چش
علم چش
وژیه انمه قطب ی م زپشکی افرابی رد حوزه توسعه و م اندا زاهی سازمانی
نوآور مطلق خداوند است و پروردگار نوآوری را دوست دارد؛ او کمال مطلق است و ما به عنوان جانشین او در زمین باید همواره
نوآوری داشته باشیم تا به صفات الهی نایل و نزدیک شویم؛ نوآوری از صفات الهی است (هو البدیع) .برای تخلق به اخالق الهی بایستی
نوآوری را در زندگی و اخالق و کردار روزمرهمان لحاظ کنیم.
مبتنی بر روایات« ،یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است»؛ انسانی زنده است که فکر میکند و فرد بدون اندیشه پیکری بیجان
یوما ُه َف ُه َو َمغْبُونٌ .
بیش نیست .کسی که دو روزش مانند هم باشد ،زیانکار استَ :منِ ْ
استِوی ْ
نوآوری موتور محرک کمال انسان است و ما تا نخواهیم و اراده نکنیم تا تغییر داشته باشیم ،خداوند به ما کمک نمیکند .اما تحقق
نوآوری انگیزه و جرأت میخواهد؛ شاید بعضی افراد قدرت خطر کردن نداشته باشند اما میتوانند از طریق تسهیل و تقدیر افراد نوآور،
اقدامی مؤثر در این راستا انجام دهند و این نیز اقدامی شایسته است .با ایجاد تغییر هر چند جزئی در کردار ،رفتار وعملکردمان میتوانیم
محیطی مطلوبتر و کاری رضایتبخش داشته باشیم.
دکتر محمود جباروند
رئیس بیمارستان فارابی و مدیر گروه چشم
زمستان 1391

آفاق

ماهنامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی

توسعه و چشم اندازهای سازمانی
ویژه نامه کارنامه نوآوری 1391

توزیع :اعضای هیات علمی و کارشناسان ارشد و مسئولین واحدها

صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی

مدیر مسئول :رییس بیمارستان ،دکتر محمود جباروند و مدیر بیمارستان،
دکتر هادی مخترع

سردبیر :دکتر سیدفرزاد محمدی (مشاور اجرایی رییس بیمارستان)

دستیار سردبیر :زهرا هاشمی (کارشناس نوآوری)
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صفحه آرایی و ویراستار ادبی :بهارک صالحی

شمارگان 250 :نسخه

فهرست دستاوردها و نوآوریهای بیمارستان فارابی برای معرفی در جشنواره 91
کارآفرینی
ردیف

سال

1

1391

عنوان
اخذ استاندارد اتحادیه اروپا ( )CE Markبا ایجاد شواهد در قالب آزمون بالینی
Evaluation

Clinical

اریهکنندگان

صفحه

شرکت عالیپیام با همکاری بیمارستان فارابی

4

تحقیق ،توسعه و فنآفرینی
2

1388

محاسبهگر پیشبینی کننده عارضه کدورت کپسول خلفی به دنبال عمل جراحی آبمروارید
با استفاده از هوش مصنوعی

دکتر سید فرزاد محمدی ،دکتر هادی زارع ،مهندس مصطفی صباغی ،دکتر فاروغ طایی

6

3

1387

پوشش مخفی کننده سوال علمی معاینه عینک روی چشم شماتیک

دکتر سید فرزاد محمدی ،دکتر فاطمه علیپور

8

نوآفرینی
4

1391

قرار دادن استرومای قرنیهدهنده ( )Corneal Storma Donorدر  Pocketقرنیه در بیماران مبتال
به کراتکتازی شامل کراتوکونوس و PMD

دکتر محمود جباروند... ،

10

5

1389

تکنیک معاینه عینک ( )Subjective Refractionبر روی چشمانی که لنزهای چندکانونی برای
آنها کارگذاری شده است.

دکتر سید فرزاد محمدی

12

6

1387

روشی جدید در انجام عمل استاندارد فیلترینگ گلوکوم (ترابکولکتومی) به صورت تانل
ترابکولکتومی بدون بخیه و بدون ایریدکتومی محیطی

دکتر یداهلل اسالمی ،دکتر مسعود محمدی

14

7

1389

شیوهای جدید در گذاشتن لوله شانت دریچهای احمد (( Ahmadدر بیماران مبتال به آب
سیاه سودوفاک یا آفاک در ناودان مژگانی

دکتر یداهلل اسالمی ،دکتر مسعود محمدی

16

8

1383

محاسبه قدرت لنز داخل چشمی برای چشمانی که در فضای ویتره روغن سیلیکون دارند

دکتر هوشنگ فقیهی ،دکتر حسن هاشمی ،دکتر کامران حجت جاللی

17

9

1385

روش جراحی External Eye Resurfacing
()Conjunctival-Limbal-Corneal Allograft

دکتر سید مهدی حسینی تهرانی ،دکتر سید فرزاد محمدی

19

اولینها و تأسیس
10

1391

راه اندازی آزمایشگاه اپتیک

دکتر محمود جباروند ،دکتر فاطمه علیپور ،دکتر محمد تقی توسلی ،خانم کتایون سماواتی،
دکتر احمد عامری

21

11

1389

تاسیس بخش الکتروفیزیولوژی در واحد سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی برای تحقیقات
حیوانی

دکتر مرتضی مواسات ،دکتر محمود جباروند

22

12

1390

برگزاری سمینار «مستقل» پرستاری چشم برای نخستین بار در کشور

دکتر محمود جباروند ،دکتر سید فرزاد محمدی ،هانیه دلشاد ،علیرضا الشیئی ،آیتاهلل اکبری،
...

23

13

1390

اقامتگاه برای سطوح تخصصی و فوقتخصصی چشمپزشکی در اورژانس بیمارستان فارابی

دکتر علی طباطبایی ،دکتر هادی مخترع ،دکتر محمود جباروند ،سوسن ذوالفقاری

24

14

1390

تاسیس واحد فمتولیزر بیمارستان فارابی

دکتر محمود جباروند ،دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد ،دکتر احمد سالمت راد ،محمدرضا
امیر چوپانی

25

15

1391

تاسیس بخش اکوالر انکولوژی

دکتر محمدباقر الریجانی ،آقای دکتر مسعود محمدپور ،دکتر محمود جباروند ،دکتر علی
صادقی طاری ،دکتر فرهاد سمیعی ،خانم دکتر فریبا قاسمی... ،

26

16

1389

تأسیس فلوشیپ گلوکوم

دکتر حیدر امینی ،دکتر یداهلل اسالمی ،دکتر رضا زارعی... ،

27

بهبودها
17

1390

مهارتهای پایه در اتاق عمل چشم

شادی رضایی ،دکتر علی طباطبایی

28

18

1391

راهاندازی دبیرخانه شبکه سراسری تحقیقات بیماری های چشم و سایت شبکه

دکتر علی صادقی طاری ،دکتر مهرداد محمدپور ،مریم السادات شمس

30

19

1388

تهیه و اجرای نرم افزار نوبت دهی تمام الکترونیک بیمارستانی

مژگان لطافتنژاد ،دکتر محمود جباروند

31

20

1388

طراحی سامانه فرماندهی حوادث اضطراری بیمارستان فارابی (مدیریت بحران)

وحید خلیلوندی ،دکتر محمودجباروند ،دکتر هادی مخترع،آیتاله اکبری ،رقیه چمانی ،رضا
شیخی

33

21

1389

راهاندازی کامل سیستم حضور و غیاب بیمارستان فارابی تحت وب

دکتر هادی مخترع ،دکتر محمود جباروند ،معصومه عزیزی ،علی پیران ،شاهرخ کوثری... ،

35

22

1391

تشکیل تیم آتشنشانی تخصصی آموزش دیده از پرسنل قسمتهای مختلف بیمارستان
فارابی

وحید خلیلوندی ،دکتر هادی مخترع

37

23

1391

پیاده سازی پروژه هوش بیمارستان فارابی

معصومه عزیزی ،دکتر محمود جباروند ،دکتر هادی مخترع ،دکتر ماشااهلل ترابی ،ریحانه
شریفی ،معصومه نیکبخت

39

24

1389

راهنما /فرهنگ اصطالحات چشمپزشکی -ترکی در بیمارستان فارابی

دکتر سید فرزاد محمدی ،ثریا کریمی ،بهارک صالحی

41

25

1391

فیلم آموزشی در راستای افزایش اثربخشی آموزش به بیمار

زینب چاووشی ،دکتر محمد جباروند ،دکتر هادی مخترع ،آیتاهلل اکبری ،فاطمه قدیمی،
سمیه عزیزوند ،ناهید زهتابی ،حمید سبزعلی

