأسیس بیمارستانی مختص چشم پزشکی گرفت.
• نتايج
 .1مشهورترین و معتبرترین بیمارستان چشم ایران و شناخته شده در منطقه
 .2مالزم شدن و عجین بودن چشم و چشم پزشکی با عنوان فارابی (دانشمند شهیر ایران)
 .3انجام تمامی اعمال استاندارد چشم پزشکی و ارائه تمامی مراقبت های معمول چشم پزشکی و عدم نیاز به اعزام بیماران به خارج از کشور
 .4برقراری جریان اکتساب علم و فنآوری در حوزه چشم پزشکی در کشور با آموزش سرمایه انسانی ،بازآموزی ،سمینارها و نظایر.
 .5محل مراجعه بیماران صعب العالج :تروماها ،سوختگی ،سرطان ها ،رتینوپاتی نوزادان نارس ،بیماری های سطح چشم و گلوکوم مادرزادی
 .6در سال 1389؛ کل ویزیت ساالنه  ،382708تعداد بیماران عمل شده  ،48384کل ویزیت های اورژانس  150955و تعداد بیماران عمل
شده اورژانس  2065نفر بوده است.

نوآوری های تاسیسی
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*

بخش چشم ،ابتدا جزیی از یک بیمارستان چند تخصصی بود؛ عالوه بر این رشته گوش و حلق و بینی و چشم در  100سال قبل
از یکدیگر مستقل نبودند و بتدریج و با ساختن فضاهای جدید ،آموزش دستیاران تخصصی ،خرید تجهیزات و غیره در دهه های
بعدی با سرمایهگذاری های مستمر این بیمارستان هرچه افزونتر به عنوان مرکزی متمایز و الگو درآمده است.
• سوابق بیمارستان فارابی در مقاالت منتشر شده
History of Ophthalmology in Iran Bina 2010

• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
 1313الحاق مریضخانه به دانشگاه تهران و نامگذاری به عنوان بیمارستان فارابی
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه( 1313 :البته مقدمات آن از چند سال قبل شروع شده بود؛ حتی می توان به تأسیس بخش چشم پزشکی مریضخانه دولتی
و ارائه خدمات پدر پروفسور شمس ،لسان الحکما ،در زمان قاجار اشاره نمود).
زمان پايان پروژه :فارابی به توسعه روزافزون ادامه می دهد.
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
برکات تأسیس و خدمات این بیمارستان اکنون ایران شمول است.
ضمنا مدل حاضر بیمارستان به عنوان قطب درمانی -آموزشی -پژوهشی قابل الگوبرداری برای حوزه های دیگر پزشکی محسوب می شود.
پیش نویس :دکتر سیدفرزاد محمدی

نوآوری های تاسیسی

تاییدکننده :پروفسور هرمز شمس

• یادداشت
شایسته است فهرست فراگیری از تاسیس ها و نوآوری های صورت گرفته را شناسایی و مستند نمود:
اولین ها :پیوند قرنیه (با استفاده از تار موی بلند بانوان به عنوان نخ بخیه) ،ECCE ،ICCE ،جایگذاری  ،IOLاسکلرال باکلینگ،
...،DCR
برخی از اولین های چشم پزشکی در بیمارستان لبافی نژاد به وقوع پیوسته اند و افتخار آنها متعلق به دانشگاه شهید بهشتی است.
رشته ها :تاسیس فلوشیپ ها برای اولین بار در ایران :گلوکوم...
راه اندازی بخش :بخش استرابیسم ،بخش اورژانس (در همین ویژه نامه معرفی شده است)...
نماینده نوآوری
*• نوآوری تحولی /بنیادی :به آن دسته از نوآوریهایی اطالق میگردد که شرایط ارائه خدمات یا تولید محصول را دگرگون نموده و
نسل جدیدی را ارائه مینمایند.
• نوآوری تکاملی /افزایشی :نوآوریهای میباشند که در قالب یک سری از گامهای کوچک ،دنبال شده و روند تکامل یک خدمت یا
محصول یا فرآیند را شامل میشوند.
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دکتر هوشنگ فقیهی دکتر علیرضا الشیئی دکتر رضا کارخانه

بخش رتین  2بیمارستان فارابی

نوآوری های تاسیسی

خبر انمه داخلی بیمارستان افرابی

• روند شكلگيري
بخش رتین  2در سال  ،1386با اهداف آموزش نوین ،درمان های جراحی جدید و پیشگیری در زمینه بیماریهای ویتره و رتین شروع به کار
کرد و با فراهم نمودن ابزارهای جدید چشم پزشکی از جمله خرید دستگاههای ویترکتومی ،لیزر و آموزش درمان به پرستاران در این زمینه
فعالیت خود را آغاز نمود .یک سال پس از بازدید گروه بورد تخصصی چشم از این بخش ،آموزش فلوشیپ در این زمینه آغاز شد و تاکنون
در حدود  30نفر دانش آموخته فلوشیپ در این رشته داشته است .در زمینه پژوهش نیز تحقیقاتی در زمینه دیابت و  AMDو سایر بیماریهای
ویتره و رتین داشته است .در زمینه پیشگیری از بیماریها نیز برای اولین بار در سال  1374مرکز  Screeningبیماری  ROPدر این بیمارستان
آغاز به کار کرد که حاصل آن عالوه بر درمان به هنگام این بیماران و جلوگیری از نابینایی آنها انتشار حدود  20مقاله تحقیقاتی می باشد.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
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• پيش زمينه و حيطه
 نیازهای آموزشی بیمارستان نیاز بیماران به درمان جراحی ویتره و رتین و ویترکتومی مدرن در آن زمان• نتايج
 ایجاد یک بخش نوین با امکانات آموزشی ،پژوهشی ،درمانی و نیز واحدهای تابع این بخش خروجی این بخش شامل  20مقاله تحقیقاتی است که در سطح ملی و بین المللی چاپ شده است .در حال حاضر ،این بخش با 10نفر عضو هیات علمی و نیز تعدادی دانش آموخته فلوشیپ ویتره و رتین که به عنوان گروه درمان فعالیت می کنند همچنان فعال است
و در حال حاضر  3نفر متخصص چشم به عنوان فلوشیپ در این بخش به گذراندن دوره آموزشی مشغول هستند .طرح های تحقیقاتی
مهم این بخش شامل :انجام تحقیقات ژنتیک در زمینه  ،AMDطراحی سامانه الکترونیک برای بیماران  ،ROPطرح تحقیقاتی AntiVEGF
در نوزادان  Prematureمی باشند.
• نوع نوآوري

نوآوری های تاسیسی

• جوایز مقاالت چاپ شده و پتنت
 برنده جایزه جشنواره رازی در سال  1387در رسته مقاله برتر چاپ تعداد زیادی مقاله در سطح ملی و بین المللی• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1368
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه1368 :
زمان پايان پروژه :فعالیت ادامه دارد.
• نام اعضاي تيم نوآوري :دکتر رضا کارخانه ،دکتر هوشنگ فقیهی ،دکتر علیرضا الشیئی
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
 بیمارستان فارابیپیش نویس و تاییدکننده :دکتر رضا کارخانه ،دکتر علیرضا الشیئی

• یادداشت
همانگونه که در نوآوری تاسیسی قبل گفته شد شایسته است به شکلی جامع تمامی سوابق تاسیس در بیمارستان فارابی را
تحت عنوانی مستند نمود« :تاسیس بیمارستان فارابی؛ روایت پایه گذاری چشم پزشکی نوین در ایران»؛ به عنوان مثال :تاسیس
بخش رتین (به طور کلی) ،واحدهای لیزردرمانی ،آنژیوگرافی ،الکتروفیزیولوژی و نظایر .مانند اینکه استاد زهرا اعلمی هرندی
به عنوان پایه گذار آنژیوگرافی شبکیه در بیمارستان فارابی و کشور شناخته می شوند.
نماینده نوآوری
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دکتر سیدحسن هاشمی دکتر رضا کارخانه

دکتر علی صادقی طاری

دکتر هرمز شمس دکتر محمدرضا منصوری

نوآوری های تاسیسی

مرکز تحقیقات چشم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
• روند شكل گيري نوآوري
در سال  1381با تحقق موافقت اصولی دانشگاه ،تاسیس این مرکز تصویب شد.
•حوزه مرتبط با موضوع نوآوري

• پيشزمينه و حيطه
جنبش پژوهشی دانشگاه حدود  15تا  20سال قبل پایهگذاری شد و مراکز تحقیقاتی جدید و پژوهشهای دانشجویی راه اندازی شدند .این
روند حدود  10سال قبل رشد فزایندهای یافت؛ بیمارستان فارابی و گروه چشم پزشکی نیز انگیزه ساماندهی بیشتر فعالیتهای پژوهشی در
قالب یک مرکز تحقیقاتی را داشت.

• نتايج
 تسهیل تدوین و ارسال طرحهای پژوهشی به دانشگاه ارائه خدمات پژوهشی (آمار و روش تحقیق) -برگزاری دورههای آموزشی کارگاهی مرتبط با مهارت های پژوهشی
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• نوع نوآوري:

جوايز ،مقاالت چاپ شده و پتنت
این مرکز تولیدات علمی بسیاری در قالب انتشار مقاله ،ارجاعات ،برگزاری جشنواره ،سمینار و بازآموزی ،ثبت اختراع و نظایر داشته است
و افتخارات متعدد ملی (در دسته مراکز تحقیقاتی همسان) کسب کرده است:
 :1387رتبه سوم کشوری
 :1388رتبه دوم کشوری
 :1389رتبه اول کشوری
 :1390رتبه دوم کشوری
(در ارزشیابی ملی وزارت بهداشت و جشنواره رازی)
• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1381-1382
• دوره استفاده فعال از نوآوري:

نوآوری های تاسیسی

زمان شروع پروژه1382 :
زمان پايان پروژه :ادامه دارد

در چشم انداز بیمارستان فارابی ،تاسیس پژوهشکده علوم بینایی ترسیم شده است.

• نام اعضاي تيم نوآوري:
هیاترییسه وقت دانشگاه و دکتر محمدرضا منصوری ،دکتر هرمز شمس ،دکتر علی صادقیطاری ،دکتر رضا کارخانه ،دکترسیدحسن
هاشمی
• محل یا محلهای استفاده از نتایج نوآوری
بیمارستان فارابی و دانشگاه علوم پزشکی تهران
پیش نویس :دکتر سیدفرزاد محمدی

• یادداشت
عناوین دیگری از نوآوری ها را می توان مرتبط یا جزیی از این عنوان دانست:
 تاسیس مرکز فراهم آوری سلول های بنیادی -تاسیس جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی فارابی...
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تاییدکننده :دکتر علی صادقیطاری

نماینده نوآوری
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دکتر محمود جباروند

دکتر احد خوشزبان

واحد فراهمآوری سلولهای بنیادی

نوآوری های تاسیسی

خبر انمه داخلی بیمارستان افرابی

• روند شكلگيري
بر اساس نیاز کلینیکال در حوزه های مختلف برای بازسازی ،پیشگیری و درمان ،وجود واحدی برای جداسازی ،کشت ،تکثیر و تمایز انواع
سلولهای بنیادی و سرطانی و همچنین تغییرات ژنتیکی این سلولها و نهایتا اثربخشی انواع مواد به عنوان دارو روی این سلولها و جهت
ساخت انواع داربستها و غشاها ،این واحد طراحی گردید .این واحد شامل  4بخش است:
 )1کلینروم افقی وعمودی المینار فلو (صفر تا ده ،ده تا صد ،صد تا هزار )PPM
 )2آزمایشگاه ژنتیک
 )3آزمایشگاه شیمی
 )4حیوانخانه واتاق عمل حیوانات
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
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• پيش زمينه و حيطه
این واحد به صورت کامال مهندسی طراحی شده است و برای اهداف جداسازی انواع سلولها در شرایط همانند بدن انسان و آماده سازی
برای انتقال به بدن بیماران تجهیز شده است .آزمایشگاههای حیوانی برای امتحان روشهای مختلف و اثر بخشی آن در مدلهای حیوانی و
بررسی واکنشهای بیولوژیک و آزمایشگاه شیمی برای ساخت داربست و بررسی و آنالیز مواد مختلف در داربستها و آزمایشگاه ژنتیک
جهت بررسی تغییرات ژنومی برای تشخیص ،تحقیق و ایجاد محصوالت نو ترکیب آمادهسازی شده است.
• نوع نوآوري

نوآوری های تاسیسی

• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از سال  ،1386برنامهریزی انجام و سال  1388عملیاتی و در بهمن همان سال توسط وزیر بهداشت ،دکتر مرضیه وحیددستجردی افتتاح
گردید.
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه :اسفند 1386
زمان پايان پروژه :دی 1388
• نام اعضاي تيم نوآوري
دکتر محمود جباروند ،دکتر احد خوشزبان ،رضا روزافزون ،غالمرضا بهروزی ،سارا آقازاده ،مریم بشتر ،آتنا نظام آبادی ،پیام امیدوار
• محل یا محلهای استفاده از نتایج نوآوری
 بیمارستان فوق تخصصی فارابی مرکز تحقیقات و بانک فرآورده های پیوندی ایران دانشکده های دندانپزشکی دانشکده های پزشکی دانشکده بهداشتپیش نویس :دکتر احد خوش زبان

تاییدکننده :دکتر محمود جباروند

• یادداشت
بنا به تعریف ،پژوهشکده سازمانی تحقیقاتی است که از  3یا بیشتر مرکز تحقیقاتی تشکیل شده باشد .مرکز تحقیقات چشم
در سال های گذشته در حوزه پژوهش های بالینی عملکرد چشمگیری داشته است .اکنون در چشم انداز بیمارستان تشکیل
گروه های تخصصی پژوهشی بالینی یا ابتکار عمل در حوزه های پژوهش های مولکولی ،ژرنراتیو ،مهندسی و فناوری و اپتیک،
اپیدمیولوژیک ،پرستاری و دانش پژوهی آموزشی مد نظر قرار گرفته است .تاسیس واحد فراهم آوری سلول های بنیادی گامی
بلند و اساسی جهت دستیابی به این چشم انداز در حوزه مولکولی -ژرنراتیو محسوب می شود.
نماینده نوآوری

نوآوری اهی افرابی -وریایش 90
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دکتر فاطمه علیپور

دکتر محمود جباروند

دکتر سیدفرزاد محمدی دکتر مرجانه حجازی

تأسیس گروه Visual Optics

• روند شكلگيري
در پی عالقهمندی گروه فیزیک دانشکده پزشکی و آمادگی بیمارستان فارابی به همکاری آموزشی -پژوهشی مشترک ،این توسعه دانشگاهی
شکل گرفت .سپس تور دانشگاهی و سمینار یک روزه برای دانشجویان فیزیک و مهندسی پزشکی در بیمارستان فارابی برگزار گردید .چند
پایان نامه و طرح پژوهشی مشترک شکل گرفت و اجرا شد (یا در حال اجرا هستند) که در قالب پایان نامه ،ارائه شده اند یا به صورت مقاله
منتشر گردیده اند .سمینارهای فیزیک پزشکی دوم و سوم برگزار شد و در حال برنامه ریزی هستند.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري

• پيش زمينه و حيطه
• چشم پزشکی ماهیتی چند رشته ای دارد و فناوری های تشخیصی و درمانی (تصویر برداری ،لیزر و نظایر) حضور و نقش منحصر بفردی
در آن دارند .فیزیک اپتیک و مهندسی پزشکی در سال های اخیر در کشور در مسیرهای توسعه و تولید قدم برداشته است.
• نتايج
 اتمام  3پایان نامه -برگزاری  2سمینار فیزیک پزشکی و برگزاری سومین مورد در اسفند ماه 1390

نوآوری های تاسیسی

خبر انمه داخلی بیمارستان افرابی
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وژیه انمه نوآوری اهی افرابی-ندا ی افرابی

) جابه جایی تجهیزات قدیمی و انباری چشم پزشکی و مهندسی به صورت آزمایشگاه مقدماتی فیزیک پزشکی (مانند دستگاه لیزراگزایمرو تداوم توسعه و تجهیز به صورت آزمایشگاه اپتیک پایه با تفاهم نامه ای با انجمن فیزیک ایران
Visual Optics  تدوین اولیه برنامه دکترای پژوهشی در گرایش اشتغال هیات علمی پاره وقت از دانشکده پزشکی و دانشکده فنآوری های نوین و حضور در این گروه و بیمارستان فارابی) (برای اولین بار1390  چشم پزشکی کشور21  در کنگرهVisual Optics  ارائه دوره• نوع نوآوري

 مقاالت چاپ شده و پتنت،• جوایز
کنگره ها

1. Development of a semi-automatic method for quantifying the area of the autofluorescence distribution in Fundus autofluorescence images of patient with CME,21st Congress of 21th Ophthalmology Congress on IRAN, 14-17 November 2011,
TEHRAN – IRAN
2. Introduction to Schiempflug imaging. 21th Ophthalmology Congress on IRAN, 14-17 November 2011, TEHRAN – IRAN.
Shiraz farx
3. Auto-fluorescence imaging method of retina, Farabi Hospital, Tehran 2010, Iran.
4. Introduction to new imaging method for measuring the lens thickness, 9th Congress of Iranian Medical Physics, Tehran,
2010, Iran.