43

26

1386

نشریه آفاق (راهبرد فارابی)

دکتر سید فرزاد محمدی ،دکتر محمود جباروند ،زهرا هاشمی ،فرید شهبازی ،دکتر هادی
مخترع

45

27

1391

فیلم چندرسانه ای آموزشی پرستار چشم و جراحی کاتاراکت

هانیه دلشاد ،دکتر سیدفرزاد محمدی

46

28

1391

ایجاد و راه اندازی سیستم بلوتوث جهت آموزش

سمیه اسدی ،دکتر محمود جباروند ،دکتر هادی مخترع

47

بارش افکارو ایدهها

2

29

1391

کرسی اهدایی

دکتر سید فرزاد محمدی ،دکتر محمود جباروند ،زهرا هاشمی.... ،

49

30

1390

ساخت داروی “نانوسفتازیدیم”

دکتر مهرداد محمدپور

50

31

1390

غربالگری بیماریهای محدودکننده بینایی که تشخیص زودرس آنها میتواند منجر به حفظ
دید و جلوگیری از نابینایی گردد به کمک راهاندازی سایتهای عملیاتی
در سراسر کشور

دکتر مهرداد محمدپور

51

32

1387

صدور کارت ملی سالمت

وحید خلیلوندی ،ابراهیم عزیزی ،معصومه عزیزی

53

تأسیس پورتال آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی بیمارستان فارابی

دکتر فهیمه اسدی آملی ،زهره عابدینیفر

54

33

Tele ophthalmology

گفتمان نوآوری در دانشگاه ،روح جدیدی در آن دمیده است .وقتی صحبت از نوآوری می شد به فکر بروز ناگهانی یک ایده فکر
می کردیم اما اکنون دانسته ایم که نوآوری یک اصطالح عاطفی و احساسی و شعار نیست؛ گفتمان دارد مخصوص خود ،می توان
روش های آن را آموزش داد و آموخت؛ مانند «کارگاه  5دقیقه از کار برای نوآوری»...
ما در سال  90در فارابی به لطف خدا و تعهد رییس محترم به تغییر و توسعهسازمانی و با مشارکت همکاران کارشناسمان توانستیم
یک پروژه آبرومند گزارشی دستاوردی را به مناسبت روز نوآوری اول اداره کنیم .مشارکت فعال در جلسات ،همکاری در داوری ها
و پانل جشنواره ،تکمیل فرم های ادعانامه نوآوری ،تکمیل نقشه های ذهنی در نرم افزار  freeplaneو برپایی غرفه در جشنواره و
نمایش کلیپ نوآوری فارابی موجب شد به عنوان یکی از  10کانون توسعه نوآوری دانشگاه شناخته شویم .در سال  91تالش نمودیم
ظرفیتسازی کنیم؛ راه اندازی میز نوآوری در دفتر هماهنگی امور راهبردی با جذب کارشناس متعهد به امور نوآوری با شرح وظایف
مربوطه ،انتشار خبرنامه آفاق جهت خبررسانی و معرفی و آموزش مفاهیم نوآوری ،برگزاری کارگاه  5دقیقه از کار برای نوآوری،
برگزاری جلسات هم اندیشی ،راه اندازی راهروی نوآوری در بیمارستان و تکرار فعالیت های سال قبل...
اما برگزیده شدن به عنوان کانون توسعه نوآوری برایمان تکلیف دیگری هم داشت و آن الگوسازی و ایجاد جنبش و حرکت در
راستای نوآوری در مراکز همتای بیمارستانی و تحقیقاتی بود .ما برای نخستین بار مفهوم خانواده جغرافیایی را در دانشگاه طرح نمودیم
و به اتفاق بیمارستان بهارلو ،بیمارستان رازی ،بیمارستان روزبه ،بیمارستان ضیائیان ،بیمارستان جامع زنان تهران ،مرکز تحقیقات چشم،
مرکز تحقیقات بیماریهای اتوایمیون و تاولی ،مرکز ملی مطالعات اعتیاد و مرکز تحقیقات روانپزشکی ،شدیم« :خانواده جنوب غرب
دانشگاه» .برای کارشناسان محترم (وگاه مدیران ارشد) این مراکز جلسات تبادل نظر و معرفی با گفتمان نوآوری ،کارگاه پنج دقیقه و
ارائه الگوی خود برگزار نمودیم .این اعضا با یکدیگر در روز نوآوری دانشگاه غرفه مشترک ارائه دستاوردها داشتند.
به امید خدا در سال آینده برنامه های اصیل تری جهت توسعه نظام نوآوری در فارابی خواهیم داشت مانند بازدید و هماندیشی با
اندیشمندان بینرشتهای مرتبط با علومبینایی و هم فعالین فرارشتهای ،تأسیس شرکتهای دانش بنیان و برقراری شراکت های موثر با
مولفه های زنجیره تجاری سازی و تولید ثروت؛ روندهای سال های قبل را هم ادامه خواهیم داد.
در ویژهنامه پیش رو به سیاق سال گذشته ادعانامه های نوآوری و دستاوردی تکمیل و ارسال شده از سوی فارابی را منتشر می کنیم.
تعدادی از این ادعانامه ها که در پایان وقت اعالم شده به ستاد نوآوری ارسال شدهاند را به امید خدا سال بعد ارسال مجدد می کنیم.
در نظر داشته باشید که موارد ارسالی ،در هر صورت برای بررسی نوآورانه بودن ،داوری مستقل می شوند.
در سال  91ستاد نوآوری دانشگاه با مشورت نماینده فارابی کتاب نوآوری را در چهار عنوان نوآوریها ،اولینها ،ایدهها و بهبودها
منتشر نمود .ما امسال ادعانامههای خود را در تحت عناوین «اولینها و تأسیسها»« ،نوآفرینیها»« ،کارآفرینی»« ،تحقیق و توسعه و
فنآفرینیها» ،بارش افکار و ایدهها» و «بهبودها» گزارش میکنیم .ما هنوز مصداقی از طی کامل فرایند «نوآوری» جهت عرضه نداریم.
بایستی اذعان کنیم که تا رسوخ نگرش و روش های نوآوری در بین کارکنان ارشد سازمان و نهادینه شدن ابزارها و ساز و کارهای
آنها فاصله داریم .این سال هم مانند سال قبل فراخوان و دعوت بسیار نمودیم و کمتر اجابت شدیم .باز هم فرم های بسیاری توزیع
نمودیم اما حتی آنان که نوآوری داشتند با وجودیکه الگو و نمونه های تکمیلشده از سال قبل را در اختیارشان قرار داده بودیم کمتر
قلم به دست گرفته و نوشتند .اگر این فرم ها را تکمیل کنید با گفتمان نوآوری از نزدیک آشنا می شوید ،فرآیند و اصطالحات آنرا
درک عمیق نموده ،چشم انداز ذهنی تان برای کارهای آینده روشن تر می شود...
در شماره های آینده آفاق گفتمان و رویکرد نوآوری در دانشگاه -روایت فارابی را در قالبی مفهومی معرفی خواهیم نمود.

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

سرمقاله

نماینده نوآوری فارابی

دکتر سیدفرزاد محمدی

خبر :در سال  ،1392جناب آقای دکتر علیرضا الشیئی ،معاون پژوهشی فارابی به عنوان نماینده نوآوری منصوب شدند.
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کارآفرینی

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

پژوهش بالینی درباره عملکرد دستگاه فیکوی مروارید به
عنوان گامی در فرایند اخذ استاندارد CE

اهداف
تولید شواهد بالینی درباره عملکرد و ایمنی دستگاه فیکوی مروارید (ساخت شرکت عالیپیام)
منبعیابی از نهادهای خارج از دانشگاه
مشارکت دانشگاه با صنعت برای انجام پژوهش بالینی و ایجاد شواهد جهت تجاریسازی و اخذ استاندارد
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است:
بیمارستان فارابی ،گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم
نام واحدها يا سازمان هاي همكار:
شرکت عالی پیام
					
حوزه تمركز اوليه نوآوري:
تجاری سازی
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
جراحیمهندسی پزشکی و تجهیزاتپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
ً
شرکت عالی پیام در یک اقدام ارزشمند (با کسب و انتقال فناوری و احتماال از طریق مهندسی معکوس و الگوبرداری) اقدام به ساخت
دستگاه عمل جراحی آب مروارید نموده است .عالوه بر دارا بودن بخشی از بازار فروش مربوطه در ایران در پی توسعه بازارهای منطقه ای
بر آمده است.
برای حضور در عرضه بازار منطقه ای و تجاری سازی الزم است تأییدهای بین المللی را کسب نماید؛ به عنوان مثال استاندارد جامعه اروپا:
CE

حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر بوده
است؟)
اخذ استاندارد جامعه اروپا؛ خیر ،پژوهش بالینی مربوط به بیمارستان فارابی سفارش داده شده است.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
گزارش تحقیق بالینی درباره عملکرد دستگاه مبتنی بر  CIPتدوین شده اجرا و گزارش شد.
نكات آموزنده ( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
تجربه مشارکت با صنعت در ایجاد شواهد بالینی برای تجاری سازی یک وسیله تولید شده ملی ارزشمند بود.
مراحل بعدی( :آیا فعالیت ادامه دارد؟ و یا برنامه هایی برای توسعه وجود دارد؟)
شاید الزم باشد پروتکل های پژوهشی جدیدی جهت تولید شواهد تکمیلی طراحی و اجرا نمود.
نوع نوآوري
تحولي/افزایشی
تغییرات مهم یا رویکردی:
انجام پژوهش کاربردی در همکاری با صنعت جهت اخذ استاندارد و تجاری سازی یک رویکرد و گرایش جدید در پژوهش و عملکردهای
دانشگاهی اعضای هیأت علمی و مراکز می تواند باشد.
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سطح تاثير
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه*
		
دانشگاه
دانشکده 		
حامی پروژه:
شرکت عالی پیام
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر سید فرزاد محمدی ،الهام اشرفی ،هانیه دلشاد ،هما نادری فر ،مریم کثیری ،مرتضی
ایرانمنش ،دکتر معصومه محبی ،دکتر علیرضا الشیئی ،زهرا مقدسی ،رقیه شافعی ،مهدی شیروانی ،حسین صابری ،مهدی کیهان.
پیش نویس و تأیید کننده :دکتر سید فرزاد محمدی

گزارش پایانی

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
شرکت تولید کننده دستگاه -عالی پیام
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد :
 نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
در سال  1391اجرا شده است.
زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه :تابستان 1391
زمان پايان پروژه :زمستان 1391
منبع سرمايه گذاري :شرکت تجهیزات پزشکی عالی پیام
مقدار بودجه 60000000 :ریال
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محاسبهگر پیشبینی کننده عارضه کدورت کپسول خلفی
به دنبال عمل جراحی آبمروارید با استفاده از هوش مصنوعی

www.pco-prediction.com

اهداف
امکان پیشبینی احتمال بروز عارضه کدورت کپسول خلفی پس از عمل جراحی آبمروارید به عنوان راهنمایی جهت بیمار و تنظیم پیگیری
پس از عمل
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارایه خدمات
خلق فناوری های جدید یا توسعه فناوری های موجود
میان رشته ای بودن
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است :مرکز تحقیقات چشم ،بیمارستان فارابی
نام واحدها يا سازمان هاي همكار :دانشگاه خواجه نصیر طوسی
					
حوزه تمركز اوليه نوآوري:
هوش مصنوعی ،هوش بالینی ،پیشبینی عارضه عمل جراحی
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي سالمت الكترونيك کاربردي نمودن دانشپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
 -1ناشناخته بودن نسبی عوامل خطر برای بروز عارضه کدورت کپسول خلفی
 -2امکان پذیر نبودن پیشبینی احتمال بروز عارضه در شرایط فعلی
 -3تمرین به کارگیری دادهکاوی در یک بانک اطالعاتی
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
هوش مصنوعی و دادهکاوی در پزشکی و چشمپزشکی
این رویکرد سال هاست که در پزشکی جهت پیش بینی و پیشآگهی و تسهیل تصمیمگیری بالینی مورد استفاده قرار گرفته است و از جمله
درباره مالنوم کوروئید ،قوز قرنیه و آب سیاه در چشمپزشکی به کار گرفته شدهاست.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
هوش مصنوعی ارائه شده با وجود کارایی ،خطاهای تخمینی قابل توجهی دارد .اما صرف معرفی آن و ایجاد امکان دسترسی برای آن برای
کاربران و مخاطبین آموزنده بوده است.
نكات آموزنده ( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
هوش مصنوعی را بایستی براساس و برای مجموعه داده های جامع از فاکتورهای تاثیرگذار و با کیفیت باال و حجم نمونه مناسب طراحی
 6و آموزش داد.

1-Using artificial intelligence to predict the risk for posterior capsule opacification after phacoemulsification. J Cataract
Refract Surg 2012; 38:403–408

 -2ارائه به صورت پوستر در کنگره جراحی کاتاراکت -رفراکتیو  2011در وین
 -3ارائه به صورت سخنرانی در سمینار هوش بیمارستانی -سال  ،1390ایران ،دانشگاه علومپزشکی تهران
 -4ارائه به صورت سخنرانی در سفر و بازدید علمی از دانشگاه جانزهاپکینز ،بیمارستان چشم ویلمر 2012
آيا اين نوآوري در قالب پتنت ( )patentثبت شده است؟ (تصوير آن ضميمه شود)
بله ،به صورت پتنت ملی ثبت شدهاست.
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
چشمپزشکان (و بیماران) با مراجعه به سایت مربوطه ()www.pco-prediction.com
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد :
 نوآوري فناورانه محاسبهگر هوش مصنوعیاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1390/13912011/2012زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1388 :
زمان پايان پروژه1391 :
منبع سرمايه گذاري 30000000 :شخصی و  20000000دانشگاه
مقدار بودجه 50000000 :ریال
معاونت پژوهشی -شورای پژوهشی (در قالب بخشی از یک طرح پژوهشی مصوب)
سازمان  :دانشگاه علوم پزشکی تهران
سطح تاثير
جهان *
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
دانشکده 		
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر سید فرزاد محمدی ،دکتر هادی زارع ،مهندس مصطفی صباغی و دکتر فاروق طایی
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر سیدحسن هاشمی ،دکتر سمیه علیزاده و دکتر مرسده مجدی نسب
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها ،سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی شده
یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
مادول هوش مصنوعی در فضای وب بارگذاری شده و در قالب یک  Spreadsheetومحاسبه گر به صورت دسترسی آزاد قابل بهرهبرداری
است.

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

منابع مورد نياز
میتوان این هوش مصنوعی را بهینه نمود و یا با یک بیماری جدید ،شبکه عصبی (ساختار و ورودیها) بهتری ساخت .به عالوه دیدگاه
به کارگیری شده قابل تعمیم برای حاالت بالینی دیگر میباشد.
نوع نوآوري
تحولي/بنيادي
تاييديه ها و جايزه ها (مواردي که منجر به کسب نشان يا گواهي از مراجع علمي و قانوني شده است نيز درج گردد):
برای تاییدیه وزارت بهداشت اقدام شده و پروژه از  60امتیاز مورد نیاز 45 ،امتیاز را کسب نموده و  15امتیاز باقی مانده منوط به کسب رتبه
علمی از جشنوارهها (رازی و خوارزمی) و یا پتنت بینالمللی میباشد.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد
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پوشش مخفی کننده سوال علمی معاینه عینک
روی چشم شماتیک

فن آفرینی

اهداف
این ایده به نظر رسید که با استفاده از تراشکاری ،یک پوشش استوانه ای برای چشم شماتیک ساخته شود 4 .نسل از این پوشش ساخته شد:
ویرایش اول فقط برای خطای کروی مناسب بود ،ویرایش دوم خطای توریک را هم پوشش می داد اما ضمن سوار نمودن امکان جابه جایی
زاویه  Setشده برای خطای تقلیدی وجود داشت ،ویرایش سوم به گونه ای روی استوانه قرار می گرفت که زاویه را به هم نریزد و ویرایش
چهارم با افزوده شدن نقاله و دو قطعه ای شدن عالوه بر ویژگی های قبلی ،ضمن رفرکشن برای معاینه کننده ،نقاله ای به عنوان راهنمای
زاویه آستیگماتیسم نشان می دهد.
ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی ارایه شده
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است:
مرکز تحقیقات چشم ،بیمارستان فارابی
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 آموزش پزشکیپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
مهارت معاینه عینک یکی از اجزای ثابت و مهم امتحان عملی چشم پزشکی برای دستیاران این رشته در قالب آزمون  OSCEبوده است.
استفاده از فرد بیمار یا داوطلب در گذشته مرسوم بود که به دلیل خسته کننده بودن با چشم شماتیک (عکس  )1جایگزین شده است.
برای چشم شماتیک می توان نمره عینک را در قالب خطای کروی با جابه جا نمودن تلسکوپیک استوانه آن و خطای آستیگماتیسمی را با
افزودن لنز توریک روی  Railمربوطه در جلوی دهانه استوانه آن شبیه سازی نمود .هنگامی که روی چشم شماتیک یک خطای انکساری
تقلید می شود ،فرد معاینه کننده می تواند از روی لنز توریک گذاشته شده زاویه آستیگماتیسم را بخواند و با وارسی بیشتر مقدار و خطای
آستیگماتیسم و خطای کروی نیز قابل دسترسی هست .برای گرفتن آزمون یا تمرین الزم است این متغیر ها به خوبی پوشانده شوند .این
کار با چسباندن کاغذ در اطراف چشم شماتیک انجام می شد .ظاهر معاینه بد شکل بود و ضمن چسباندن یا دستکاری آن خطای انکساری
(عدد و زاویه) آن امکان تغییر داشت که موجب خطا می شد I-A( .و )I-B
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
چشم شماتیک به سرعت برای تمرین و آزمون عملی  Setupمی شود و خطاهای انکساری متفاوت به سرعت قابل تغییر و آزمون هستند.
به عالوه راهنمای نقاله ،تمرین و آزمون رفراکشن خطای انکساری را برای هر زاویه ای امکان پذیر می کند (از نظر سختی سوال عملی).
مراکز دیگر آموزشی چشم پزشکی الگوبرداری کرده اند و پوشش مربوطه را ساخته اند.
نوع نوآوري
 تحولي/بنياديآيا اين نوآوري در قالب پتنت ( )patentثبت شده است؟ (تصوير آن ضميمه شود)
خیر اما تصاویرمحصول ضمیمه شده اند .این عنوان نمونه ساده ای از تفکر خالق و تالش جهت ایجاد ارزش افزوده است و به صورت
مینیاتوری فرآیند نوآوری را نمایش می دهد.
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
استادان چشم پزشکی و اپتومتری و آزمون ها و آموزش گیرندگان
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزشاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1388
زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1387 :
زمان پايان پروژه1390 :

منطقه

کشورهای منطقه خليج فارس

جهان

توضیح عکس
 سال  1386برای گرفتن امتحان رفراکشن روی چشم شماتیک کاغذ پیچانده میشد ( I-Bو )I-A سال  1387نمونه اول پوشش ساخته شد اما آن پوشش اجازه آزمون از خطای انکساری آستیگماتیسم را نمیداد ( II-Bو .)II-A سال  1388نمونه دوم پوشش ساخته شد .اجازه آزمون آستیگماتیسم را هم میداد اما قدری به زحمت سوار میشد( III-Bو .)III-A
 سال  1389نمونه سوم پوشش ساخته شد که به راحتی سوار میشد ( IV-Bو .)IV-A سال  1390ویرایش چهارم (آخرین) ساخته شد که عالوه بر خصوصیات نمونه سوم برای امتحان امنتر بود و هم نقاله ای داشتبرای تخمین زاویه توسط معاینهکننده ( V-Bو .)V-A
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها ،سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
مراکز آموزش دستیار تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری می توانند از این نوآوری آموزشی استفاده کنند.

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

منطقه جغرافيايي :تهران -ایران
سطح تاثير
دانشگاه *		
		
دانشکده *
دکتر سیدفرزاد محمدی و دکتر فاطمه علیپور
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نمایه شده در کتاب نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

نو آفرینی

قرار دادن استرومای قرنیهدهنده ()Corneal Storma Donor

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

در  Pocketقرنیه در بیماران مبتال به کراتکتازی

اهداف
 جلوگیری از پیشرفت قوز قرنیه کمک به مسطح شدن سطح قرنیه در بیماران کراتوکونوس (قوز قرنیه) و بهبود دید بیماران خلق فناوری های جدید یا توسعه فناوری های موجود منحصر بفرد بودننام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
بخش قرنیه بیمارستان فارابی ،گروه چشمپزشکی
حوزه تمركز اوليه نوآوري
			
 پیوند بافتحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحيپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
کراتوکونوس یک بیماری پیشرونده است که در مراحل پیشرفته تقریبا فقط با پیوند قرنیه درمان میشود.
با توجه به عوارض کمتر این روش و نبودن احتمال پسزدن این روش می تواند دربعضی بیماران ،جایگزین مناسبی برای پیوند قرنیه
باشد .در مراحل پیشرفته روشهای موجود کاستیهایی دارند؛ پیوند تمام ضخامت ،خطر پسزدن دارد و همه انواع الیهای و تمام ضخامت
مراقبت پیچیدهای به دلیل بخیههای فراوان دارند .در حالت پیشرفته معموالً نازکی قرنیه تا کنارههای آن گسترش یافته است که چالش جدی
جراحی و خطر الغای آستیگماتیسم باال دارد.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
با ظهور لیزرهای فمتوسکند و سهولت و دقت آنها در ایجاد  Pocketدرون ضخامت قرنیه و تجربه انواع کاشتنیها در این Pocketها این
ایده به ذهن رسید که بافت استرومای دهنده را داخل ( Pocketدر موارد نازکی شدید قرنیه) جایگذاری نماییم.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
 کاهش میزان نیاز به پیوند قرنیه بهبودی سریع پس از عمل و وابستگی کمتر به داروهای پس از آن بهبود نسبی دید امکان انجام اعمال تکمیلی بر روی قرنیه مستحکم شدهمزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
یک روش جدید در درمان قوز قرنیه
کم کردن اندیکاسیونهای پیوندهای پیچیدهتر قرنیه ،کوتاهتر شدن زمان عمل و عوارض احتمالی پس از عمل
110

Lamellar intrastromal corneal graft in treatment of keratoconus. Video Journal presentation, ASCRS 2013 San Fransisco.

گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
 بیماران مبتال به قوز قرنیه پیشرفته با عدم پاسخ به عینک لنزهای تماسی سخت (کاندیداهای کالسیک اعمال تمام ضخامت و الیهایپیوند قرنیه)
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 ايمني بيمار و كيفيت مراقبتاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1391
زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1391 :
زمان پايان پروژه:
منطقه جغرافيايي:
ایران
سطح تاثير:
جهان *
دانشگاه *		
			
دانشکده *
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر محمود جباروند ،دکتر معصومه محبی ،دکتر سیدحسام هاشمیان و دکتر مهدی خداپرست
پیشنویس :دکتر سیدفرزاد محمدی و دکتر سیدحسام هاشمیان

نمایی از پوستر طراحی شده این نوآفرینی

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد)
هنوز درباره بهترین شکل و  Configurationدهنده (داخل قرنیهای) متناسب با وضعیت قرنیه گیرنده استانداردی نداریم.
مراحل بعدي( :آيا فعاليت ادامه دارد؟ يا برنامه هايي براي توسعه وجود دارد؟)
بله ،بایستی تأثیرات بلندمدت را پایش و اندازهگیری نمود.
نوع نوآوري
 تحولي/بنياديتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
این نوآوری باعث اصالح انحناهای نامنظم قرنیه و تصحیح ضخامت قرنیه شده که متعاقب ًا نیاز به عمل پیوند قرنیه و عوارض ناشی از آن
را کاهش میدهد.
دیدگاه کالسیک در قوز قرنیه پیشرفته انجام پیوند اپتیکال است اما این روش جایگزینی با پیوند تکتونیک میباشد .هر چند بیمار در هر
صورت نیاز به اصالح اپتیکال دارد اما ممکن است جراحی نباشد و این یک شکل نوآوری در حوزه  Corneoplastyاست.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد
ارائه در کنگره:
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نو آفرینی

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

تکنیک معاینه عینک ()Subjective Refraction
روی چشمانی که لنزهای چندکانونی برای آنها کارگذاری
شده است