پایان نامه ها

نوآوری های تاسیسی

مقاالت

1. Measurment of choroidal neovascular area in Age-related macular degeneration using modified Otsu’s thresholding
method, Hanieh Mohammadreza, Marjaneh Hejazi, MohammadAli Oghabian, Alireza Ahmadian, Masoud Naseripour, Mohammadreza Zarin, Khalil Ghasemi, Hosein Nazari, Iranian Medical Physics Journal, Vol.5,No.2,p.77-84,2008
2. Development of an algorithm for reducing scatter distribution in fluorescence
images using Wiener filter in wavelet domain, E.B.Najafzadeh, M.hejazi, H.Mohammadreza, M.Rudin, F.Stuker, A.Shirkavand.
O. Dössel and W.C. Schlegel (Eds.): WC IFMBE Proceedings 25/IV, p. 1869–1872, 2009.
3. K.Ghasemi,H.Mohammad reza, M.Hejazi.(corresponding author). A Modified Semiautomatic Method for Measurement
of Hyperfluorescence Area in Fluorescein Angiography Journal, Iranian Journal of Ophthalmology 22(4),73-79, 2010
4. A.Vafaei, M. Hejazi(corresponding author) , S.F.Mohammadi Evaluation Of Accuracy Of High Order Optical Aberration
Using Shack-Hartmann Aberrometer By Orthogonal Series. WC IFMBE Proceedings 2012(in press)

1- Hoesien Bigdeli- Development an optical and a geometrical distortion correction algorithm forScheimpflug Pentacam
quantitative imaging of intraocular lens.
2- Azadeh Vafai,improvement of high order eye aberration by Schak Hartmann aberrometer using orthogonal polynominals

• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1387
• دوره استفاده فعال از نوآوري
1387 :زمان شروع پروژه
 ادامه دارد:زمان پايان پروژه
• نام اعضاي تيم نوآوري
 دکتر فاطمه علیپور، دکتر محمود جباروند، دکتر سیدفرزاد محمدی،دکتر مرجانه حجازی
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
.قابل الگوبرداری توسط دیگر مراکز چشم پزشکی می باشد
 دکتر محمود جباروند:تاییدکننده

 دکتر صدیقه مرجانه حجازی، دکتر سیدفرزاد محمدی:پیش نویس

90  وریایش-نوآوری اهی افرابی

دکتر سیدحسن هاشمی دکتر علی صادقی طاری دکتر علیرضا الشیئی دکتر محمود جباروند دکتر سیدفرزاد محمدی

جشنواره پژوهش و نوآوری در چشم پزشکی
و علوم بینایی فارابی

نوآوری های تاسیسی
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خبر انمه داخلی بیمارستان افرابی

• روند شكلگيري
در سال  ،1387ایده برگزاری یک جشنواره در حوزه مقاالت ،طرحها و ایده های تحقیقاتی به صورت محلی در بیمارستان فارابی شکل
گرفت و برگزار شد .در سال دوم برگزاری نیز جشنواره مبنی بر شاخه های فوق تخصصی در چشم پزشکی این بار نیز به صورت محلی
برگزار گردید .در سال سوم با الگوبرداری از مدل جشنواره رازی ،جشنوارهای تخصصی برای حوزه چشم پزشکی و علوم بینایی در سطح
ملی برگزار شد و در سال جاری با پاالیش روش ها و قالب های رقابت ،جشنواره مجدد برگزار خواهد شد.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
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• پيش زمينه و حيطه
جهت ارتقای کیفیت دانش تولید شده در کشور و تشویق پژوهشگران به نوآوری الزم است سلسله اقداماتی در جهت هدایت و رهبری
جریان تحقیق و توسعه در کشور برداشته شود؛ برگزاری جشنواره از مکانیسم های شناخته شده جهت این هدف می باشد .بیمارستان فارابی
در عصر حاضر ،طالیه دار اکتساب علم و فنآوری در حوزه چشم پزشکی بوده است و از آن ،هدایت و شورآفرینی در چنین حیطه ای انتظار
می رود؛ از این رو تاسیس یک جشنواره ملی منطقه ای در حوزه چشم پزشکی و علوم بینایی را در دستور کار خود نهاد.
• نتايج
پس از  2سال برگزاری محلی و سپس فراخوان در سطح ملی برای سال سوم ،بتدریج جشنواره به عنوان یک رقابت ملی تخصصی شناخته
شده و خواهد شد و پژوهشگران حیطه های مربوطه حاال گوش بزنگ فراخوان جشنواره هستند.
• نوع نوآوري

نوآوری های تاسیسی

تاسیس یک مولفه جدید در عرصه علوم بینایی و چشم پزشکی
• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1387
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه1387 :
زمان پايان پروژه1390 :
چند بازنگری در آیین نامه و چگونگی برگزاری صورت خواهد پذیرفت مانند اینکه جشنواره با فراخوان در سطح منطقه ای برگزار شود.
• نام اعضاي تيم نوآوري
دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر محمود جباروند ،دکتر علیرضا الشیئی ،دکتر علی صادقی طاری ،دکتر سیدحسن هاشمی
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
جشنواره دامنه ای ملی دارد و الگوبرداری و اجرای آن در جای دیگر به صورت مستقل معنی ندارد.
پیش نویس و تایید کننده :دکتر سیدفرزاد محمدی

• یادداشت
جشنواره حوزه گسترده ای مرتبط با علوم بینایی (چشم پزشکی) و پایه (مهندسی ،مولکولی ،ژرنراتیو ،اپیدمیولوژیک و نظایر)
را تحت پوش قرار می دهد.
نماینده نوآوری
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دکتر محمود جباروند دکتر سیدحسن هاشمی دکتر سیدعلی طباطبایی

بخش اورژانس چشم

• روند شكلگيري
بیمارستان فارابی به عنوان مرکز ارجاعی بی همتا برای بیماران اورژانس و ترومای چشم شناخته می شود و ارجاعاتی از مناطق شمال و شمال
غرب کشور در زمینه بیماریهای اورژانس دارد .درمان صعب العالج ترین موارد ،در تمام ساعات روز و اوقات سال (ایام و مناسبتها) به
صورت تاریخی در زمره تعهدات خدمت رسانی این مرکز بوده است .این خدمات برحسب مشکل بیمار توسط بخش های مختلف بیمارستان
(عمدت ًا سگمان قدامی ،سگمان خلفی و اربیت) ارائه می شود .پاسخگویی و نظارت مناسب تر ،تعیین تکلیف به هنگام تر و توسعه خدمات
اورژانسی و ترومای چشم ،تأسیس بخش جامعی جهت ارائه خدمات اورژانس چشم را ایجاب نمود.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري

• پيش زمينه و حيطه
مراقبت های جراحی ،دارویی اورژانسی و ترومایی چشم به صورت فزاینده ای تخصصی شده است .از سوی دیگر جامعه ایران در معرض
تروما و اورژانس در اشکال مختلف تصادفات ،حوادث (شغلی) ،آتش بازی ،عفونت قرنیه (کراتیت) و حتی مواردی نظیر آسیب های
سوختگی شیمیایی و مین ضدنفر قرار دارد .پاسخگویی ،ارتقا و توسعه خدمات اورژانس سرپایی و بستری و جراحی و هماهنگی و روانی

نوآوری های تاسیسی

خبر انمه داخلی بیمارستان افرابی
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بهتر این خدمات در قالب سازمانی مستقل (اما متعامل با دیگر بخش ها) انگیزه تأسیس این بخش بوده است.
• نتايج
 توسعه زیرساخت ها :بازسازی درمانگاه اورژانس با دسترسی آسانتر و مدت انتظار کوتاهتر سرمایه انسانی :افزایش مکان های ویزیت ،حضور اتند در درمانگاه اورژانس ،هیات علمی تمام وقت خدمات :افزایش حجم خدمات؛ در  6ماهه اول سال  ،90تعداد بیماران سرپایی (مراجعه مستقیم)  ،17035مراجعه به درمانگاه اورژانس ،88341بستری  ،1379عمل جراحی سرپایی  7231و عمل جراحی بستری  13416نفر بوده است.
 فرایندها :تسریع بستری بیماران اورژانسی در اسرع وقت ،انجام اعمال فوری مانند اندوفتالمیت در تمام اوقات و عدم انتظار بیماراورژانس و عمومی جهت پایان اعمال الکتیو
• نوع نوآوري

نوآوری های تاسیسی

تأسیس بخش اورژانس نمونه کمنظیری از حاکمیت بالینی در حوزه خدمات اورژانسی و ترومای چشم در بیمارستان فارابی محسوب میشود.
 -1اخــتصاص بخش های مستقلی جهــت اورژانس (مردان و زنان و عفونی و غیر عفونی)
 -2تاسیس درمانگاه اورژانــس
 -3ساخت اتاق عمل جدید اورژانس (با  3تخت)
 -4ارتقای کیفیت مستمر خدمات ارائه شده با افزایش سطح تخصصی ارائه کنندگان خدمات آن ،اقامت رزیدنت سال 2و ،3اتند تمام وقت
درمانگاه اورژانس ،اعالم فهرست آنکال در همه موارد فوق تخصص های چشم و نظایر.
این بخش در حال حاضر هیات علمی مستقل دارد و پایان نامه هایی در موضوع فوق تخصصی اورژانسی ها و تروماهای چشم .ضمنا تاسیس
فلوشیپی فوق تخصصی در گرایش تروماهای چشم در چشم انداز بخش دیده شده است.
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه1387 :
زمان پايان پروژه1390 :
• نام اعضاي تيم نوآوري
دکتر محمود جباروند ،دکترسیدحسن هاشمی ،دکتر سیدعلی طباطبایی
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
تاسیس بخش اورژانس چشم (درمانگاه ،بخش ،اتاق عمل ،هیات علمی تمام وقت) در ایران برای اولین بار صورت گرفته است و در سطح
منطقه و حتی بین المللی ممتاز و قابل الگوبرداری است.
پیش نویس :دکتر سیدفرزاد محمدی

تایید کننده :دکتر سیدعلی طباطبایی ،دکتر محمود جباروند

• یادداشت
اقدامات دکتر سیدعلی طباطبایی (رییس بخش) از زمان مسئولیتشان در بخش اورژانس (دیماه  )1385به شرح زیر میباشد:
 -1برگزاری ( Morning Reportاولین بار)
 -2حذف تزریق داخل ویتره جنتامایسین و سفازولین
 -3جایگزین کردن وانکومایسین و سفتازیدیم داخل ویتره به جای مورد شماره ( 1اولین بار)
 -4یادداشت معاینه روزانه بیماران در بخش اورژانس به صورت (اولین بار):

Assessment
Plan

 -5یادداشت معاینه روز پس از جراحی براساس فرمت (اولین بار)

)S (Subjective
)O (Objective
)A (Assessment
)P (Plan

 -6روتین نمودن رسم شکل در
 -7تعیین روتین در ( Imagineاولین بار)
 -8تعیین روتین در  Primary repairبه صورت قابل درک و استفاده بیشتر (اولین بار)
 -9شرکت در راهاندازی سیستم کانتر و مانیتورینگ درمانگاه اورژانس (اولین بار) (به اتفاق دکتر جباروند (رییس بیمارستان) و
مدیر بیمارستان و مسئول درمانگاه اورژانس)
 -10اضافه کردن Zoneها (اولین بار) در:
Primary repair

Open Globe Injury
Closed Globe Injury

 -11روتین کردن ترسیم شکل ulcerو سیر آن در صفحه سیر بیماری (اولین بار)
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بهارک صالحی

دکتر محمود جباروند

دکتر سیدفرزاد محمدی

ندای فارابی (نشریه داخلی بیمارستان فارابی)
• روند شكلگيري
در پی تدوین چشم انداز بلندمدت بیمارستان در سال  1388و انتشار خبرنامه راهبردی در بیمارستان (به مدت  1/5سال در  10شماره)،
تصمیم به تعریف و انتشار نشریهای داخلی در بیمارستان گرفته شد .برای دفتر نشریه و دستیاری سردبیر آن فراخوان نیروی انسانی حرفهای
صورت گرفت .سپس طی فراخوانی محلی ،فرد فرد همکاران بیمارستان به عنوان داوطلب همکاری دعوت شدند .مدل مجله ندای دانشگاه
و خرد جمعی افراد داوطلب و رهبران بیمارستان (طی جلساتی) در قالب چشمانداز و ساختار مجله عملیاتی تدوین شد .در تیرماه 1388
مقدمات تاسیس نشریه فراهم شد و اولین شماره نشریه در روز اول شهریور ماه  1388همزمان با روز پزشک توزیع گردید .جهت حفظ و
ارتقای تصویر عمومی سازمان (روابط عمومی) ،داشتن نشریه داخلی برای سازمانها توصیه می شود .از سوی دیگر نشریه داخلی ابزار غیر
قابل جایگزینی جهت مدیریت سرمایه انسانی است .ابتدا به صورت ماهنامه و در  4سرویس انتشار مییافت و اکنون به صورت دو ماهنامه
و در  6سرویس مستقل انتشار مییابد.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري

نوآوری های تاسیسی

خبر انمه داخلی بیمارستان افرابی
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• پيش زمينه و حيطه
ایجاد تعامل درون سازمانی (طرح پیشنهادات و انتقادات) و انتقال دانش در حوزه بیمارستان ،اطالع رسانی در مورد اخبار و گزارشهای
سازمانی ،انتقال دانش در حوزه چشم و همچنین دانش عمومی از اهداف اختصاصی این نشریه هستند.
• نتايج
در پی انتشار مجله ندای فارابی ،مرزهای مصنوعی بین حرفه ای و بین بخشی شکسته شده است و مفهومی به نام خانواده فارابی یا شهروندان
فارابی به درجاتی تحقق یافتهاند (از سوی نویسندگان مستقل از همکاران تصدیق شده است) .شفافیت در سازمان ارتقا داده شده است و
پیشنهادات طرح شده در مورد فارابی مبنای اصالحات قرارگرفتهاند.
شناسایی توانمندیها و معرفی افراد برتر در زمینههای مختلف در بیمارستان ،جنبش درون سازمانی ایجاد نموده است .از سوی دیگر
تاریخچه مکتوب از پیشکسوتان (مصاحبه با بازنشستگان) تدوین می شود.
• نوع نوآوري