اهداف
 -1تجویز درست نمره عینک برای خطای باقیمانده
 -2رسیدن به نمره صحیح خطای باقیمانده جهت انجام عمل تکمیلی کراتورفراکتیو
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارایه خدمات
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است:
بیمارستان فارابی ،مرکز تحقیقات چشم
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحيپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
انجام معاینه عینک و استخراج نمره چشم در فردی که لنز چندکانونی در چشم دارد یک چالش بالینی است .اعداد متفاوتی در معاینه چشم
این افراد به دست می آید و تقریبهای مختلفی از جانب صاحبنظران مطرح شده است که هیچ یک کامال راضی کننده نبوده است و در
مواردی روشهای سنتی منجر به بروز پیشامدهای انکساری غیرمنتظره نامطلوب شده است.
روشهای  Objectiveهم خطا دارند چرا که اندازهگیریهای آنها مبتنی بر این فرض است که سیستم اپتیکی چشم در هنگام معاینه
تککانونی است.
روشهای دیگر ،نور محیط ،غلبه چشمان ،دید دوچشمی و دید دورو نزدیک را در نحوه اندازهگیری لحاظ نکرده بودهاند .اما ما برای اولین
بار یک پروتکل جامع را معرفی کردیم( .به بخش تغییرات مهم یا رویکردی مراجعه نمایید).
حيطه ( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
اگر بخواهیم نمره اصالحی (باقیمانده) برای این افراد تجویز کنیم یا عمل تکمیلی انکساری روی قرنیه آنها انجام دهیم نیازمند دانستن
نمره دقیق هستیم.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
این روش هنوز به عنوان روشی عمومیتیافته (ارجاع در کتب مرجع) مورد استفاده قرار نگرفته است اما به همکاران اپتومتریست بیمارستان
معرفی شده و نویسنده شخصا از این روش در اداره بیماران خود استفاده میکند.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
معاینهکننده با اطمینان به نمره عینک میرسد و جراح در صورت تصمیم به عمل با قاطعیت تجویز بدست آمده را مبنای عمل قرار میدهد.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
معاینه عینک در این افراد با هر روشی و از جمله روش نوآورانه پیشنهادی نیاز به حوصله ،دقت و صرف وقت دارد.
مراحل بعدي( :آيا فعاليت ادامه دارد؟ و يا برنامه هايي براي توسعه وجود دارد؟)
میتوان موفقیت روش را در کارآزمایی بالینی آزمود.
نوع نوآوري
تحولي/بنيادي
تغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
مراحل روش نوآورانه برای تعیین نمره عینک به چشم هایی که لنز داخل چشمی چندکانونی برای آنها کارگذاری شده است:
 -1شرایط نوری مزوپیک باال ( 9لوکس) یا اسکوتوپیک ایجاد کنید.
 -2سیلندر کراتومتریک را در سطح عینک بر روی فریم اصالح نموده معادل کروی خالف آنرا نیز بیفزایید (فرض این است که لنز داخل
چشمی tiltندارد) .درصورت قصد داشتن یک مونوویژن جزیی ،چشم غالب را اندکی برای دور و چشم غیر غالب را اندکی برای نزدیک
اندازهگیری میکنیم.
 -3 12چشم غالب (راست) :نقطه دور را دورتر میبریم ،با استفاده از یک لنز منفی که اندازه آن بیشتر از مقدار احتمالی خطای قدرت لنز داخل

Subjective Refraction in Eyes With Multifocal IOLs. Journal of Refractive Surgery 2011; 27(3):161

این مقاله تاکنون یک استناد دارد.
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
افرادی /بیمارانی که لنز چندکانونی در چشم برای ایشان کارگذاری شده است.
استفادهکنندگان حرفهای :چشمپزشکان (جراحان قرنیه و رفراکتیو) و اپتومتریستها
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 طراحي مجدد فراينداز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1389
 .17زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1389 :
زمان پايان پروژه1389 :
 .20سطح تاثير
جهان *
 .26محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها ،سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
بیمارستان فارابی
درباره بهکارگیری در مراکز دیگر ،اطالعات کمی موجود نیست (همانگونه که ذکر شد یک مرتبه به مقاله مربوطه استناد شده است).
اسامی همکاران :دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر آرش معذوری ،دکتر نازنین رحمان املش

اولین ها و تأسیس ها

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

چشمی باشد (مانند لنز  .)-2Dسپس از این نمره منفی ،به صورت پلکانی میکاهیم و به محض رسیدن به دید  ،20/20دید نزدیک را نیز
چک میکنیم ،اگر دید نزدیک ( J2یا حتی  )J3و یا بهتر بود به پایان رسیدهایم.
 -4چشم غیر غالب (چپ) نقطه دور را با یک لنز مثبت نزدیکتر میکنیم (مثال با یک لنز  .)+2Dسپس از این نمره مثبت به صورت پلکانی
کم میکنیم ،وقتی به دید  J1در  40سانتیمتری رسیدیم دید دور را میسنجیم اگر دید  20/25یا بهتر بود این پایان چشم چپ است.
 -5به صورت دوچشمی دید دور و نزدیک را میسنجیم .انتظار داریم بیمار دید  20/20برای دور و  J1برای نزدیک داشته باشد.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد

موارد دیگر در صفحات  15و  18و  20ذکر شده اند).

اولین مقاله علمی درباره آسیب های چهارشنبهسوری در بانکهای اطالعاتی
اولین مقاله علمی که چهارشنبهسوری و آسیبهای آن را معرفی نموده است ،از جانب بیمارستان فارابی و در سال  2007گزارش
شده است.
The Persian Wednesday Eve Festival “Charshanbe-Soori” fireworks eye injuries: a case series
نام مقاله:
نام نویسندگان :محمدرضا منصوری ،سیدفرزاد محمدی ،الهام هاتف ،حامد رهبری ،محمدشهرام خزانه داری ،پویا زندی ،ساسان
مقیمی ،نیلوفر پیری ،علیرضا فهیم.
به این مقاله تا پایان سال  12 ،2012مرتبه در پایگاه  ISI Web of Science ISIو  14مرتبه در  Google Scholarاستناد شده است.
در این مقاله برای اولین بار اصطالح انگلیسی  Wednesday Eye Festivalمعادل جشن چهارشنبهسوری وضع شده است .از ویراستار
ادبی محترم دکتر شیوا مهرآوران نیز تشکر میشود.
دکتر سیدفرزاد محمدی
ISI Web of Science & PubMed

فیزیولوژی آستیگماتیسم Physiology of Astigmatism
دکتر سید فرزاد محمدی ،دکتر هادی زارع ،دکتر مریم تحویلداری
این اصطالح و مفهوم را برای اولین بار در جهان وضع نمودیم و با این عنوان فصلی در کتاب
 ASTIGMATISM – OPTICS, PHYSIOLOGY AND MANAGEMENT. Edited by Michael Goggin 2012. Intechمنتشر
نمودیم.
اگر در موتورهای جستجوگر این اصطالح را جستجو نمایید به مقاله و تعریف ارائه شده از جانب پژوهشگران بیمارستان فارابی
میرسید.
تعریف این اصطالح به عنوان یک مدخل در دایرهالمعارف تخصصی چشم ( )Eyc Wiki: eyewiki.aao.orgنیز معرفی و منتشر شده
است.
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روشی جدید در انجام عمل استاندارد فیلترینگ گلوکوم
(ترابکولکتومی) به صورت تانل ترابکولکتومی بدون بخیه
و بدون ایریدکتومی محیطی

اهداف
در روش جدید معرفی شده برای عمل جراحی ترابکولکتومی در بیماران با گلوکوم زاویه باز ،از بخیه استفاده نمیشود و پریفرال ایریدکتومی
نیز با توجه به تغییرات تکنیکی در عمل حذف شده است.
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارایه خدمات
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
بخش گلوکوم بیمارستان فارابی
حوزه تمركز اوليه نوآوري
 درمان جراحی بیماران با گلوکوم زاویه باز مزمنحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحيپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
عمل استاندارد و شایعترین عمل جراحی در بیماران مبتال به گلوکوم ترابکولکتومی است .در عمل جراحی ترابکولکتومی از انواع بخیه های
دائمی و موقت استفاده میشود و استفاده از بخیه و برداشتن آنها عالوه بر افزایش زمان جراحی با عوارضی مانند شکست عمل جراحی و
اتاق قدامی کم عمق پس از عمل جراحی همراه است .همچنین به صورت روتین در انجام اعمال جراحی ترابکولکتومی پریفرال ایریدکتومی
انجام میشود که با عوارض مربوط به خود همراه است .از آنجا که این مراحل به افزایش زمان عمل جراحی و افزایش عوارض کلی جراحی
همراه اند ،شیوه عمل جراحی با توجه به تجربه کسب شده در انجام این عمل جراحی به تدریج تغییر داده شد و در نهایت منجر به شکل
گیری تکنیک جدید گشت.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشا شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر بوده
است؟)
انجام عمل جراحی ترابکولکتومی به شیوه استاندارد ،روش معمول عمل جراحی فیلترینگ گلوکوم میباشد .انواع بخیه های قابل لیزر و قابل
برداشتن از مراحل اصلی این عمل بوده است.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
در گروهی از بیماران که تا مدت  6تا  12ماه بعد از جراحی پیگیری شده بودند نتایج این شیوه بررسی شد .موفقیت  72تا  78درصد (بسته
به تعریف مالک موفقیت) برای این تکنیک جدید مشاهده شد که با موفقیت شیوههای استاندارد قابل مقایسه است .در مورد خونریزی اتاق
قدامی مطابق انتظار در این شیوه کمتر بود.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
 -1زمان انجام عمل جراحی کاسته میشود.
 -2از میزان التهاب و خونزیزی ناشی از جراحی به واسطه حذف مرحله پریفرال ایریدکتومی کاسته میشود.
 -3سرعت انجام عمل جراحی به این شیوه افزایش یافته بود.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن روبه رو بوده ايد).
 -1در بیمارانی که امکان عمل طوالنی برایشان به دالیل جسمی و بیماریهای عمومی مقدور نیست این روش با توجه به سرعت کم
مناسب است.
 -2معاینات معمول پس از جراحی ترابکولکتومی در روش جدید اهمیت به سزایی در موفقیت عمل دارد بویژه انجام ماساژ چشم
 14مراحل بعدي( :آيا فعاليت ادامه دارد؟ يا برنامه هايي براي توسعه وجود دارد؟)