نوآوری های تاسیسی

در بیمارستان فارابی سابقه انتشار نشریه داخلی نداشته ایم و اصوال در بیمارستانهای کشور نشریه داخلی ندای فارابی کم نظیر است.
(بیمارستانهایی هستند که نشریات عمدتا تبلیغی دارند با مخاطب خارج سازمانی).
• جوایز ،مقاالت چاپ شده و پتنت
نشریه راهبرد فارابی (که مقدمه ساز انتشار ندای فارابی بوده است) ،در اولین جشنواره حاکمیت بالینی دانشگاه رتبه برتر احراز نموده است.
• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1388
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه1388 :
زمان پايان پروژه1390 :
• نام اعضاي تيم نوآوري
دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر محمود جباروند ،بهارک صالحی
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
قابل الگوبرداری توسط تمام بیمارستانهای کشور می باشد و حتی به لحاظ ساختار بدیع و تعریف سرویس های متنوع؛)1آینه :گزارش های
سازمانی و اخبار و دستاوردها)2 ،پنجره :دلنوشته های شغلی ،پیشنهادات و انتقادات )3 ،میراث و خاطرات فارابی )4 ،نگاه :آموزشی و
علمی  )5آفرینشهای (تولیدات هنری) خانواده فارابی )6 ،فانوس (فرهنگی ،ادبی و تفریحی) قابل الگوبرداری توسط هر سازمانی است
که تمایل به توسعه فرهنگ سازمانی دارد.
پیش نویس و تایید کننده :دکتر سیدفرزاد محمدی
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دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد دکتر سیدفرزاد محمدی

دکتر محمود جباروند

مرکز آموزش و  R&Dدر مهارتهای چشم پزشکی

نوآوری های تاسیسی

خبر انمه داخلی بیمارستان افرابی

• روند شكلگيري
به دنبال بازسازی طبقه زیر همکف ساختمان قدیم بیمارستان در سال  3 ،1388اتاق جهت تجهیز و راه اندازی  Skill Labبیمارستان جهت
آموزش و تمرین اعمال جراحی روی چشم حیوان و مصنوعی و نمایش فیلم های آموزشی جراحی اختصاص داده شد.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري

• پيش زمينه و حيطه
• آموزش جراحی نیاز به مدل های غیر انسانی و تمرینی دارد تا بتوان از کالفگی ها و معضالت اخالق حرفه ای این آموزش ها کاست .کرامت
بیمار و حاکمیت بالینی ایجاب می کند که دانشجوی رشته جراحی پیش از عمل روی انسان ،تمرین های مقدماتی را روی مدل (از جمله

نوآوری اهی افرابی -وریایش 90

ندا ی افرابی-وژیه انمه نوآوری اهی افرابی

24

حیوانی) انجام دهد.
• نتايج
از  2سال قبل ،دانشجویان تخصصی چشم پیش از رفتن به اتاق عمل ،مهارت های پایه را در بخش تازه تاسیس ،کسب می نمایند .این
موضوع باعث سهولت آموزش توسط اعضای هیات علمی در اتاق عمل واقعی شده است .از سوی دیگر پروژه تحقیق و توسعه در این
بخش صورت گرفته است که  2مورد آنها به صورت ثبت اختراع و با انتشار مقاله به سرانجام رسیده اند (به عنوان نوآوری) و در عناوین
جداگانهای معرفی شدهاند.
• نوع نوآوري

نوآوری های تاسیسی

تحول در فرایند آموزش روش های جراحی در بیمارستان فارابی به عنوان اولین مرکز در ایران
• جوایز ،مقاالت چاپ شده و پتنت
پژوهش های این واحد مقاله و پتنت دارند و آنها را در فرم های جداگانهای ادعا و طرح نموده ایم.
• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1389
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه1388 :
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
پروژه های متعدد توسعه ای در چشم انداز این مرکز وجود دارد .مانند آموزش جراحی با استفاده از دستگاه شبیه ساز ()Simulator
• نام اعضاي تيم نوآوري
دکتر محمود جباروند ،دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
اکنون این واحد برای جراحان بیمارستان فارابی فعال است اما تاکنون الگوبرداری رسمی صورت نگرفته است اما در نظر داریم طی جلساتی
با مسئوالن آموزشی تخصصی چشم پزشکی در کشور مدل خود را معرفی و ترویج نماییم.
پیش نویس :دکتر سیدفرزاد محمدی

نوآوری اهی افرابی -وریایش 90

تایید کننده :دکتر محمود جباروند

خبر انمه داخلی بیمارستان افرابی

دکتر علیرضا الشیئی دکتر محمود جباروند

هانیه دلشاد

دکتر سیدفرزاد محمدی

فصلنامه پرستار چشم
• روند شكلگيري
بیمارستان فارابی یک مرکز تخصصی درباره سالمت چشم است .از این رو عملکرد پرستاری در آن نیز حیطهای تخصصی در مراقبت
محسوب می شود .در چشم انداز بیمارستان و برنامه راهبردی آن ،علمی و تخصصی نمودن مراقبت پرستاری چشم به عنوان یک شاخه
علمی و حرفهای ترسیم شده بود .از این رو انتشار مجلهای تخصصی که به سالمت چشم ،دیدگاه مراقبتی و پرستاری می پردازد به عنوان
ضرورت احساس می شد .از سوی دیگر این نشریه می تواند موجب رسمیت این گرایش در سطح ملی شده ،ارتقای خدمات مراقبت چشم
و سواد سالمت آن را در پی داشته باشد.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري

• پيش زمينه و حيطه
در باال ذکر شده است ،با اهداف:
 -1ارتقای خدمات مراقبتی -پرستاری چشم در سطح کشور و بیمارستان فارابی
 -2بهبود نگرش ،دانش و عملکرد پرستاران شاغل به مراقبت چشم
 -3ارتقای سطح سواد سالمت چشم در سطح ملی (به صورت غیر مستقیم)
• نتايج
نشریه تاکنون در  3شماره منتشر شده است 200 .نسخه آن به سفارش وزارت بهداشت در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد و تا کنون

نوآوری های تاسیسی
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 100مورد مشترک حقیقی و  250مشترک حقوقی داشتهایم .مجله ،موافقت اولیه جهت حمایت توسط یک ( NGOانجمن اشک) را کسب
کرده است و در موارد محدودی سفارش تبلیغات داشته است .بازتاب بسیار خوبی در جامعه چشم پزشکی و پرستاری داشته است.
نوع نوآوري

مجلهای با عنوان پرستار چشم در سطح ملی سابقه انتشار نداشته است .مدل های مشابه در دنیا شامل مجله  Insightدر امریکا و مجله
 Community Eye Healthاز کشور انگلستان هستند.
• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1390
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه1390 :
زمان پايان پروژه1391 :
• نام اعضاي تيم نوآوري
دکتر سیدفرزاد محمدی ،هانیه دلشاد ،دکتر علیرضا الشیئی ،دکتر محمود جباروند
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
حوزه های دیگر مراقبت پرستاری مانند پرستاری جراحی اعصاب ICU،CCU ،و نظایر می توانند الگو برداری نمایند.
پیش نویس و تاییدکننده :دکتر سیدفرزاد محمدی

نوآوری های تاسیسی

• یادداشت
در زیر تصویر قطعه ای از مکاتبه وزارت بهداشت را مالحظه می نمایید:

نماینده نوآوری
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فریده سمائی

دکتر علیرضا جعفری دکتر محمود جباروند

درمانگاه آمبلیوپی (تنبلی چشم)
• روند شكلگيري
با بازسازی درمانگاه های بیمارستان (گسترش فضاها ،دکوراسیون داخلی و خرید تجهیزات جدید) ،درمانگاه استرابیسم بیمارستان نیز
بازسازی شد و دو درمانگاه فوق تخصصی ارتوپتیک و آمبلیوپی نیز مجددا راه اندازی شدند (اشکال دیگری از این دو عنوان در سال های
قبل نیز تأسیس شده بودند).
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري

• پيش زمينه و حيطه
مراقبت و درمان چشم پزشکی در کودکان چالش های خاص خود را دارد :همکاری کودکان در معاینات کافی نیست و ارزیابی دید و
عملکرد بینایی در ایشان به صورت غیر مستقیم و با زحمت صورت می پذیرد .کودکان زیر  8سال در معرض مقوله بالینی متمایزی با عنوان
تنبلی چشم با مکانیسم های مختلف هستند .درمان و پیشگیری از تنبلی چشم طوالنیمدت و وقت گیر است و نیاز به مراقبین با حوصله

نوآوری های تاسیسی
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و یک سیستم متعهد دارد.
پس از اعمال جراحی موفق در کودکان ،با یک هدف درمانی متمایز یعنی درمان و پیشگیری از تنبلی چشم مواجه می شویم این وضعیت
بالینی عود شونده نیاز به پیگیری مستمر دارد .با در نظر گرفتن سن کودکان و اینکه سال های سال ممکن است الزم باشد با یک ناتوانی
زندگی کنند ،اهمیت موضوع روشن می شود.
• نتايج
 معرفی این درمانگاه به عنوان ارائه کننده خدمات درمان تنبلی چشم در سطح بیمارستان برای بیماران معمولی تا تحت عمل جراحی قرار(مانند آب مروارید مادرزادی یا رتینوپاتی نوزادان نارس) بگیرند.
 بازسازی فضا به صورتی که  Privacyبیماران حفظ شود و فضایی مهدکودکی و خانوادگی را برای کودکان و خانواده آنها تداعی کند. جلوگیری از تجمیع مراجعین نیاز به عمل جراحی خاص.• نوع نوآوري

نوآوری های تاسیسی

ارائه تخصصی یک خدمت
• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
دوره دوم1390 :
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه1390 :
زمان پايان پروژه1390 :
• نام اعضاي تيم نوآوري
دکتر جباروند ،دکتر علیرضا جعفری ،فریده سمائی (افراد دوره دوم)
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
بیمارستان فارابی
قابل الگوبرداری
پیش نویس :دکتر سیدفرزاد محمدی ،فریده سمائی

تاییدکننده :دکتر علیرضا جعفری

• یادداشت
درفروردین ماه  1390در درمانگاه استرابیسم 1و 2و ارتوپتیک بازسازی انجام شد.
• پیش از بازسازی
درمانگاه های استرابیسم 1و 2هرکدام به صورت درمانگاه های مجزا با یک اتاق معاینه بودند که اتند درمانگاه به همراه فلوشیپ و رزیدنت ها
دریک مکان مستقر بودند و دستگاه اسلیت در کنار آنها در همان مکان قرار داشت .از معایب آن می توان به این موارد اشاره کرد :فضای
نامناسب و ناکافی معاینه برای بیماران و پزشکان به طوری که حداقل یک بیمار در این محیط جهت معاینه بعدی در انتظار می نشست.
همچنین تعداد وسایل معاینه کم بود که بازهم مشکل ساز بود.
• پس از بازسازی
دردرمانگاه های استرابیسم  1و :2
 سه الین جهت معاینه برای پزشکان (اتند ،فلوشیپ و رزیدنت) ایجاد گردید .یک الین اپتومتری جهت رفرکشن بیماران و یک الینجهت معاینه چشم که اسلیت هم در آن الین قرار دارد .جهت کاهش تجمع بیماران الین اپتومتری قبل از الین های پزشکان و اساتید قرار
گرفته شده است.
  5رنگ متفاوت در رنگ آمیزی الین ها به کار رفته است .این مورد به منظور ایجاد فضایی همانند منزل برای کودکان می باشد که باعثهمکاری بهتر کودکان با پزشکان و اپتومتریست ها وکلیه کارکنان درمانگاه می شود و همچنین به منظور مشخصه ای برای فرستادن بیماران
جهت ویزیت آنها به الین های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
• تجهیزات قبل از بازسازی استرابیسم
قبل از بازسازی در درمانگاه  LCDچارت ساده موجود نبود و تنها یک عدد چارت  M&Sدر درمانگاه بود؛ درحالی که پس از بازسازی 5
عدد دستگاه  LCDچارت ساده و 4عدد  M&Sبرای هر الین گذاشته شده است و پزشکان و فلوشیپ ها و رزیدنت ها در ضمن انجام معاینه
استرابیسم می توانند رفرکشن هم انجام دهند LCD .چارت های  M&Sقابلیت پخش ویدیوهای مختلف متناسب با سن کودکان را دارند.
مزیت آن ،این است که از ترس کودکان در هنگام رفرکشن کاسته می شود و همکاری بهتری را با پزشکان و اپتومتریست ها دارند .الزم به
ذکر است کلیه الین ها مجهزبه چارت های  M&Sو LCDچارت می باشند .کلیه الین ها دارای پریزم ،پریزم بار ،جعبه عینک ،افتالموسکوپ و
رتینوسکوپ می باشند .تست های  ISHIHARAو تست های دید سه بعدی پروانه ای جهت ویزیت بیماران موجود است .جهت جلب توجه
کودکان به معاینه از مدادهای عروسکی استفاده می شود .در ضمن ایندایرکت و تخت معاینه نیز در الین آخر وجود دارد.
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• ارتوپتیک قبل از بازسازی
درمانگاه ارتوپتیک با محوطه کالس یکی بوده است وفضای اختصاص داده شده به ویزیت بیماران مناسب نبود.
• بعد از بازسازی
فضای ارتوپتیک به طور جداگانه احداث گردید با متراژ مناسب جهت معاینه کودکان و بیماران .دراین فضا از صندلی و پرده های رنگی
مناسب استفاده شده است .یک میز رنگی هم جهت میز کار کارکنان ساخته شده است .وسایل موجود در این درمانگاه شامل :دستگاه هس
اسکرین ،دویومتر ،آمبلیوسکوپ ،لنزومتر ،جعبه عینک ،تست های استروپسیس و  ،WORTHپریزم بار و فرنل .جعبه عینک جدید و پریزم
جدید نیز به این واحد داده شد .تست استروپسیس و  ISHIHARAنیز خریداری گردید.
• درمانگاه آمبلیوپی
این درمانگاه در اواخرمردادماه سال 1390تاسیس شد.
• هدف از ایجاد درمانگاه آمبلیوپی:
پیگیری کلیه کودکان زیر 10سال که در بیمارستان فارابی در بخش های مختلف تحت عمل جراحی قرارگرفته اند و نیاز به بررسی دید
و درمان آمبلیوپی دارند که مهمترین آنها کودکان مبتال به  ROPوکاتاراکت های مادرزادی عمل شده وغیره می باشد .این درمانگاه مجهز
به کلیه دستگاه های مربوط به معاینه چشم و ویزیت و رفرکشن می باشد وشامل  3الین می باشد که یک الین در آن اسلیت قرار گرفته
است و دو الین مربوط به رفرکشن بیماران است وکلیه الین ها رنگی و با هدف ایجاد محیطی نزدیک تر و مشابه منزل می باشد تا کودکان
احساس بهتری از محیط جهت معاینه داشته باشند .هر الین شامل جعبه عینک ،لنزومتر دیجیتال است و ایندایرکت وتخت معاینهLCD .
چارت ،پریزم بار و پریزم ،تست استروپسیس می باشد .در فضای سالن انتظار درمانگاه آمبلیوپی در قسمت کنار ،برای فضای بازی کودکان
اختصاص داده شده است و میزهای کوچک گرد فایبر گالس  2عدد به همراه صندلی های رنگی کوچک فایبر گالس برای کودکان دارد
و در اختیار این عزیزان جهت سرگرم شدن کودکان مداد شمعی وکاغذ  A4جهت نقاشی داده می شود .درخواست یک سری وسایل بازی
به انضمام کفپوش و پاراوان برای مادران شیرده داده شده است که درآینده خریداری و پیگیری می شود.
فریده سمائی ،سرپرستار درمانگاه

نوآوری های تاسیسی

• فضای اپتومتری قبل و بعد از بازسازی
فضای اپتومتری دارای فضایی با امکانات بسیار محدود بود که وسایل شامل جعبه عینک و یک عدد چارت  M&Sبود اما پس از بازسازی،
بخش اپتومتری با داشتن اتورفرکتوکراتومتر ،Topcon 8800لنزبار(جهت معاینه اختصاصی اطفال) ترایال فریم های مختلف جهت استفاده
هم برای اکلوژن و تست های ،subjectiveتست های مختلف دید سه بعدی و دیدرنگ ،پریزم بار و لنزومتردیجیتال LCD ،چارت M&S
سونی ،تست  Worthو DVDهای مختلف برای استفاده کودکان می باشد که به جرات می توان گفت مجهزترین الین اپتومتری را در بین
کلیه بیمارستان های کشور دارد.

• یادآوری
در سال های قبل نیز درمانگاه های ارتوپتیک و تنبلی چشم راه اندازی شده بودند .از این رو برای مراعات حق معنوی احتمالی
در راه اندازی های قبلی این دفعه به عنوان «دور دوم» ذکر شده است.
نماینده نوآوری
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دکتر افسر دستجانی فراهانی

30

دکتر رامک روحیپور دکتر محمد اصفهانی ریاضی

دکتر رضا کارخانه

بخش رتینوپاتی نوزادان نارسROP

• روند شكلگيري
بیمارستان فارابی محل ارجاع و ملجاء چالش برانگیزترین موقعیت های بالینی در چشم بوده است .لزوم مراقبت های فوق تخصصی برای
بیماران رتینوپاتی نوزادان نارس ،تاسیس سرویس ویژه برای این بیماران را در بیمارستان فارابی ایجاب نموده است.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري

• پيش زمينه و حيطه
با توسعه خدمات  NICUدر کشورمان در دهه گذشته با اپیدمیای از نوزادن  Premature & Very low birth weightمواجه شده ایم (مانند
دیگر کشورهای توسعه یافته) .این کودکان ،خدمات و مراقبت چشم پزشکی را با چالش جدیدی مواجه نموده اند و آن بروز بیماری بالقوه
نابیناکننده و گاه صعب العالج با عنوان رتینوپاتی نوزادان نارس می باشد .مراقبت این بیماران نیازمند برخوردی نظام مند در سطوح مختلف
شناسایی موارد در خطر ،غربالگری و مداخله درمانی و پیشگیری می باشد.
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• نتايج
 سازماندهی درمانگاهی ویژه در موضوع رتینوپاتی نوزادان نارس فراخوان و جذب اعضای هیات علمی که تخصصی به ارائه این خدمت می پردازند (و همراه با پرستاران و اپتومتریست ها) شکل گیری مسیر پژوهشی و انتشار مقاله اختصاص اتاق عمل و تخت ویژه آن خرید تجهیزات شاملhand-held OCT :• نوع نوآوري

S.zeinab. Mousavi et.al. Screening for retinopathy of prematurity: The role of educating parents:Iranian journal of ophthalmology;2010;22(2):13-18
S.zeinab. Mousavi et.al. Characteristics of advanced stages of retinopathy of prematurity:Iranian journal of ophthalmology;2010;22(2):19-24
S.Z.Mousavi et .al. Retinopathy of prematurity in infants with late retinal examination. Journal of ophthalmic and
research2009;vol.4, No 124-8.
O Keefe M. kirwan C, Screening for retinopathy of prematurity.Early Hum Dev,2008 Feb;84(2)89-94.
R.Karkhaneh,et.al. Incidence and risk factors of retinopathy of prematurity in a tertiary eye hospital in Tehran.Br.j.Ophth
almology.2008;92;1446-1449.

• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از دی ماه  1389فعالیت های فکری و طراحی آغاز شد و از آبان  1390طراحی تکمیل و فعالیت آزمایشی آغاز شده است.
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه :آبان 1390
زمان پايان پروژه :اسفند 1391
• نام اعضاي تيم نوآوري
دکتر رضا کارخانه ،دکتر محمد ریاضی اصفهانی ،دکتر رامک روحیپور ،دکتر فریبا قاسمی ،دکتر نازنین ابراهیمی ،دکتر مرجان ایمانی ،دکتر
علیرضا مجیدی ،دکتر افسر دستجانیفراهانی
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
این مرکز و خدمات آن به عنوان یکی از مراکز ارجاعی شناخته شده و بیماران را می پذیرد .تاسیس این خدمت می تواند به عنوان الگویی
جهت تاسیس خدمات فوق تخصصی دیگر در حوزه های دیگر مورد بهره برداری قرار گیرد.
پیش نویس :دکتر سیدفرزاد محمدی

نوآوری های تاسیسی

با افزایش ارجاعات و در پی انجام پژوهش های اولیه زمینه در جهت گام های متعدد بعدی ایجاد شد.
• جوایز ،مقاالت چاپ شده و پتنت
فهرست بعضی مقاالت منتشر شده در ارتباط با این موضوع:

تایید کننده :دکتر رضا کارخانه
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نوآوری های تاسیسی

ا

دکتر سیدفرزاد محمدی

دکتر محمود جباروند

یــ

دفتر هدایت راهبردی

ده

ـــ

• روند شكلگيري
دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های اخیر به گونهای فزاینده مسیر رشد و توسعه را طی نموده است و پیشتاز توسعه علمی دانشگاهی
(آموزش و پژوهش) و ارائه خدمات بالینی بوده است .به تبع آن مراکز تحقیقاتی ،گروهها ،دانشکده ها و بیمارستان های وابسته عهده دار
نقش های ملی و الگوساز گشته اند .مدل ها و چارچوب های مختلفی جهت سرآمدی در حیطه های مختلف سازمانی ،درمانی ،آموزشی و
پژوهشی در قالب مدل های تعالی سازمانی (مانند  ،)EFQMنظام حاکمیت بالینی ،آیندهنگاری ،نقشه جامع و نظام های نوآوری ،برنامه ریزی
راهبردی ،ارزشیابی استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها ،ارزشیابی مراکز تحقیقاتی و قطب های ملی ،فنآوری اطالعات و  HISو توریسم
درمانی به واحدهای دانشگاه عرضه شدهاند.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
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• پيش زمينه و حيطه
مواجهه ای متعامل و  Proactiveبا چالش های فزاینده ای که سازمان ها در سال های آینده با آن روبهرو خواهند شد و از سوی دیگر بهره مندی
از مدل ها و بسته های توسعه و یکپارچه سازی آنها در سطح سازمانی ،تشکیل اتاق فکر ،مرکز تحقیق و توسعه و واحد طرح و برنامه را برای
سازمان هایی که قصد سرآمدی دارند به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
• نتايج
 شناخته شدن بیمارستان فارابی در سطح دانشگاه (و بلکه ملی) به عنوان سازمانی سرآمد و پیشرو. تأسیس واحد روابط عمومی بیمارستان ،تأسیس معاونت درمان بیمارستان ،تدوین چشمانداز بلندمدت و برنامه راهبردی ،اجرای پروژه هایرضایت سنجی در بیمارستان ،استقرار مدل تعالی سازمانی  ،EFQMاستقرار نظام اطالعات جدید بیمارستان ،تأسیس و اجرای جشنواره ملی
در حوزه چشم پزشکی و علوم بینایی ،تدوین و بازنگری چارت سازمانی بیمارستان و تأسیس و انتشار نشریه داخلی برای بیمارستان (ندای
فارابی).
• نوع نوآوري

ـــ

ده
ـ

نوآوری های تاسیسی

ایـ

• جايزه ،مقاالت چاپ شده و پتنت
 شناخته شدن فرآیند برنامه ریزی راهبردی فارابی (پروژه تدوین چشم انداز و نشریه آن) به عنوان پروژه برتر در اولین جشنواره حاکمیتبالینی دانشگاه در سال 1387
 دریافت جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سطح گواهی تعهد به تعالی سازمانی در سال 1388 شناخته شدن به عنوان روابط عمومی برتر در سطح دانشگاه نامزد شدن بیمارستان به عنوان قطب (درمانی-آموزشی -پژوهشی) در حوزه چشم پزشکی در سال 1389 دریافت گواهی سپاس در حوزه فنآوری اطالعات سالمت کسب رتبه برتر رضایت بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه در سال 1390 شناخته شدن به عنوان بیمارستان برتر در حاکمیت بالینی در سطح کشور در سال 1390 احراز جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سطح تقدیرنامه در سال 1390• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
ایده ساماندهی دفتر هدایت راهبردی در سال  1390شکل گرفته است.
اشکال ساده تر این ایده در سال  1387شکل گرفته است که دستاوردهای آن در باال ذکر شده است.
• دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه1386 :
زمان پايان پروژه :جریان دارد
و این ادعانامه ،پروپوزال تأسیس نیز محسوب میشود.
• نام اعضاي تيم نوآوري
دکتر محمود جباروند ،دکتر سیدفرزاد محمدی
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
برای مراکز همتا قابل الگوبرداری است.
پیش نویس :دکتر سیدفرزاد محمدی

تایید کننده :دکتر محمود جباروند
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دکتر علیرضا الشیئی

YAG laser hyaloidotomy in premacular
subhyaloid hemorrhage
• اهداف

 بهبود سریع دید بیمار (در عرض چند دقیقه تا چند ساعت) در مقایسه با سیر طبیعی آن که ماه ها طول می کشد. برطرف کردن نیاز به انجام عمل جراحی ویترکتومی خصوصا در موارد طوالنی کاهش هزینه				
• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است :گروه چشم
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه

روش های جراحی

• حيطه
در مراکز خارج از ایران قبال به صورت کامال محدود انجام شده بود.
• نتايج
ک ّمی:
کاهش زمان صبر برای بهبود دید از چند ماه به چند دقیقه و ساعت کاهش هزینه های بیمار خصوصا درموارد متعددی که نیاز به عمل ویترکتومی پیدا می کنند.کیفی:
بهبود کیفیت بینایی و کیفیت زندگی بیمار دیابتیک در اسرع وقت
• نوع نوآوري

• تاييديه ها و جايزه ها
از طرف دبیر هیات بورد تخصصی چشم پزشکی تاییدیه صادر شده است.
• عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه
هیالوئیدوتومی خلفی با لیزریاگ در بیماران دیابتیک با خونریزي زیر هیالوئید ماکوال ،مجله بینا1375 ،
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي -طراحي مجدد فرايند
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 نوآوري فناورانه• منطقه جغرافيايي
تهران
• سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
		
دانشکده
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
در سطح ایران درمان رایج و اول خونریزیهای پریماکوالر بیماران است.

خبرانمه داخلی بیمارستان افرابی

جهان

قبل

قبل

بعد

بعد

قبل

روش های جراحی

پیش نویس و تایید کننده :دکترعلیرضا الشیئی

بعد

قبل

بعد
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دکتر علیرضا الشیئی

Arterio-Venous Sheathotomy in patients
)with Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO

• اهداف
 بهبود دید بیماران BRVO				
• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است :گروه چشم
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه

روش های جراحی

• حيطه
چشم پزشکی و حیطه ای که در زمان انجام آن به جز لیزر درمانی تاخیری ،هیچ درمان دیگری وجود نداشت.
• نتايج
بهبود دید بیماران هم از نظر کیفی و کمی و کاهش زمان انتظار آنان برای بهبود دید.
• نوع نوآوري

• تاييديه ها و جايزه ها
از طرف دبیر هیات بورد تخصصی چشم پزشکی تاییدیه صادر شده است.
• عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه
تاثیر  A-V crossing sheathotomyدر انسداد شاخه اي ورید ،مجله بینا1380 ،
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• زمان بندي انجام طرح نوآوري :
زمان شروع پروژه1380 :
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
• سطح تاثير
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
دانشکده
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
در همه بیماران ولی به دلیل اینکه جراحی سنگینی است و نتایج آن شبیه سایر درمان هاست ،امروزه کمتر استفاده میشود.
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دکتر مهرداد محمدپور

روشهای نوین جراحی ( 3روش) در انجام کپسولورکسیس حین جراحی فیکوامولسی
فیکاسیون در موارد  Extendشده به پریفر و انجام کپسولورکسـیس در اطفال جهت لنزکتومی
• اهداف
آموزش دستیاران و فلوهای چشم پزشکی در موارد انجام کپسولورکسیس حین مهمترین و شایعترین جراحی چشم یعنی فیکواموکسی فیکاسیون
• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است:
نام واحدها يا سازمان هاي همكار :بیمارستان فارابی ،گروه چشم و مرکز تحقیقات چشم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
• حوزه تمركز اوليه نوآوري
				
کپسولورکسیس در جراحی کاتاراکت :شیوه های نوین و جمع آوری عوارض
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه

روش های جراحی

• حيطه
این نوآوری ها در زمینه جراحی کاتاراکت و انجام کپسولورکسیس که مهمترین جزء عمل کاتاراکت محسوب می شود و تکنیک های جدید
نوآورانه در زمینه Management of Capsulorrhexis complication
• نتايج
این روش ها در اتاق عمل بارها توسط اینجانب و دستیاران و سایر اساتید بیمارستان فارابی با موفقیت تمام انجام شده است و نتایج آنها
تحت عناوین مربوطه به صورت  4مقاله بین المللی چاپ شده است.
• مزيت ها
کاربران با کمک این روش های جراحی ،عوارض عمل جراحی کاتاراکت را به صورت چشمگیری می توانند کاهش دهند .این عمل
شایع ترین عمل جراحی در چشم پزشکی است و کنترل عوارض آن بسیار مهم می باشد.
• نكات آموزنده
 -1خودباوری در امر تولید تکنیک های جدید بین دستیاران ،فلوها و اعضای هیات علمی
 -2خلق روشهای نوآورانه در جلوگیری از ایجاد عوارض جراحی کاتاراکت
• مراحل بعدي
مورد دیگری نیز در مورد انجام این عمل در کاتاراکت های تروماتیک در دست انجام می باشد.
• نوع نوآوري

تغييرات مهم يا رويکردی
رویکرد همکارانی که جراحی کاتاراکت انجام می دهند و دستیاران اینجانب که در اورژانس عمل جراحی کاتاراکت های تروماتیک و رسیده
را انجام می دادند ،پس از خواندن این روش کامال تغییر کرده و عوارض آنها به طور چشمگیری کاهش یافته است.
• تاييديه ها و جايزه ها
به صورت مقاالت معتبر و ژورنال هایی با  Impact Factorباال ذکر شده که ضمیمه می باشد و به عنوان تکنیک برتر و جدید در کنفرانس های
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خارج از کشور ارائه شده و حاصل آن به صورت مقاالتی که ضمیمه می باشد چاپ شده است.
• عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه

خبرانمه داخلی بیمارستان افرابی

در دست پیگیری می باشد.
گروه هدف اوليه
جمعیت تحت عمل جراحی کاتاراکت از نوزاد تا افراد جوان ،میانسال و مسن به هر دلیل که دچار کاتاراکت شده باشند.
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از سال 2006
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه2006 :
زمان پايان پروژه :هنوز ادامه دارد.
• منطقه جغرافيايي
ایران
• سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس (ارائه در )Saudi Journal of Ophthalmology
منطقه
دانشگاه
دانشکده
جهان (ارائه در )World Ophthalmology Congress
پیش نویس و تایید کننده :دکتر مهرداد محمدپور