Sutureless tunnel trabeculectomy without peripheral iridectomy: a new modification of the conventional trabeculectomy.
Int Ophthalmol. 2012 Oct;32(5):449-54. Epub 2012 Jul 18.

گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
 جراحان چشم و فلوشیپهای گلوکومنوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 طراحي مجدد فراينداز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1386
زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1387 :
زمان پايان پروژه1391 :
سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
دانشکده
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر يداهلل اسالمی ودکتر مسعود محمدی
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جهان *
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بهبود نتایج عمل جراحی به این شیوه با کمک فالپ کپسول
نوع نوآوري
 تکاملي /افزايشيتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
شیوهای جدید از جراحی است که در جراحی فیلترینگ بیماران گلوکومی مورد استفاده قرار گرفته است.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد:

موارد دیگر در صفحات  13و  18و  20ذکر شده اند).

برگزاری بازآموزی با عنوان تروما در پاییز در بخش اورژانس
 7مورد از این عنوان بازآموزی تاکنون برگزار شده و در قالب پنل به ارائه مورد و بحث درباره آن پرداخته شده است .ارائه مطالب
از شکل سنتی سخنرانیهای یکنواخت و خستهکننده خارج گردیده است .در صورت نیاز به سخنرانی نیز به مدت  5دقیقهای جهت
باز کردن مطلب بوده است.
دیگر مزایای این سبک عبارت بودهاند از:
موردهای مطرحشده باعث میگردد که بیشتر مطالب در خاطر بمانند؛ امکان حضور فعال شرکت کنندگان فراهم شده است وتجربیات دادو ستد میشوند.
انتقال تجربیات بیشتر و سادهتر صورت میگیرد.دکتر سیدعلی طباطبایی
تعیین شماره لنز و جایگذاری آن در یک جلسه در اتاق عمل اورژانس
در کودکانی که در اثر ضربه آبمروارید ضربهای ایجاد میشود میتوان با مراعات شرایطی لنز داخل چشمی گذاشت.
برای این منظور الزم است نمره لنز داخل چشمی تعیین شده باشد .اما بچهها همکاری الزم را برای تعیین نمره لنز بدون بیهوشی ندارند
و از این رو بچههای کاندید جراحی کاتاراکت و گذاشتن لنز داخل چشمی یک روز در هفته در مکان دیگری غیر از اتاقعمل زیر
بیهوشی معاینه و تعیین نمره لنز داخل چشمی میشدند و سپس در جلسه دیگر اقدام به جراحی کاتاراکت (لنزکتومی) و کارگذاری
لنز داخل چشمی در صورت داشتن شرایط میشدند .فکر کردیم که میتوان این کار را یک جلسهای انجام داد.
لذا درخواست ( A- Scanبرای اتاقعمل و غیر اورژانس) داده شد که تهیه گردید و حاال قبل از آماده کردن چشم برای عمل جراحی،
با اطالعات متوسط برای چشم مورد نظر و کمکگرفتن از چشم دیگر ،نمره لنز داخل چشمی مشخص شده سپس عمل ،لنزکتومی یا
جراحی کاتاراکت انجام میشود .پس از آن درصورت امکان لنز داخل چشمی نیز گذاشته میشود.
این موضوع را از  3سال قبل آغاز کردیم که در سال جاری کامال روتین شده است .به این ترتیب کودک به جای  2مرتبه یک بار
بیهوش میشود .کمتر در بیمارستان اقامت دارد و از نظر صرف هزینه و هزینههای عاطفی بهینهسازی صورت گرفته است.
دکتر سیدعلی طباطبایی
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شیوه ای جدید در گذاشتن لوله شانت دریچه ای احمد ()Ahmed
در بیماران مبتال به آب سیاه سودوفاک یا آفاک در ناودان مژگانی

اهداف
به منظور کاهش آسیب قرنیه ای ناشی از شانت هایی که جهت کاهش فشار چشم کار گذاشته شده اند و کم کردن عوارضی همچون ادم قرنیه
ناشی از تماس لوله شانت با اندوتلیوم قرنیه ،در این شیوه جدید لوله شانت به جای اتاق قدامی در ناحیه  ciliary sulcusقرارداده می شود.
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارایه خدمات
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
 بخش گلوکوم بیمارستان فارابیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحيپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
آسیب قرنیه و نقص اندوتلیوم آن ازعوارض شناخته شده شانت های گلوکوم می باشد .از دالیل این عوارض تماس دایمی یا متناوب لوله
شانت با قرنیه است .به همین جهت در شیوه جدید ،لوله شانت به جای اتاق قدامی در سولکوس مژگانی قرار داده می شود.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
در مطالعهای  23چشم از بیماران گلوکومی به شیوه جدید مورد جراحی قرار گرفتند .نتایج نشاندهنده موفقیت جراحی در حدود  % 78موارد
بود .نتایج عمدتا مطابق با پیشبینی بود .در یک مورد جابهجایی لوله به خلف و داخل ویتره بعد از عمل رخ داد که با اقدام جراحی اصالح شد.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
ایمنی عمل به خاطر کاهش عوارض قرنیه ای افزایش می یابد و در مجموع نتایج بلندمدت مطلوب تری در اعمال شانت به همراه دارد.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن روبه رو بوده ايد).
تکنیک قرار دادن شانت در داخل سولکوس پس انجام تعدادی جراحی فراگرفته می شود .در انواع گوناگون بیماری آب سیاه مثال انواع
مادرزادی با توجه به آناتومی تغییر یافته لیمبوس ،دقت و احتیاط بیشتری در جراحی نیاز است .در مواردی که بیمار آفاک باشد باید از نبود
ویتره قابل رویت در فضای مجاور شانت مطمئن شد در غیر این صورت عمل ویترکتومی همزمان توصیه می شود.
نوع نوآوري
 تکاملي/افزايشيتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
در پالن گذاشتن در بیماران گلوکومی که نیاز به عمل جراحی شانت دارند در مواردی که عمق اتاق قدامی کم است یا قرنیه از نظر تحمل
آسیب اندوتلیوم ضعیف است این شیوه جراحی روش ارجح می باشد.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد:
Ahmed Glaucoma Valve Implantation with Tube Insertion through the Ciliary Sulcus in Pseudophakic/Aphakic Eyes. J Glaucoma. 2012 Jul 23. [Epub ahead of print] PMID: 22828010

گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
جراحان چشم و فلوشیپهای گلوکوم
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 طراحي مجدد فراينداز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1387
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه1389 :
زمان پايان پروژه1391 :
سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
دانشکده
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جهان *

محاسبه قدرت لنز داخل چشمی برای چشمانی که در فضای
ویتره روغن سیلیکون دارند
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نو آفرینی

اهداف
کاستن از خطای محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در بیماران آب مرواریدی که در فضای ویتره روغن سیلیکون دارند با استفاده از روش
ی لیزری
انتروفرومتر 
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارایه خدمات
نام واحدها يا سازمان هاي همكار:
بیمارستان و مرکز تحقیقات چشمپزشکی نور
حوزه تمركز اوليه نوآوري:
ارتقای کیفیت خدمات و کاستن از خطاها
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحيپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
روش استاندارد و سنتی محاسبه قدرت لنز داخل چشمی و بیومتری چشم ،استفاده از سونوگرافی است.
اما محاسبه اقطار چشم در چشمهایی که پس از عمل ویترکتومی حاوی روغن سیلیکون هستند ،خطا دارند زیرا ضرایب سرعت امواج
فراصوت تغییر کردهاند و برای رفع خطا در ضرایب  Adjustmentاعمال میشد.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر بوده
است؟)
با ارائه فناوری انترفرومتری لیزری جهت اندازه گیری اقطار چشم ،روش جدیدی در این حوزه در اختیار چشم قرار گرفت ه بود.
اما پیش از ما کسی به کارگیری این فن آوری را در موقعیت بالینی ذکر شده نیازموده بود.
نتايج ( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد ؟آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
اکنون این روش در سراسر دنیا به عنوان روش ترجیحی برای محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در این دسته از بیماران شناخته می شود( .به
فصل کتاب مربوطه در فهرست مراجع رجوع نمائید).
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
این روش نیاز به اعمال  Adjustmentدر ضرایب مربوطه را ندارد و در حقیقت ،بودن سیلیکون در فضای ویتره هیچ تأثیری در دقت آن ندارد.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
به کارگیری وتوسعه کاربرد یک فن آوری مدرن و به روز برای شرایط چالش برانگیز بالینی
نوع نوآوري
 تحولي/بنياديتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
اکنون روش استاندارد در شرایط بالینی ذکر شده ،استفاده از انترفرومتری لیزری است (این روش برای موقعیت های بالینی دیگرنیز کاربرد
روزافزونی یافته است).
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد
Refractive outcome of silicone oil removal and intraocular lens implantation using laser interferometry, The Journal of
Retinal and Vitreous diseases, 2005, Vol 25. No 2
یک بخش از کتاب  Vitreoretinal Surgical Techniquesو چاپ دوم به عنوان یک فصل از کتاب.

در
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
کلیه بیماران کاتاراکتی که برای ترمیم شبکیه در آنها از روغن سلیکون استفاده شده است.
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نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 ايمني بيمار و كيفيت مراقبتاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
 از سال 2005زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه2004 :
زمان پايان پروژه2005 :
منبع سرمايه گذاري :بیمارستان فارابی
منطقه جغرافيايي :دانشگاه علوم پزشکی تهران
سطح تاثير:
جهان
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر هوشنگ فقیهی حبیبآبادی ،دکتر سیدحسن هاشمی ،دکتر کامران حجتجاللی ،دکتر
علی امینی و دکترمحمد ریاضی اصفهانی
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها ،سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی شده
یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
اکنون این روش استاندارد در سراسر دنیا و در تمامی مراکز معتبر چشمپزشکی است.
پیشنویس :دکتر سیدفرزاد محمدی
تایید کننده :دکتر هوشنگ فقیهی

اولین ها و تأسیس ها

موارد دیگر در صفحات  13و  15و  20ذکر شده اند).

استفاده از سیپروفلوکساسین به جای ونکوماسین و سفتازیدیم تزریقی در سن باالی  18سال در ترومای باز چشم در بخش
اورژانس
در تروماهای باز هنوز آنتیبیوتیکهای سیستمیک به عنوان پیشگیری از عفونت توصیه میشوند .ما برای اولین بار سیپروفلوکساسین
خوراکی را جایگزین آنتیبیوتیکهای تزریقی ذکر شده کردیم و در قالب مطالعهای  4ساله نتایج را مقایسه نمودیم .پیشگیری از
اندوفتالمیت در دو گروه یکسان بوده است .سن باالتر از  18سال را انتخاب کردیم تا از عوارض مفصلی -استخوانی احتمالی
سیپروفلوکساسین جلوگیری شود .دوز پیشنهادی ما روزانه  2عدد قرص  500میلیگرمیست .این دارو ارزانتر است و نیاز به تزریق
وریدی ندارد .این پروتکل اکنون روتین بخش اورژانس شده است.
دکتر سیدعلی طباطبایی
فرستادن پیامک برای اطالع دادن تغییرات ،مشکالت ،یادآورها و تشویقها در بخش اورژانس
اکنون مواردی مانند حضور در درمانگاه ،بخش ،اتاقعمل و اورژانس ،توصیههای درمانی ،یادآوریها ،تغییرات درمانی ،آموزشی بخش
اورژانس به صورت پیامک به اطالع دستیاران ،فلوها ،اتندینگ و مسوولین رسانده میشود.
دکتر سیدعلی طباطبایی
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روش جراحی External Eye Resurfacing
()Conjunctival-Limbal-Corneal Allograft

اهداف
این روش با هدف بازسازی چشم خارجی و سطح چشم در مواردی که اسکار ملتحمه و پلک و کاستی بافت ملتحمه آزاد و سلول های
بنیادی قرنیه (به همراه کدورت قرنیه) را داریم ،پیشنهاد شده است.
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است:
بیمارستان فارابی ،مرکز تحقیقات چشم
حوزه تمركز اوليه نوآوري
روش جراحی جدید				
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
جراحي
پيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
اسکار پلک ،ملتحمه و سطح چشم همراه با از بین رفتن سلول های بنیادی ملتحمه و قرنیه و کدورت قرنیه (به صورت دوطرفه) یکی از
چالشبرانگیزترین وضعیتهای بیماری چشم است.
روشهای جاری اصالحی شامل اعمال طوالنی و متعدد میباشند و پس از انجام این اعمال در صورت شکست راه دیگری وجود ندارد.
حيطه( :در چه حوزهاي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكلگيري اين ابتكار از فعاليتهاي مشابه يا نتيجه طرحهاي ديگر بوده است؟)
پیوند سلولهای بنیادی در سطح چشم و نیز پیوند الیهای و تمام ضخامت قرنیه روشهای متعارف و مشابه به حساب میآیند .از پرده غشای
آمنیون نیز جهت جایگزینی ملتحمه استفاده میشود.
نتايج ( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد ؟آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
این روش در یک سری از بیماران با موفقیت  % 50انجام شده است .موفقیت در این وضعیت (با توجه به شدت اسکار و شکستهای قبلی)
دستاورد ویژه محسوب میشود.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
 -1انجام یک مرحلهای عمل جراحی بازسازی ملتحمه ،پیوند سلولهای بنیادی و پیوند الیهای قرنیه
 -2پیوند  360درجه از سلولهای بنیادی بر روی حامل با قوامی از ملتحمه در یک سو و قرنیه در سوی دیگر (مانند یک پیوند )Bipedicle
 -3پیوند الیهای قرنیه و نداشتن خطر پسزدن قرنیه.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
 -1تکنیک بسیار وقتگیر است و به تعهد و اراده جدی از جانب جراح نیازمند است.
 -2با توجه به پیوند همزمان ملتحمه و رگدار بودن این بافت ،خطر پس زدن قابل توجهی برای ملتحمه و سلولهای بنیادی وجود دارد و
به داروهای نگهدارنده پیوند برای مدتهای طوالنی نیاز هست.
مراحل بعدي( :آيا فعاليت ادامه دارد؟ و يا برنامه هايي براي توسعه وجود دارد؟)
توصیه شده است به صورت آیندهنگر این روش را بر روی چشمانی که از روشهای متعارف دیگر نتیجه نگرفتهاند ،به کار بست.
نوع نوآوري
 تحولي/بنياديتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
برای چشمان  Hopelessیک انتخاب جدید درمانی را مطرح مینماید.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد
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نو آفرینی

External Eye Resurfacing through Conjunctival-limbal-corneal Allograft: A Surgical Technique.Ir JO 2012; 24(1):77-81

گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
جراحان چشم ،سگمان قدامی ،سطح چشم
از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1385
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زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1385 :
زمان پايان پروژه1390 :
منطقه جغرافيايي :ایران
سطح تاثير
جهان
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر سید مهدی حسینی تهرانی ،دکتر سید فرزاد محمدی ،دکتر آسوعلی محمودی

اولین ها و تأسیس ها

موارد دیگر در صفحات 13و  15و  18ذکر شده اند).