روش های جراحی

1- Management of Radial Tears During Capsulorhexis Technique in ophtalmology 4(2):56-60,2006
2- Four-incision capsulorhexis in pediatric cataract surgery journal cataract refract surc- vol 33,july 2007
3- Rescue of an extending capsulorrhexis by creating a midway tangential anterior capsular flap: a novel technique in 22
eyes CANJ ophtalmology,vol 45,NO.3,2010
4- Capsulorhexis: Pearls and Pitfalls saudi journal of ophtalmology,october 2011
• آيا اين نوآوري در قالب پتنت ( )patentثبت شده است؟

نوآوری اهی افرابی -وریایش 90

ندا ی افرابی-وژیه انمه نوآوری اهی افرابی

40

دکتر محمود جباروند

دکتر نازنین رحمان دکتر آرش معذوری دکتر سیدفرزاد محمدی

چشم گوسفند به عنوان مدل
آموزشی جراحی چشم

• اهداف
 معرفی چشم گوسفند و توصیف اقطار (بیومتری) آن جهت جایگزینی چشم خوک (مدل متعارف بین المللی آموزش جراحی چشم) انجام و آزمون اعمال جراحی (سگمان قدامی) روی چشم گوسفند انتخاب کاراترین روش تخلیه چشم گوسفند از جمجمه آن در سالخی ها• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
			
مرکز تحقیقات چشم و گروه چشم
					
• حوزه تمركز اوليه نوآوري
آموزش پزشکی و جراحی چشم
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
روش های جراحی
• پيش زمينه
مدل حیوانی متعارف دنیا جهت آموزش جراحی چشم ،چشم خوک است که بنا به مالحظات فرهنگی و مذهبی برای کشور ایران و
کشورهای منطقه نمی تواند کاربرد عام و مفید داشته باشد .این موضوع زمینه توسعه نیافتگی تکنیک های کمک آموزشی برای جراحی
چشم در کشور بوده است.
• حيطه
حیطه این ابتکار عمل ،آموزش پزشکی و جراحی چشم در آزمایشگاه مهارت های بالینی( )Skill & Wet LABمی باشد و یکی از پروژه های
زیرساختی جهت تاسیس و توسعه چنین زیرساخت های آموزشی محسوب می شود.
• نتايج
 -1توصیف بیومتریک نسبتا جامع چشم گوسفند و مقایسه آن با چشم های دیگر حیوانات (مدل های آموزشی) و انسان
 -2آزمون موفق این نمونه و مدل آموزشی برای تعداد زیادی از اعمال جراحی (سگمان قدامی)
• مزيت ها
این ابتکار عمل را میتوان یک خالقیت دانست که کارایی آن تایید شده است و جهت  Popularشدن آن ،اطالع رسانی صورت گرفته و
حلقه های دیگری جهت تکمیل آن بایستی در نظر گرفت؛ مانند پایه ای جهت ثابت نمودن چشم (در عنوان دیگری به این موضوع و در
قالب نوآوری مستقل پرداخته ایم).
• نكات آموزنده
چالش دیگر نگهداری بلندمدت چشم حیوان پس از تخلیه از جمجمه گوسفند است.
در پژوهش دیگری درباره نگهداری چشم گوسفند سخن گفته ایم.
• مراحل بعدي
نگهداری بلند مدت چشم گوسفند به عنوان بانک برای آموزش عملی
• منابع مورد نياز
یخچال  Freezingدماهای بسیار پایین و مواد نگهدارنده بافت در دماهای پایین
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خبرانمه داخلی بیمارستان افرابی

• تغييرات مهم يا رويکردی
زمینه ساز متحول شدن فرایند آموزش جراحی چشم؛ از اینکه مستقیما به اتاق عمل بروند به این شکل که ابتدا در  Skill Labو روی چشم
گوسفند مهارت های مقدماتی را بیاموزند و سپس به اتاق عمل واقعی بروند.
• عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه
• گروه هدف اوليه
دانشجویان تخصصی و فوق تخصصی جراحی چشم و آموزگاران جراحی چشم (مراکز و گروه های آموزشی)
شرکت های تجهیزات پزشکی عرضه کنندگان فناوری های جدید جهت جراحی
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
در حال حاضر به صورت محدود در آزمایشگاه مهارت های بالینی بیمارستان فارابی مورد استفاده قرار می گیرد.
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1387 :
زمان پايان پـروژه( 1390 :با انتشار مقاله مربوطه و ارائه گزارش پایانی طرح پژوهشی)
درخواست بودجه پژوهشی کاربردی نمودن نتایج تحقیقات به دانشگاه تسلیم شده است.
• مقدار بودجه
منبع سرمايه گذاري :حمایت نسبی از سوی دانشگاه در قالب طرح پژوهشی؛ در این مرحله برای کاربردی نمودن بودجه ای حدود  3میلیون
تومان در نظر گرفته شده است.
• منطقه جغرافيايي
ایران و کشورهای منطقه
• سطح تاثير
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
دانشکده
• اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود:
دکتر سیدفرزادد محمدی ،دکتر آرش معذوری ،دکتر نازنین رحمان املش ،دکتر محمود جباروند
سازمان :بیمارستان فارابی
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
مرکز آموزش مهارت های بالینی بیمارستان فارابی

روش های جراحی

Sheep practice eye for ophthalmic surgery training in skill laboratory, JCRS 2011, 37(6):987-991

پیش نویس و تایید کننده :دکترسیدفرزاد محمدی
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دکتر نازنین رحمان دکتر آرش معذوری دکتر سیدفرزاد محمدی

حدقه مصنوعی نگهدارنده چشم حیوان جهت
آموزش جراحی چشم
• اهداف
 تسهیل آموزش تکنیک های جراحی و فوق تخصصی چشم پزشکی افزایش کارایی اتاق عمل های واقعی برای ارائه خدمت و آموزش مراحل پیشرفته تر آزمون ایده ها و خالقیت ها در تکنیک های جراحی چشم روی چشم حیوان ارتقا و تحول در اخالق حرفه ای و تکریم اصیل بیماران با اجتناب از عمل شدن توسط دانشجوی جراحی تازه وارد• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است :گروه چشم و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه
نام واحدها يا سازمان هاي همكار :ابراز تمایل اولیه شرکت تجهیزات پزشکی فجر شاهد جهت سرمایه گذاری
					
• حوزه تمركز اوليه نوآوري
آموزش پزشکی و جراحی چشم
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
روش های جراحی

• پيش زمينه
 چالش های اخالقی آموزش جراحی چشم روی چشم انسان وقت گیری آموزش مراحل پایه جراحی چشم در اتاق عمل واقعی استرس مضاعف و دیسترس آموزگار و آموزش گیرنده در اتاق عمل واقعی• حيطه
این در حقیقت گام اول در سلسله اقداماتی جهت توسعه روش های کمک آموزشی جراحی چشم و تاسیس یک  Skill Labبوده است.
• نتايج
 عملی شدن آموزش تکنیک های پیشرفته تر عمل جراحی روی چشم حیوان تست موفق روش های جراحی سگمان قدامی روی چشم حیوان ثابت شده روی این سامانه• مزيت ها
 آسودگی خیال آموزگاران و آموزش گیرندگان جراحی چشم کاهش اتالف وقت در اتاق عمل ها با افزایش کارایی آموزشتذکر :این موارد را در پی خواهد داشت (هنوز جنبه کاربردی نیافته است و تولید انبوه نشده است).
• نكات آموزنده
تقلید کامل حس عمل روی چشم انسان هنوز محقق نشده است .به عنوان مثال از نظر فشار و قوام چشم هنگام عمل
• مراحل بعدي
الزم است روی  Prototypeدوم تغییراتی داده شود تا برای تولید انبوه آماده شود .به عالوه الزم است سازوکارهایی جهت بازاریابی و
پیش فروش (مانند بروشور ،سایت و نظایر) آن در نظر گرفته شود.
• منابع مورد نياز
کارگاهی جهت انجام اصالحات و سرمایه ای در حدود  5تا  10میلیون تومان (بسته به اینکه در چه سطحی فعالیت بازاریابی انجام شود).
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• نوع نوآوري

• تغييرات مهم يا رويکردی
وضعیت قبلی :آموزش جراحی چشم روی چشم انسان
وضعیت بعدی/نوین :شروع آموزش جراحی چشم در آزمایشگاه مهارت های بالینی و روی چشم حیوان سپس چشم انسان
• تاييديه ها و جايزه ها
 ثبت اختراع انتشار به صورت مقاله در مجله JCRS 2011 تقدیر به عنوان نوآوری برتر در جشنواره پژوهش و نوآوری در علوم بینایی و چشم پزشکی فارابی تاییدیه وزارت بهداشت• آيا اين نوآوري در قالب پتنت ( )patentثبت شده است؟
بله.
• آيا در رابطه با نوآوري فروش امتياز يا دريافت روياليتي وجود داشته است
خیر .سرمایه گذاری توسط پژوهشگران و دانشگاه با سهم تقریبی  50/50صورت پذیرفته است.
برنامه این است که امتیاز آن به یک شرکت تجهیزات چشم پزشکی واگذار شود.
• گروه هدف اوليه
دانشجوی تخصصی و فوق تخصصی به عنوان یادگیرندگان و استادان چشم به عنوان آموزگاران
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
آزموده شده است و در دو پروتوتایپ ساخته شده است .آماده تولید انبوه و رواج کاربری نشده است.
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1387 :
زمـان پايان پروژه1391 :
• مقدار بودجه
حدود  10میلیون تومان سرمایه گذاری تاکنون بوده است.
منبع سرمايه گذاري 50% :بودجه پژوهشی دانشگاه از مجرای استعدادهای درخشان و  50%از سوی محققین
سطح تاثير
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
دانشکده
• حامی یا حامیان پروژه
کاندیدا :شرکت تجهیزات پزشکی فجر شاهد
مدیر عامل :امیر رضا صمدزاده
• اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود:
دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر آرش معذوری ،دکتر نازنین رحمان املش ،مهندس امید بافکار
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
 آزمایش در  Skill Labفارابی -اما کاربرد در تمامی بخشهای آموزشی که آموزش رزیدنتی و فلوشیپی (جراحی های چشم) دارند.

روش های جراحی
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پیش نویس و تایید کننده :دکترسیدفرزاد محمدی
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روش های جراحی

پروتوتایپ اول

پروتوتایپ دوم
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دکتر نازنین رحمان دکتر آرش معذوری دکتر سیدفرزاد محمدی

نگهداری بلند مدت چشم مدل حیوانی (گوسفند) جهت تمرین عمل جراحی
چشم با تزریق محلول کراپوپروتکتان (حاوی ترکیبات کشت سلول) در اتاق
قدامی چشم حیوان و نگهداری (بلند مدت) آن در یخچال  -80درجه

روش های جراحی

• اهداف
 در دسترس بودن چشم حیوان جهت تمرین اعمال جراحی در همه زمان ها و به تعداد کافی حفظ و استمرار شفافیت قرنیه و قوام چشم برای مدت طوالنی		
• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است :مرکز تحقیقات چشم -بیمارستان فارابی
					
• حوزه تمركز اوليه نوآوري
آموزش پزشکی -آموزش جراحی چشم
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه

• پيش زمينه
چشم حیوان برای تمرین عمل جراحی همیشه در دسترس نیست (از نظر زمان و تعداد) و کیفیت آن (شفافیت قرنیه و قوام کره چشم)
با گذشت زمان به سرعت جهت تمرین کاهش می یابد
• حيطه
این نوآوری جزیی از پروژه های توسعه ای جهت تسهیل آموزش جراحی در بیمارستان فارابی می باشد؛ شامل:
 تاسیس و تجهیز آزمایشگاه مهارت بالینی توصیف و معرفی چشم مدل جایگزین (چشم خوک) طراحی ،ساخت و آزمون حدقه مصنوعی جهت ثابت نمودن چشم حیوان جهت تمرین جراحی• نتايج
ایده به صورت عملی بر روی تعداد زیادی چشم حیوان آزموده شده است و نتایج خیلی خوبی داشته است.
• مزيت ها
موجب خواهد شد چشم حیوان برای تمرین همواره در دسترس باشد و به تعداد کافی و با شرایط مناسب تر (قرنیه شفافتر) و این باعث
می شود تمرین جراحی اثر بخش تر شود.
• نكات آموزنده
تزریق به داخل اتاق قدامی نیاز به دقت و حوصله تکنسینی برای این کار دارد.
• مراحل بعدي
خرید یخچال مختص این فرایند و آزمایشگاه مهارت بالینی و برنامه ریزی جهت تامین مواد نگهدارنده تزریقی برای داخل اتاق قدامی
چشم حیوان
• منابع مورد نياز
ارتباط و تفاهم با کشتارگاه جهت تأمین مستمر و کارای چشم گوسفند جهت نگهداری در بانک چشم تمرین جراحی
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• نوع نوآوري

روش های جراحی

• تغييرات مهم يا رويکردی
دیگر نوآوری های مرتبط ذکر شده در بند  ،7تغییر در فرایند ایجاد نموده اند.
• گروه هدف اوليه
گروه های بالینی آموزشی چشم پزشکی و آزمایشگاه های مهارت بالینی (روش های جراحی چشم)
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1388
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1388 :
زمان پايان پروژه ( 1390:در حال پیگیری انتشار مقاله آن هستیم)
• مقدار بودجه
خرید یخچال نگهداری
منطقه جغرافيايي
محدودیت خاصی خاصی ندارد -رشته چشم پزشکی آموزش جراحی ()scope
• سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
دانشکده		

جهان

• سازمان :بانک نگهداری و تأمین بافت بیمارستان امام ،مواد کراپوپروتکتانت را در اختیار ما قرار دادند.
• اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود:
دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر آرش معذوری ،دکتر نازنین رحمان

2
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دکتر محمد ریاضی

دکتر رامک روحی پور

تهیه اتولوگوس پالسمین
جهت عملهای ویترکتومی

روش های جراحی

• اهداف
 ساده سازی عمل جراحی ویترکتومی در اطفال که ایجاد  PVDبسیار سخت انجام میشود. ساده سازی عمل جراحی ویترکتومی دربزرگساالن دیابتیک ساده سازی عمل جراحی ویترکتومی درموارد تروما استفاده از دارو بدون عمل ویترکتومی• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
گروه آموزشی چشم و آزمایشگاه بیمارستان فارابی
• حوزه تمركز اوليه نوآوري
				
بخش رتین -جراحی بیمارستان فارابی
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه

• حيطه
این دارو جهت تسهیل عمل جراحی رتین استفاده میشود؛ در ایران و منطقه خاورمیانه تا به حال از این دارو استفاده نشده است ولی در
دنیا چند مطالعه محدود وجود دارد.
• نتايج
 تسهیل عمل جراحی ویترکتومی در بچهها کاهش نیاز به عمل جراحی مجدد در بعضی موارد ،عدم نیاز به عمل جراحی ویترکتومینتایج غیرقابل پیشبینی نداشته است.
• مزيت ها
این نوآوری باعث تسهیل عمل جراحی میشود به طوری که در حال حاضر جهت عمل جراحی ویترکتومی اطفال به طور روتین همه
جراحان از آن استفاده میکنند.
• نكات آموزنده
 در حین عمل جراحی PVD ،را بسیار تسهیل میکند. احتمال نیاز به عمل جراحی مجدد را کم میکند. نکته منفی اینکه باید هماهنگی الزم با آزمایشگاه ،جهت تهیه دارو از خون بیمار به عمل آید.• مراحل بعدي
به صورت روتین استفاده میشود.
• منابع مورد نياز
 -خون بیمار
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 -داروی استرپتوکیناز

روش های جراحی

• نوع نوآوري
• تغييرات مهم يا رويکردی
جهت عمل جراحی ویترکتومی به خصوص در اطفال که امکان  PVDوجود ندارد.
• تاييديه ها و جايزه ها
تاییدیه از طرف مدیر گروه چشم ،دکتر جباروند و معاون آموزشی بیمارستان ،دکتر کارخانه
• عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه
مقاله در  Iranian Journal of Ophthalmologyپذیرفته شده است.
• گروه هدف اوليه
جهت عمل جراحی ویترکتومی بخصوص در اطفال
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانهدر صورت وجود مورد ديگر ذکر فرماييد
• زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه1387 :
زمان پايان پـروژه1387 :
• سطح تاثير:
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
دانشکده

جهان

• یادداشت
این عنوان به دلیل تاخیر در ارسال در زمان مقرر ،امکان ارسال و مرور توسط ستاد نوآوری دانشگاه را نیافت
نماینده نوآوری
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دکتر محمد ریاضی

دکتر صدیقه مرجانه حجازی

• اهداف
هدف اصلی این پروژه تحقیقاتی ،بررسی همبستگی یافته های اتوفلئورسانس و  OCTدر بیمارن مشکوک به ادم سیستوئید ماکوال به دنبال
جراحی کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان فارابی می باشد.
• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
			
مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی
• نام واحدها يا سازمان هاي همكار
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گروه فیزیک و مهندسی پزشکی
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی ،آزمایشگاه اپتیک و لیزر
• حوزه تمركز اوليه نوآوري
تصویربرداری در چشم پزشکی
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه

• پيش زمينه
کاتاراکت از شایع ترین بیماری های چشمی نابیناکننده است و عمل آن از شایع ترین اعمال جراحی CME .یکی از عوارض نسبتا شایع این
عمل جراحی می باشد و تشخیص همه موارد از نظر بالینی به سادگی امکان پذیر نمی باشد و تست های متعارف و طالیی تشخیصی ،گران
قیمت یا همراه با عوارض بالقوه می باشد (آنژیوگرافی فلورسین و .)OCT
• حيطه
این ابتکار در حوزه چشم پزشکی انجام شده است.
منشا شکل گیری این ابتکار فعالیت های مشابه تشخیصی در بیماری های شبکیه بوده است.
• نتايج
در مطالعه آزمون تست های تشخیصی روش و نرم افزار پیشنهادی ما با نتایج  OCTهمبستگی بسیار خوبی داشت .عالوه بر این گروه بندی
نرم افزار با گروه بندی متخصصین همخوانی بسیار باالیی داشت.
• مزيت ها
 FAFمبتنی بر خصوصیات بافت تحت تشخیص می باشد .در صورت استفاده کاربرد از نرم افزاری پیشنهادی با استفاده از روش  FAFمنجر
به کمی سازی ناحیه مورد نظر شده و امکان خطا کاربران را برای تعیین مساحت ناحیه  CMEرا به حداقل می رساند .بدین ترتیب تشخیصی
بیماری دقت بسیار زیادی خواهد داشت.
• مراحل بعدي
در مراحل بعدی شدت فلئورسنت تابشی ک ّمی سازی میشود و نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده با  OCTمقایسه می شود .در ضمن
امکان استفاده از این نرم افزار در سایر ضایعات شبکیه می باشد.

روش های جراحی

همبستگی یافته های اتوفلئورسانس و  OCTدر
بیماران مشکوک به ادم سیستوئید ماکوال
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• نوع نوآوري

• تغييرات مهم يا رويکردی
این نوآوری منجر به استفاده متخصصین چشم پزشکی از نرم افزار نیمه خودکار است که امکان تشخیص ضایعات را در شرایط مختلف
تصویربرداری میسر می کند.
• تاييديه ها و جايزه ها
این نرم افزار به صورت ثبت داخل می باشد.
• عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه
Development of a semi-automatic method for quantifying the area of the autofluorescence distribution in Fundus autofluorescence images of patient with CME

روش های جراحی

• گروه هدف اوليه
گروه هدف این پروژه بیماران ضایعات شبکیه می باشد.
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
سه ماه
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1389 :
زمـان پايان پروژه1390 :
• سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
		
دانشکده
• حامی
مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی
• اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :
دکتر صدیقه مرجانه حجازی ،دکتر محمد ریاضی اصفهانی ،البرز شرافتی ،پوریا فروتن ،هانیه محمدرضا
• محل یا محلهای استفاده از نتایج نوآوری
مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی

جهان

پیش نویس و تایید کننده :دکتر صدیقه مرجانه حجازی
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الگوریتم به کار رفته در برنامه نوشته شده
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دکتر محمدناصر هاشمیان

تزریق داخل استروماییBevacizumab
• اهداف

در درمان نو-رگزایی قرنیه

To report the effect of instrastromal injection of bevacizumab in an eye with extensive corneal stromalvascularization
after deep anterior lamellar keratoplasty.

روش های جراحی

• حيطه
این کار اولین بار در دنیا انجام شده که در مجله  Cornea 2010نیز به عنوان  Novel techniqueمعرفی گردید.
• نتايج
مهمترین نتیجه این کار از بین بردن عروق غیرطبیعی جدید در قرنیه به دنبال عمل جراحی پیوند قرنیه الیهای( )DALKبوده است و چون
این تکنیک بدون عارضه بوده است قابل انجام در موارد مشابه نیز می باشد.
• مزيت ها
پیش از این بیماران با مقادیر باالی استروئید که عوارض زیادی برای چشم دارد تحت مداوا قرار می گرفتند که البته در موارد مشابه بیماری
که معرفی شد تا حدود زیادی بیاثر می باشد اما با تزریق  Bevacizumabدر داخل استروما با دوز  2.5mg/0.1ccتوانستهایم برای اولین بار
نشان دهیم که این دارو هم مؤثر و هم بیعارضه می باشد.
• نكات آموزنده
همان طور که ذکر شد از نکات آموزنده مثبت این تکنیک ،رفع یکی از مشکلترین عوارض پیوند قرنیه (یعنی ،)neovasularizationآن هم
با یک تزریق داخل استروما بدون نیاز جهت درمان با قطرههای زیاد و به طور مکرر و طوالنی بوده است.
• مراحل بعدي
ما در طرحهای جدید از داروهای جدیدتر AntiVEGFاستفاده کردهایم و در موشهای آزمایشگاهی در حال پیگیری است و بزودی نتایج آن را انتشار خواهیم داد.
• نوع نوآوري

• تغييرات مهم يا رويکردی
همانطور که قب ً
ال ذکر شد استفاده از این دارو و با این روش توانست نیاز به قطرههای چشمی را که به صورت طوالنی و با دوزهای زیاد
استفاده میشدند را کامال رفع کند و با یک بار تزریق و دوز مناسب و بدون عارضه مشکل برطرف گردد.
• تاييديه ها و جايزه ها
تأییدیه وزارت بهداشت مبنی بر نوآوری این تکنیک در بیماران چشمی
• عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه
Deep Intrastromal Bevacizumab injection for Management of corneal Stromal Neovascularization after Deep Anterior Lamellar keratoplasty, A novel technique Cornea 2010

• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از همان زمان مطالعه تبدیل به یک فعالیت علمی گردیده است.
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1388 :
زمان پايان پروژه:
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود
دکتر محمد علی زارع ،دکتر مهرداد محمدپور
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
بیمارستان فارابی
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دکتر احمد عامری

• اهداف
کاهش عوارض حین عمل جراحی استرابیسم:
عمل جراحی  Recessionشایع ترین نوع در اعمال جراحی استرابیسم می باشد .در حین جراحی توسط افراد مجرب در  1-2%اعمال
جراحی منجر به سوراخ شدن میگردد؛ این رقم در افراد مبتدی بسیار متغیر است که عوارض خطرناکی نظیر دکلمان رتین و هموراژی
رتین را به دنبال دارد .همچنین خطر دررفتگی عضله در هنگام عمل جراحی وجود دارد .اما با روش پیشنهادی احتمال عوارض فوق
به حداقل می رسد.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه

محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر

Ameri Technique: An innovative
method for muscle recession in
strabismus surgery

• حيطه
در حوزه جراحی استرابیسم انجام شد .روش مشابه وجود ندارد ولی باید توجه داشت که علم همیشه با استفاده از علوم قبلی تکامل پیدا
می کند و در حقیقت این روش هم به نوعی مکمل روش های قبلی بوده است.
• نتايج
نتایج بسیار خوب بوده و هیچگونه عارضه ای وجود نداشت .بخصوص در زمینه آموزش افراد مبتدی و دستیاران این روش بسیار موثر
است و خدمت بزرگی به بیماران شده است زیرا عوارض خطرناک روش های قبلی در این روش دیده نشده است.
• مزيت ها
روش آسانایجاد اعتماد به نفس به افراد مبتدی و دستیارانکاهش احتمال عوارض غیر قابل جبران نظیر سوراخ شدن اسکلرا و دررفتگی عضلهامکان استفاده از این روش در بیماران با ریسک باال مانند اسکلرای نازکامکان استفاده از این روش در بیماران با فیلد عمل کوچک• مراحل بعدي
به عنوان یک روش جراحی پذیرفته شده در مجامع علمی جهانی در حال حاضر برای بیمارانی که مورد عمل جراحی قرار میگیرند و به
آن نیاز دارند مورد استفاده قرار میگیرد.
• نوع نوآوري
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• تغييرات مهم يا رويکردی
این روش به علت امکان جلوگیری از عوارض ناخواسته در حین عمل جراحی این امکان را برای جراح فراهم می آورد که هر لحظه که
احتمال عارضه وجود دارد به این روش تغییر روش دهد.
• تاييديه ها و جايزه ها
این روش اولین بار در چهاردهمین  Congress of European Society of Ophthalmology, Madrid Spain, June 7-12 2003به صورت
 Oral presentationمعرفی شد.
• عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه
A new Modified Anchored Suspension- recession (so–Called “Hang-back” Technique for high Risk Strabismus surgery. J
Binocular Vision & Strabismus, First Quarter 2010 volume 25. Number 1.

محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر

• گروه هدف اوليه
		
بیمارانی که نیاز به عمل جراحی استرابیسم دارند.
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از سال  1375این روش شروع به انجام شد ولی برای مقاله از سال 2006-2002
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1375 :
زمان پايان پروژه
• سطح تاثير
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
دانشکده
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود:
دکتر احمد عامری ،دکتر علیرضا کشتکارجعفری ،دکتر فرامرز انوری ،دکتر محمدطاهر رجبی ،دکتر ایرج احدزادگان
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
در سطح جهان کلیه کسانی که مقاله را مطالعه کرده باشند قادر به انجام آن هستند.
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دکتر احمد عامری

تکنیک جراحی جدید برای درمان فلج زوج  4که انحراف عمودی قابل
توجهای نداشته باشد ولی به علت فلج زوج  4بیمار سر خود را کج نگاه
می دارد

• حيطه
در حوزه عمل جراحی استرابیسم انجام شد .روش مشابه وجود ندارد ولی باید توجه داشت که علم همیشه از علوم و دانش قبلی تکامل
پیدا می کند و در حقیقت این روش هم به نوعی مکمل روش های قبلی بوده است.
• نتايج
نتایج بسیار خوب بود .بخصوص اینکه این روش چند امتیاز دارد که در مبحث بعدی ذکر می گردد.
• مزيت ها
 روی اسکلرا سوچور زده نمی شود (در روش های دیگر روی اسکلرا سوچور زده می شود) با استفاده از ایندایرکت افتالموسکوپی و ارزیابی شبکیه (از نظر چرخش کره چشم در حین عمل جراحی) ،می توان مقدار عملجراحی را تنظیم نمود.
 امکان تنظیم مقدار تاخوردگی عضله در حین عمل امکان عمل مجدد روی عضله وجود دارد. امکان عمل جراحی با استفاده از قطره های بی حس کننده به جای بیهوشی عمومی• منابع مورد نياز
به عنوان یک روش جراحی پذیرفته شده در مجامع علمی جهانی در حال حاضر برای بیمارانیکه دارای فلج زوج  4می باشند و باید برای
اصالح چرخش سر عمل جراحی شوند ،از این روش استفاده می شود.
• نوع نوآوري

• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي -طراحي مجدد فرايند

محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر

• اهداف
ارائه روش آسان و با نتایج بهتر از روش های قبلی که در حین عمل قابل تنظیم باشد.
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
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 نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1382
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1382 :
زمان پايان پروژه1384 :
• سطح تاثير
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
		
دانشکده
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود
دکتر احمد عامری ،دکتر محمدطاهر رجبی ،دکتر علیرضاکشتکار جعفری ،دکتر فرامرز انوری ،دکتر محمدرضا اکبری ،دکتر ایرج احدزادگان
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
در سطح جهان کلیه کسانی که مقاله را مطالعه کرده باشند قادر به انجام آن هستند.
پیش نویس و تایید کننده :دکتر احمد عامری

محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر
• یادآوری
در روش سنتی سر قدامی عضله از بقیه عضله جدا می شد و تا عضله مستقیم خارجی کشیده و سوچور می شد .در آن روش
مدت عمل طوالنی و دستکاری چشم بسیار بیشتر بود.
نماینده نوآوری
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دکتر احمد عامری

Simplified Use of suture Fixation Associated
with lateral Rectus Myectomy in Managment
of Complete Third Nerve palsy
• اهداف
روش جراحی جدید با هدف به حداقل رساندن مشکالت بیماران مبتال به فلج کامل عصب  3چشم ،در این بیماران از  6عضله چشم4 ،
عضله فلج می باشد و هدف از درمان جراحی قرار دادن چشم در خط وسط می باشد این روش نسبت به روش های قبلی حداقل دستکاری
چشم را به دنبال دارد و فقط یک عضله چشم تحت عمل جراحی قرار می گیرد .روش جدید تحت عنوان:
•حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه

• حيطه
در این روش عضله  lateral rectusکه چشم را به خارج نگه می دارد کامال قطع می گردد و چشم با نخ غیر قابل جذب به نسوج قسمت های
داخلی فیکس می گردد.
• نتايج
بسیار خوب و بیماران از نتایج آن راضی بودند و نتایج طبق پیش بینیها بود.
• مزيت ها
 عمل فقط روی یک عضله زمان کوتاه عمل نتیجه مناسب روش آسان که برای همه قابل انجام است و  learning curveآن کوتاه است.• مراحل بعدي
انجام عمل جراحی روی بیماران مبتال به فلج کامل زوج  3به عنوان یک روش مورد تایید مجامع بین المللی
• نوع نوآوري

• تغييرات مهم يا رويکردی
روش های قبلی زمان عمل بیشتر و عمل روی تعداد عضله های بیشتری انجام می شد و از طرفی  Invasiveتر می باشد .این روش شرایط
بهتری دارد که قبال به آن اشاره شد.
•تاييديه ها و جايزه ها
چاپ در مجله معتبر Pediatric Ophtalmology and Strabismus 2010 vol.23

محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر

Simplified Use of Suture Fixation Associated with Lateral Rectus Myectomy in Management of Complete Third Nerve palsy
در مجله  American Journal of Pediatric and Strabismusبه چاپ رسیده است.
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• عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه

Simplified Use of Suture Fixation Associated with Lateral Rectus Myectomy in Management of Complete Third Nerve

محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر

• گروه هدف اوليه
		
بیماران مبتال به فلج کامل زوج  3چشم
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزههاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتيطراحي مجدد فرايند
نوآوري فناورانه
• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از سال 1384
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه 1384
زمان پايان پروژه 1386
• سطح تاثير:
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
دانشکده		
• تيم پروژه :
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آن ها ثبت شود :
دکتر احمد عامری ،دکتر فرامرز انوری ،علیرضا کشتکار جعفری ،مسعود اقصایی فرد ،جهانگیر رضوان
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
در سطح جهان کلیه کسانی که مقاله را مطالعه کرده باشند قادر به انجام آن هستند.
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دکتر محمود جباروند

قرنیه مصنوعی ()LAC
Lamellar Artificial Cornea

• حيطه
با استفاده از تجربیات و ابتکار عمل و خالقیت فردی بوده است.
• نتايج
 کیفیت :در زیبایی ظاهری فرد نقش موثری داشته است. بهبود بینایی در فردی که نابینایی کامل داشته است.• مزيت ها
در بیمارانی که به علت بیماریهای پیشرفته و صعب العالج قرنیه دچار کم بینایی شدهاند ،با استفاده از این نوع لنز ،در وضعیت بینایی آنها بهبود
دیده شده است.
• نكات آموزنده
 هزینه ها نبودن تحت پوشش بیمه ها• منابع مورد نياز
منابع مالی جهت تولید محصول
حمایت بیمه ها
• نوع نوآوری

• تغييرات مهم يا رويکردی
کاهش نیاز به پیوند قرنیه
• تاييديه ها و جايزه ها
در حال پیگیری است.

محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر

• اهداف
 جایگذاری قرنیه در بیمارانی که نیازمند پیوند قرنیه می باشند در کدورت های پیشرفته و سوختگی ها• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
				
بیمارستان فارابی
				
• حوزه تمركز اوليه نوآوري
ساخت پروتز برای بیماری صعب العالج قرنیه
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
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• آيا اين نوآوري در قالب پتنت ( )patentثبت شده است؟
بله
• آیا در رابطه با نو آوری فروش امتیاز یا دریافت رویالیتی وجود داشته است؟
با شرکت  IBIجهت ساخت قرنیه مصنوعی هماهنگی الزم شده است
• گروه هدف اوليه
بیمارانی که به علت جراحات مزمن قرنیه دچار نابینایی یا کم بینایی شده اند.
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
 2سال قبل
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه :اواخر سال 1387
زمان پايان پـروژه:
منبع سرمايه گذاري :شخصی
• مقدار بودجه  :تعیین نشده است.
• منطقه جغرافيايي
تهران و بیماران ارجاعی از تمام مراکز استانی
• سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
دانشکده		
• حامیان
شرکت IBI
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
بیمارستان فارابی
بیمارستان نور
پیش نویس :دکتر معصومه سهیلی
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دکتر محمود جباروند

لنز های داخل قرنیه ICI
Intra Corneal Inlay

• حيطه
براساس تجربیات و خالقیت فردی
• نتايج
 بهبود زندگی در بیماران مبتال کاهش میزان نیاز به پیوند قرنیه و بیماران مبتال به قوز قرنیه• مزيت ها
یک روش جدید در درمان قوز قرنیه
• منابع مورد نياز
 تحت پوشش بودن بیمه ها تامین مالی بیماران برای کاهش هزینه های پرداختی جهت رفت و آمد و اسکان بیماران برای پیگیری های بعد از عمل• نوع نوآوري

محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر

• اهداف
 جلوگیری از پیشرفت قوز قرنیه کمک به مسطح شدن سطح قرنیه در بیماران  KCو بهبود بینایی• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
بخش قرنیه بیمارستان فارابی
					
• حوزه تمركز اوليه نوآوري
ساخت پروتز برای قوز قرنیه پیشرفته
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه

• تغییرات مهم و رویکردی
این نوآوری باعث اصالح انحناهای نامنظم قرنیه و تصحیح ضخامت قرنیه شده که متعاقبا نیاز به عمل
پیوند قرنیه و عوارض ناشی از آن را کاهش می دهد
• تاييديه ها و جايزه ها
در حال پیگیری می باشد .برای جشنواره خوارزمی  90ثبت نام شده است.

نوآوری اهی افرابی -وریایش 90

ندا ی افرابی-وژیه انمه نوآوری اهی افرابی

محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر

• آيا اين نوآوري در قالب پتنت ( )patentثبت شده است؟
بله
• گروه هدف اوليه
 بیماران مبتال به قوز قرنیه پیشرفته عدم پاسخ به عینک عدم تحمل لنزکاندید پیوند قرنیه شدن• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از حدود  3سال قبل
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1388 :
زمان پايان پـروژه:
• منبع سرمايه گذاري :شخصی
• مقدار بودجه :تعیین نشده است.
• منطقه جغرافيايي
تهران و بیماران ارجاعی از مراکز استانی
• سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
دانشکده		
• حامی
 شرکت (IBI (International Bioimplant Company• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری
بیمارستان فارابی
بیمارستان نور
بیمارستان پارسیان (دکتر قریشی در اصفهان)
کلینیک نگاه (دکتر نوروزی زاده)
پیش نویس :دکتر معصومه سهیلی
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شیرین یاهو

سرپرستار C.S.S.D

علی اکبر ضرابی
مسئول تجهیزات پزشکی

به دست آوردن محلول فرمالدئید مورد نیاز
دستگاه اتوکالو فرمالدئید

• حيطه
در حوزه استریلیزاسیون به دلیل نبود مواد اولیه مورد نیاز دستگاه اتوکالوفرمالدئید (با توجه به انحصاری بودن مواد مذکور) ،از روش
رقیق سازی محلول غلیظ تحت تدابیر و پروتکل مشخص آزمایشگاه با استفاده از امکانات و وسایل تخصصی نظیر ابزار اندازه گیری کننده
و هود شیمیایی و ظروف مخصوص و در نتیجه دستیابی به محلول مورد نظر با همان قابلیت و کیفیت مشابه خارجی و در نهایت ادامه
فعالیت دستگاه مذکور در جهت استریلیزاسیون ابزار و وسایل مورد نیاز سیستم بیمارستان ادامه کار داده شد.
• نتايج
 تهیه محلول فرمالدئید با غلظت  35%در حجم یک لیتر موجود در بازار تهیه آب مقطر فراهم آوردن امکانات رقیق سازی با ابزار و وسایل مخصوص در آزمایشگاه به دست آوردن محلول 2% انتقال محلول به ظرف بزرگتر  20لیتری ارتباط این مخزن به دستگاه توسط رابط های مخصوص تعبیه سیستم و توری جهت فشار مثبت و همچنین خروج بخار متصاعد شده از مخصوص به سیستم مکنده تهویه Xحجم مورد نیاز= غلظت اولیه 35%
• نكات آموزنده
در زمان نیاز مثل تحریم و قطع راه های ارتباطی به دلیل تغییرات جوی جهت دریافت کاال می توان برای ادامه کار استفاده کرد.
• مراحل بعدي
در صورت نیاز مشابه
• نوع نوآوري

محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر

• اهداف
ادامه کار و جلوگیری از کنسل شدن عمل های بیمارستان
• نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
			
واحد تجهیزات پزشکی و C.S.S.D
• نام واحدها يا سازمان هاي همكار
آزمایشگاه ژنتیک ،رضا روزافزون
• حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
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• گروه هدف اوليه
اتاق عمل های چشمی و بخش ها و درمانگاه های بیمارستان فارابی
• نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانه• از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
دی ماه 1389
• زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه :دی ماه 1389
زمان پايان پـروژه :خرداد 1390
• سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
دانشکده
• محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری

جهان

) C.S.S.D( Central Sterile Supply Department

مرکز استریل لوازم بیمارستان
محصوالت ،نرم افزار و موارد دیگر

پیش نویس :شیرین یاهو ،علی اکبر ضرابی

نوآوری اهی افرابی -وریایش 90

تایید کننده :دکترسید فرزاد محمدی

65

خبرانمه داخلی بیمارستان افرابی

ترسیم نقشه جامع کارکردها و عملکرد فارابی و معرفی نوآوریهای آن
و تحلیل قابلیتهای محوری
اواسط آبان ماه  1390موضوع برگزاری جشنواره نوآوری در دانشگاه برای نخستین بار به بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم اعالم
شد و از ایشان خواسته شده نماینده خود را معرفی نمایند .مکلف به شرکت  2هفته یکبار در جلسات آموزشی -توجیهی در ستاد نوآوری
دانشگاه شدیم .در این جلسات کاربری با نرمافراز تحلیلی-ترسیمی ،کارکردی-عملکردی با عنوان  Freeplaneرا آموزش میدادند و هم تا
حدودی با مفاهیم و گفتمان نظام نوآوری آشنا شدیم (به سرمقاله ویژه نامه مراجعه نمایید).
شرکت در جشنواره ،نیازمند به اجرای پروژه فشرده ای در یک مدت کوتاه  3ماهه داشت و کارشناسان در دسترس و زبده بیمارستان گرفتار
پروژههای جدی دیگری بودند• .اصوال بیمارستان فارابی فارغ از خدمات گسترده آموزشی ،درمانی (و اورژانس) و پشتیبانی ،اکنون برنامههای
جدی دیگر دانشگاهی-توسعهای کارشناسی مانند تعالی ،حاکمیت بالینی ،جشنواره و نظایر دارد (به سر مقاله مراجعه نمایید) .با حمایت
معنوی و عملی رئیس بیمارستان ،فراخوان محدودی انجام شد و همکار توانمندی به عنوان دستیار جهت پیشبرد عملیاتی پروژه انتخاب شد
و با ایشان قرارداد همکاری پروژهای بسته شد.
ضمن شرکت در جلسات و با تحلیل و تعمق ،عنوان پروژه و اهداف آن را تعریف کردیم (مستقل از ستاد نوآوری دانشگاه):
اهداف اصلی
 -1ترسیم فراگیر نقشه جامع کارکردهای فارابی
 -2تدوین (گزارش) عملکرد جامع فارابی (فهرست دستاوردها ،امکانات و آمار عملکرد)؛ مبتنی بر نقشه کارکردی
ل فرا نقشهای
 -3شناسایی قابلیتهای محوری فارابی و تحلی 
 -4فهرست نمودن نوآوریهای فارابی (با جامعیت نسبی) در کنار نقشه و انتشار ویژهنامه نوآوریهای فارابی
 -5شرکت در جشنواره نوآوری دانشگاه؛ با ارائه نقشه فارابی ،معرفی نوآوریها و شایستگیهای محوری و پیشبرد (نمادین یا عملیاتی)
افقهای متمرکز (در تعامل با دیگر واحدهای دانشگاه و شرکای تجاری بالقوه در روز نوآوری)
هدف فرعی
• اطالعرسانی و آموزش درباره مفاهیم نوآوری و نظام آن و چگونگی تدوین نقشه کارکردی-عملکردی در سطح بیمارستان
توسعه نظام و فرهنگ نوآوری میتواند به عنوان راهبردی کالن و بلندمدت در سطح فارابی در دستورکار قرار گیرد و با پیگیری موثر،
نقشآفرینی و جایگاهی ممتازتر را برای فارابی رقم زند؛ اما در این نوبت ما اجرای یک پروژه نمایشی-مینیاتوری را واقع بینانه و عملی
دانستیم؛ برای اینکه در مدت  2ماه یک حضور آبرومند را در «کتاب نوآوری دانشگاه» و «روز نوآوری دانشگاه» برنامهریزی کنیم .به اتفاق
همکاران روابط عمومی ،دفتر تعالی و ندای فاربی ،کمیته شرکت در جشنواره تشکیل شد.

گزارش تحلیلی پروژه

شرکت در اولین جشنواره نوآوری دانشگاه در سال 1390

نرم افزار  Freeplaneو به کارگیری آن برای اهداف اصلی  1تا 3
این نرمافزار ابزاری جهت «توصیف» یا «توسعه» نظام نوآوری است .این نرمافزار به صورت درختی شاخه شاخه میشود و با استفاده از آن
میتوان کارکردها و عملکردهای دانشگاه و واحدهای آن (ستاد ،دانشکده ها ،گروهها ،مراکز تحقیقاتی و بیمارستانها) را به صورت جامعی
ترسیم نمود .این نرمافزار با مستندسازی و ترسیم سرمایه و دستاوردهای دانشگاه ،امکان یک تحلیل سیستمیک عمیق و فراگیر را امکانپذیر
میسازد .این تحلیل میتواند منجر به شناسایی قابلیتهای محوری (واحدهای) دانشگاه شود ،برای حمایت و توسعه هدفمند.
ستاد نوآوری دانشگاه 6 ،محور استاندارد را برای کشیدن نقشهها الزام نموده است )1 :سرمایه انسانی  )2امکانات و تجهیزات  )3خدمات )4
آموزش  )5پژوهش و  )6فناوری .جهت تدوین نقشه به صورت گسترده با همکاران بیمارستان تعامل داشتیم (به  14نفر مراجعه نمودیم)¶.
منطق کار را توضیح میدادیم و از ایشان میخواستیم فرم های جمعآوری اطالعات را تکمیل و ارسال نمایند( .نمونه فرم تکمیل اطالعات
پرسنل جهت تهیه نقشه نوآوری بیمارستان فارابی .)eبا مرور ساختار سازمانی بیمارستان (منتشر شده در ندای فارابی ،شماره  ،11صفحه)14
و تحلیل فضای بیمارستان و فهرست مسئولین واحدها یک پازل از فارابی طراحی شد (طرح پشت جلد) .برای بسیاری از قطعات این پازل
نقشههای مجزا تدوین شد؛ سپس فرانقشهها (نقشههای ادغام یافته) طراحی گردیدند.
اما از سوی دیگر این نرمافزار میتواند به عنوان ابزار نقشه ذهنی ( )mind mapدر جهت توسعه (و نه فقط توصیف)(نظام) نوآوری مورد
استفاده قرار گیرد .با این نرم افزار ،ایدهها ،نظرات و فعالیتها را بدون در نظرگرفتن ساختار معمول نگارش خطی و اولویتها روی کاغذ
(صفحه نرمافزار) میآوریم .به این ترتیب موضوعات و ایدهها به صورت منسجم حول یک محور خاص ،گسترش یافته و تمامی نکات
مرتبط در کنار هم ترسیم میشوند .ویژگی نقشه ذهنی ،درک ساده و سریع موضوع اصلی ست که زمینه ساز نوآوری خواهد بود.
فهرست نمودن نوآوریهای فارابی (باجامعیت نسبی) در کنار نقشه و انتشار ویژه نامه نوآوریهای فارابی (هدف )4
ستاد نوآوری دانشگاه نوآوریها را در دو دسته کالن تعریف نموده است :الف) ساختاری؛ تاسیس فرایند /خدمت /رشته و گرایش جدید و
ب) محصول /نرمافزار /فرموالسیون /روش جراحی /درمان /اختراع /کتاب جدید .برای معرفی و تشریح و شکل گیری نوآوری ،کاربرگها
و فرمهای مخصوص طراحی شده است .مکاتبه گستردهای با اعضای هیات علمی و مدیر و مسئولین واحدهای اداری ،پرستاری و بالینی
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گزارش تحلیلی پروژه

بیمارستان انجام دادیم +و فرم های ساده شدهای را جهت شناسایی و تعریف نوآوریها طراحی نمودیم (نمونه فرم .)#کارشناس نوآوری به
افراد مراجعه میکرد و آمادگی تمام وقت جهت رایزنی و تدوین فراهم شده بود.
 3جلسه هیات رییسه بیمارستان را برای اطالع رسانی ،جذب حمایت و پشتیبانی گسترده و مرور گزارشات و فهرستهای تهیه شده
هماهنگ نمودیم (پیوست نامه دعوت و صورت جلسات*) .جلسه آخر با حضور آقای دکتر ترابی ،مشاور رئیس دانشگاه و دبیر ستاد نوآوری
دانشگاه برگزار شد.
سپس تعامل فشرده با ستاد نوآوری دانشگاه جهت حضور در روز نوآوری دانشگاه شروع شد (هدف  )5که در آن فهرست نوآوریها،
فرمهای معرفی آنها و نقشههای تدوین شده رد و بدل شدند .ما تصمیم گرفتیم ویژه نامه مستقلی با عنوان «کارنامه نوآوریهای فارابی-
**
ویرایش  »90منتشر نماییم که پیش روست.
نقد و درسها
همانگونه که در سرمقاله ذکر شد ،ظرفیتهای کارشناسی بیمارستان شکننده است و انسجام رهبری در فارابی کمتر از مطلوب است .اگر
بخواهیم گفتمان نوآوری را نه به عنوان یک پروژه بلکه به عنوان یک راهبرد بلندمدت توسعه سازمانی بکار بندیم ظرفیت کارشناسی آن
را نداریم .از سوی دیگران اعضای هیاترییسه را برای  3جلسه دعوت کردیم مشارکت %35-40بود! بعضی از معاونین برای هیچکدام از
جلسات نیامدند و این سطح از مشارکت برای توسعه نظام نوآوری ضعف جدی به حساب میآید.
فراخوان گستردهای برای تکمیل فرمها و فهرستها دادیم و کمتر اجابت شدیم .موارد تاسیسی در بیمارستان بسیار بیشتر از موارد معرفی
شده در این ویژه نامه هستند و هم نوآوریهای جراحی و نظایر متعددتر .اما نوآوران ،کمتر انگیزه و فراغت برای مشارکت داشتند این در
حالی ست که تخمین ما یک فهرست حدود  50تایی تاسیس و  50تایی نوآوری بود .بسیاری عناوین توسط نماینده نوآوری تکمیل شد (از
 28مورد در این نوبت نیمی توسط یک نفر).
ابتکار عمل از حالتی مشارکتی تبدیل به پروژهای متمرکز شد؛ تالش را به حضور مناسب مینیاتوری و اجتناب از خطا در شناسایی حقوق
معنوی معطوف نمودیم.
.
**
با امید اعتالی فارابی و دانشگاه علوم پزشکی تهران
نماینده و کارشناس نوآوری فارابی
دکتر سیدفرزاد محمدی ،زهرا هاشمی

سبسیخ:

**

ؿوبسُ:

دیَػز:

جـٌَاسُ ًَآٍسی فبساثی

ثِ ًبم اٍ

جٌبة آقبی دکشش سشاثی

هـبٍس هحششم سیبػز ٍ دثیش ػشبد ًَآٍسی داًـگبُ ػلَم دضؿکی سْشاى

ػالم ػلیکن

احششاهبً چگًَگی حضَس ثیوبسػشبى فبساثی ٍ هشکض سحقیقبر چـن دس سٍص ًَآٍسی داًـگبُ ثِ اػشحضبس هیسػذ:
-

الف) هذػَیي :کلیِ اػضبی ّیبرػلوی ،هشخصصیي ،ػشدشػشبساى ٍ کبسؿٌبػبى آهَصؽ ٍ دظٍّؾ دس ثیوبسػشبى فبساثی ،داًـجَیبى داسای دبیبىًبهِ ثب ثیوبسػشبى
فبساثی ٍ دػَر ٍیظُ اص ًَآٍساى ،اػضبی ّیأرسئیؼِ ،ؿشکبی سجبسی فبساثی ٍ اػضبی کویشِ فٌی ًَآٍسی فبساثی (هطبثق ثب هکبسجِ دیَػز ًوبیٌذُ ًَآٍسی ثیوبسػشبى

فبساثی)  ،اًجوي اؿک ٍ الثشاسَاسّبی ػیٌبداسٍ
(هذػَیي حذٍد ً 150فش ،سخویي ؿشکز )%30

ة) سجْیضار ٍ فضبی هَسد ًیبص یب هَسد اػشفبدُ

 3 Stand -سب  5ػذد

  ٍ Smart Boardکبهذیَسش هشصل ثِ آى جْز ًوبیؾ ًقـِ رٌّی فبساثی ٍ کلیخ ًَآٍسی هیض گفشگَ /دزیشایی ثب  5صٌذلی -آة ػشد /گشم کي

 هیض ّ Receptionوشاُ ثب ثشٍؿَس ،فَلذسّب ٍ ًوًَِّب ،گَاّیّبی ثجز اخششاع اثؼبد غشفِ  16سب  20هششهشثغً -وًَِ اخششاػبر فبساثی

ح) ؿشکبی سجبسی :ؿشکز  ،IBIؿشکز فجش ؿبّذ ،هَػؼِ فشصاى ٍ اًجوي اؿک ،ؿشکز فؼبل دس اسائِّبی غشفِ داسًذ.
ر) ثشًبهِ

سدیف
1

ثشًبهِ حضَس

صهبى

اسائِ کٌٌذگبى

ؿشکز دس ػبلي اصلی

ًوبیؾ فیلن ًَآٍسی ثِ هذر  5دقیقِ (دیـٌْبد)

2

اسائِ ًقـِ رٌّی فبساثی

سَػط خبًن ّبؿوی (کبسؿٌبع ًَآٍسی فبساثی) ثشای ثبصدیذکٌٌذگبى

3

هشٍس ًَآٍسیْبی فبساثی

4
5

ثؼشي قشاسداد (ًوبدیي) ثب ؿشکبی سجبسی ٍ یب ػشضِ
اخششاع جْز سجبسیؼبصی

اسائِ کبسگبُ

8:30-10:30

ًوبیؾ کلیذْبی سفکیکی ًَآٍسی سَػط خَد ثبصدیذکٌٌذگبى ثب اًشخبة سٍی

smart

11-13

 ٍ boardهشٍس ٍیظٌّبهِ ًَآٍسیْب ی فبساثی

 - 1اًجوي اؿک -فصلٌبهِ دشػشبس چـن

11-12

 - 2ؿشکز فجشؿبّذ -حذقِ هصٌَػی

 - 3ؿشکز  -IBIػشضِ اقالم سَلیذی

فؼبلیشْبی داًـجٌیبى ٍ سأػیغ ؿشکشْبی داًـی (سَػط هَػؼِ فشصاى)

11:00-11:30

هذیش گشٍُ چـن ٍ سئیغ ثیوبسػشبى فبساثی
جْز اطالع:

دکشش هحوَد ججبسًٍذ

اػضبی ّیبر ػلوی ٍ هشخصصیي فبساثی  :دکشش ثْشام اؿشاقی ،دکشش هؼؼَد اقصبئیفشد ،دکشش یذالِ اػالهی ،دکشش هحوذسضب اکجشیثبغجبًی ،دکشش اهیشَّؿٌگ ثْـزًظاد ،دکشش

هحوَد ججبسًٍذ ،دکشش فیشٍصُ سحیوی ،دکشش هحوذ سیبضی ،دکشش ساهک سٍحیدَس ،دکشش هحوذػلی صاسع هْشجشدی ،دکشش سضب صاسػی ،دکشش حیذس ػیبسیشی ،دکشش ػلی صبدقی
طبسی ،دکشش ػیذػلی طجبطجبئی ،دکشش ػیذضیبءالذیي طجبطجبئی هحوذی ،دکشش احوذ ػبهشی ،دکشش ػلی ػجذاللْی ،دکشش سضب غفبسی ،دکشش قبػن فخشائی ،دکشش جؼفش فشجی
اػکَئی ،دکشش َّؿٌگ فقیْی ،دکشش هحوذسضب فالح سفشی ،دکشش فشیجب قبػوی ،دکشش سضب کبسخبًِ ،دکشش اثَالفضل کؼبئی ،دکشش ػلیشضب کـشکبس جؼفشی ،دکشش ػلیشضب الؿئیی،

دکشش هحوذسضب هٌصَسی ،دکشش هشسضی هَاػبر ،دکشش احوذ هیشؿبّی ،دکشش هْشداد هحوذدَس ،دکشش هؼصَهِ هحجی ،دکشش ػیذ فشصاد هحوذی ،دکشش ػبػبى هقیوی ،دکشش حؼي
ّبؿوی ،دکشش هحوذًبصش ّبؿویبى ،دکشش ًبصًیي اثشاّیویادیت ،دکشش هحوذ اثشاّیویهیوٌذ ،دکشش هشجبى ایوبًی ،دکشش الْبم حؼیٌی الْبؿوی ،دکشش دظهبى ثخشیبسی ،دکشش هْذی
خذادشػز صٍاسُ ،دکشش هْذی خبسوی ،دکشش افؼش دػشجبًی فشاّبًی ،دکشش هؼصَهِ ػْیلی ،دکشش فبطوِ ػلیذَس ،دکشش الیٌب غفبسی ،دکشش گیشب غیبثی ،دکشش هٌیظُ کوبلی ،دکشش

ؿْشام هذًی ،دکشش ػلیشضب هجیذی ،دکشش هؼؼَد هحوذی ،دکشش طیال ًَسی ،دکشش داٍد ٍکیلی ،دکشش ػیذحؼبم ّبؿویبى

ػشدشػشبساى :خبًن جَاًذَس ،خبًن آرسی ،خبًن صبدقی ،خبًن فشٍسي ،خبًن هحجی ،خبًن ثصیشی ،خبًن ؿؼبػی ،خبًن ؿبهلَ ،خبًن گلؼشبى ،خبًن کَْایی ،خبًن ػوبیی ،خبًن
رٍالفقبسی ،خبًن ثبثبدَس ،خبًن هیشصایی ،آقبی هظبّشی ،آقبی سٍدثبسکی ،آقبی ؿبّیيسبج ،آقبی اًصبسی ،آقبی حؼیيصادُ

دبیرخاوٍ :تُران.میدان قزيیه.بیمارستان فارابی .پژيَشکدٌ علًم بیىایی
تلفه 55426286 :ي تلفکس55416134 :

www.farabihospital.com
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«به نام او»
رياست محترم بيمارستان جناب آقاي دکتر جباروند

•

هَضَع :گضاسش جلسِ ًَآٍسي داًطگاُ(تِ اتفاق سشکاس خاًن ضشيفي)

+

تا سالم ٍ احتشام
اتتکاس ػول جذي دس سطح داًطگاُ جْت هستٌذ ساصي سَاتك ًَآٍسي دس ٍاحذّاي هختلف ضکل گشفتِ ٍ
لشاس است دس تْوي هاُ ،سٍص تضسگذاضت تشگضاس ضَد ٍ کتاب هجوَػِ ًَآٍسيْاي داًطگاُ هٌتطش ضَد(تِ
صتاى اًگليسي ٍ فاسسي).
هٌظَس اص ًَآٍسي اضکال سادّتش هاًٌذ ايذُ ،خالليت ٍ ساخت پشٍتَتايپ ًيست ،تلکِ هٌظَس ّشگًَِ
تأسيس ،اختشاع ،فشايٌذ ،خذهت ٍ هحصَل جذيذيست کِ ضکل گشفتِ ٍ ػوَهيت کاستشد پيذا کشدُ تاضذ؛
چِ دس گزضتِ چِ دس حال .هفَْم تسياس گستشدُ است اص تأسيس تيواسستاى فاساتي(دسسالْا لثل) تا تأسيس
تخص اٍسطاًس ،جطٌَاسُ فاساتي ،هجلِ پشستاس چطن تا تکٌيک جشاحي ػوَهيت يافتِ تا يک اختشاع کِ
هَسد استفادُ ػوَهي لشاس گشفتِ است سا ضاهل هيطَد .تشاي تؼاسيف ،فْشست ًوَدى ،هشٍس ٍ داٍسي
هؼياسّا ٍ کاستشگْاي ٍيظُ طشاحي ضذُ ٍ هَاسد ًْايي دس لالة يک ًمطِ فشايٌذي کالى اص ساصهاى تشسين
ٍ اسائِ هيطًَذ.
ايي ًمطِ دس کٌاس چطواًذاص ساصهاًي ٍ ًمطِ جاهغ داًطگاُ لاتل تحليل ٍ همايسِ است .ايي اتتکاس ػول دس
چٌذ داًطکذُ ٍ هشکض ضشٍع ٍ آصهَدُ ضذُ؛ ضوي گفتگَّاي جلسِ ًيض دس رّي هسؤل هحتشم ستاد ًَآٍسي
تلمي هثثتي اص فاساتي ايجاد ضذُ ٍ اص تيواسستاى فاساتي اًتظاس هيشٍد دس ايي فؼاليت حضَس داضتِ تاضذ.
ضوٌاً ًتايج حاصل دس پشٍطُ تؼالي ًيض جايگاُ داسًذ ٍ هيتَاًٌذ اهتياصآٍس تاضٌذ.
اها ّوچَى گزضتِ اسادُ ٍ حوايت ضوا هَسد ًياص است ٍ الصم است کاسضٌاسي ،تِ ػٌَاى ّوکاس تٌذُ دس ايي
پشٍطُ هٌصَب ضًَذ(خاًن ضشيفي خيلي هٌاسة ّستٌذ اها تايستي اضتغاالت جاسي ايطاى سا دس تؼالي،
حاکويت تاليٌي ٍ اػتثاس تخطي هذًظش داضت).
با احترام
دکتر سيد فرزاد محمدي
جْت اطالع ،هذيش هحتشم تيواسستاى ،آلاي دکتش هختشع

#
فرم ًَآٍری /خالقیت /ایذُ (از جولِ رٍشْای جراحی)

ًام ٍ ًاهخاًَادگی:
عٌَاى:

زیر عٌَاى (اختیاری) :

پیوست

ّوکاراى (در صَرت ٍجَد):
هعرفی:

هقایسِ با رٍشْای دیگر:

شکل شواتیک (در صَرت هصذاق داشتي در صفحْی سفیذی ضویوِ ًواییذ).
اًتشار یا هعرفی قبلی:

ضوائن :شٌاسایی خالقیت شوا از سَی هراجع هشتول (گَاّی ،تأییذیِ ،ارجاعات در هقاالت یا
کتب).کپی را ضویوِ فرهاییذ.

e

به نام او
عنوان جلسه:

*

پروژه ترسین نقطه جاهع کارکردها و عولکرد فارابی و هعرفی نوآوری های آى و تحلیل قابلیتهای هحوری
تاریخ جلسه90/10/4 :
دستورجلسه:
- 1هقدهه آقای دکتر ترابی(دبیر ستاد نوآوری دانطگاه) درباره جطنواره نوآوری
- 2هعرفی پروژه
- 3فعالیتهای انجام ضده
 نوایص یکی از نقطه ها فهرست هقدهاتی نوآوری ها هرور پازل چطن اندازی- 4دیدگاه های هیات رئیسه فارابی( بارش افکار در هصداقهای نوآوری و قابلیتهای هحوری)
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اترخی:

بسمه تعالی

شماره:

جشنواره نوآوری اهی

ریاست محترم بیمارستان فارابی
جناب آقای دکتر جباروند

افرابی

سالم علیکن
به استحضار هیرسانذ جلسهای با هوضوع «پروشه

ویپست:

¶

ترسین نقشه جاهع کارکردها و عولکرد

فارابی و هعرفی نوآوری های آى» هورخ  ، 90/9/27ساعت  8-9در دست برگساری است.
خواهشونذ جهت بهرههنذی از رهنوودهای جنابعالی در جلسه رکر شذه افتخار حضور دهیذ.

بسمه تعالی
جناب آقای  /سرکار خانم .............................

سالم علیکن

نواینذه نوآوری فارابی

به استحضار هیرساند جلسهای با هوضوع «پروشه

ترسین نقشه جاهع کارکردها و عولکرد فارابی و هعرفی نوآوری های آى»

هورخ

 ، 90/9/22ساعت  9-11در دست برگساری است .خواهشوند است در جلسه ذکر شده حضور به هن رسانید.

دکتر سیذ فرزاد هحوذی
نواینده نوآوری فارابی
دکتر سید فرزاد هحودی

دبیرخاهن :تهران.میدا ن قزوین.بیمارستان افرابی .ژپوهشکده علوم بینایی

تل
55416134
 55426286و فکس:
تلفن:
www.farabihospital.com

*

پیوست
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