مدل سالمت حرفهای برای چشمپزشکان
اهداف
 -1ارائه مدلی فراگیر از تهدیدها ،فهرست بیماریها و عوامل خطر حرفهای برای چشمپزشکان
 -2ایجاد این الگو جهت انجام مطالعات سالمت حرفهای در آینده
همه حرفهها در معرض خطرات متفاوت شغلی هستند .پزشکان نیز در معرض خطرات جدی هستند و در این میان جراحان در
معرض خطرات خاص خود هستند .به نظر میرسد چشمپزشکی از نظر خطرات حرفهای یکی از متنوع ترینها باشد .توصیف و
سازمان دهی گسترده خطرات حرفهای مفید به نظر میرسد.
هدف ،تدوین یک قالب مفهومی فراگیر از بیماریها و عوامل خطر حرفهای برای چشمپزشکان بود .اصوال هنگام معرفی و توصیه به
پرداختن به یک موضوع بهتر این است که یک الگوی نظری برای آن تدوین شود .نتیجه این تدوین یک جدول از دسته های تهدید،
بیماریها و عوامل خطر برای چشم پزشکان بود.
مزیتهای این مدل این است که تمامی عناوین و مقولههای مربوطه را در کنار یکدیگر معرفی و ساماندهی کردهاست و به کارگیری
آن در مطالعات نظرسنجی یا مشاهدهای بسیار راهگشا خواهد بود و استنادات متعدد به این مقاله نشاندهنده این است که در مراکز
مختلف دنیا این گرایش مورد توجه قرار گرفتهاست ،هر چند هنوز در جستجوی  Google Booksبه کتابهای مرجع راه نیافته است.
نكات آموزنده :مدل به قدر کافی تحلیلهای علیتی ندارد و در حال حاضر یک فهرست و الگوی چیدمانی است و شاید بتوان در
بازنگریها به مدل بخشید.
این الگوسازی با همکاری گروه طب کار دانشگاه انجام شده است و مدل مفهومی در سالمت حرفهای چشمپزشکان میباشد.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه
مقاله  Occupational Healthداوری شده
مقاالت فارسی منتشر شده
این مفهوم در دائره المعارف وب درباره چشم ( )Eye Wiki: eyewiki.aao.orgبه عنوان یک مدخل معرفی شده است.
این مقاله تا پایان سال  2012دارای  15استناد براساس  Google Scholarمیباشد.
اعضاي پروژه:
دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر رامین مهرداد ،دکتر علیرضا مؤیری ،دکتر هرمز شمس
استنادات مقاله مربوطه نشانگر این است در مراکز مختلف دنیا این گزارش مورد توجه بوده است.

روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
در راستای برنامه های تقویت آموزش اپتیک برای دستیاران طرح اولیه آزمایشگاه اپتیک داده شد .پروژه باز آموزی عینک سازان ،فرصتی
فراهم آورد تا با همکاری انجمن فیزیک ایران آزمایشگاه اپتیک بیمارستان فارابی راه اندازی شود.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 غير باليني ترجمان و انتقال دانشپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
بیمارستان فارابی به عنوان قطب چشم پزشکی کشور رسالت دارد که در تمامی حیطه های مرتبط با چشم پزشکی نقش پیشرو داشته باشد.
افزایش کیفیت آموزش دستیاران و فراهم آوردن امکانات الزم برای آموزش عملی در دستور کار این بیمارستان قرار دارد .حوزه اپتیک
به عنوان دانش پایه ضروری برای چشم پزشکی تاکنون کمتر مورد توجه بود که با نگاهی نو در برنامه ریزی آموزشی دستیاران تالش شد
گامی در جهت رفع این نقیصه برداشته شود .طرح آزمایشگاه اپتیک نیز در همین راستا مطرح شد.
پروژه دیگری که بیمارستان فارابی به عنوان قطب چشم پزشکی در اجرای آن با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی همکاری دارد
بازآموزی عینک سازان است که تلفیق این دو پروژه منجر به راه اندازی آزمایشگاه اپتیک با همکاری انجمن فیزیک ایران گردید.
نتايج (نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
 60نفر از اولین گروه از فارغ التحصیالن اپتیک در حال گذراندن دوره بازآموزی اپتیک می باشند و آزمایشگاه بخش قابل مالحظه ای از
برنامه  6ماهه بازآموزی آنان را تشکیل می دهد.
تعداد حدود  120نفر دیگر از فارغ التحصیالن رشته اپتیک نیز متقاضی گذراندن این دوره می باشند.
آزمایشگاه به شکل مناسبی برای دستیاران چشم پزشکی تجهیز شده و طی جلسات مشترک هماهنگی گروه اپتیک بیمارستان و انجمن
فیزیک ایران برنامه آموزشی تدوین و طی ماه های آینده اجرا خواهد شد.
برنامه پروژه های تحقیقی پایه در دستورکار گروه اپتیک قرار دارد که آزمایشگاه می تواند محیط اجرای بعضی از این پروژه ها باشد.
نوع نوآوري
 تحولي/بنيادياز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
تابستان 1391
دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه. :تیر ماه 1391
زمان پايان پروژه. :فعال ادامه خواهد داشت
نام اعضاي تيم نوآوري :دکتر محمود جباروند ،دکتر محمدتقی توسلی ،دکتر فاطمه علیپور ،کتایون سماواتی ،دکتر احمد عامری
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها و سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
 مراکز آموزش دستیار چشم پزشکیسال گذشته در کارنامه نوآوری عنوان تاسیس گروه  Visual Opticsرا اعالم نموده بودیم که در زنجیره و در کنار این ابتکار عمل قرار
نماینده نوآوری فارابی
می گیرد.
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تاسیس واحد الکتروفیزیولوژی در مرکز سلول های بنیادی
بیمارستان فارابی برای تحقیقات حیوانی

روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
با راه اندازی واحد سلول های بنیادی در بیمارستان و امکان مطالعه روی حیوانات ضرورت به کارگیری تست های الکترودیاگنوستیک روی
حیوانات آزمایشگاهی احساس شد و در این راستا با قرار گرفتن امکانات در این واحد یک یونیت الکترودیاگنوزیس با کلیه امکانات فرعی
در محل در نظر گرفته شده نصب و بعد از کنترل های ضروری سیستم شروع به کار کرد.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 ترجمان و انتقال دانشپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
تحقیقات آزمایشگاهی روی حیوانات در طرح های تحقیقاتی ،با این تست ها اثرات هر نوع  interventionاعم از جراحی و دارویی روی
حیوانات مورد آزمایش ارزیابی می شود.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
نشان دادن اثرات روش های جراحی و دارویی در حیوانات و بهره برداری از نتایج حاصله در درمان بیماران.
نوع نوآوري:
 تکاملي/افزايشياز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
حدود  2سال قبل
دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه 2 :سال
زمان پايان پروژه :ادامه دارد.
نام اعضاي تيم نوآوري :دکتر مرتضی مواسات و دکتر محمود جباروند
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها و سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
 -بیمارستان فارابی

بیمارستان فارابی آمادگی دارد در قالب تفاهم نامه و پروژه های مشترک به دیگر پژوهشگران نیز ارائه خدمات پژوهشی در تحقیقات
حیوانی نماید.
از طرف رئیس بیمارستان ،نماینده نوآوری فارابی
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برگزاری سمینار «مستقل» پرستاری چشم
برای نخستین بار در کشور

روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
در کشور نیمه اول سال  9 ،91پیشامد علمی پرستاران چشم برگزار شده است .این برنامه های علمی همگی همزمان با کنفرانس های
چشم پزشکان برگزار شده اند .اما سمینار پرستاری چشم در سال  91کنگره کام ً
ال مستقل بود .ساختار ،مکان برگزاری ،نمایشگاه ،حامیان،
سایت سمینار ،شرکت کنندگان و حتی مدل مفهومی منتشر در برنامه های علمی ،همگی تخصصی و مبتنی بر رشته پرستاری و مراقبت
چشم بودند.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 ترجمان و انتقال دانش پرستاریپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
مراقبت و پرستاری همگام با توسعه علم و فن آوری و طبابت تخصصی تر شده است .پرستاری چشم یکی از این حیطه های مراقبتی ا ست
که عالوه بر شامل بودن خصوصیات پرستاری عمومی در موقعیت های بالینی مختلف بخش ،درمانگاه (اورژانس) و اتاق عمل نیازمند دانش
و مهارت های متمایز می باشد .این عملکرد متفاوت بویژه در بیمارستان ها و مراکز تک تخصصی چشم مشهود است .انجمن پرستاری چشم
امریکا ( ،)ASORNساالنه سمینار مستقل پرستاری چشم برگزار میکند .حیطههای متفاوتی برای پرستاران در  Settingچشمپزشکی وجود
دارد که نیازمند آموزش و به روزرسانی است.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
برای این سمینار  454نفر ثبت نام نمودند و  4شرکت در نمایشگاه تخصصی حضور داشتند.
 16کنفرانس و  4کارگاه تخصصی در مراقبت چشم برگزار شد و همکاران پرستار از برگزاری سمینار بسیار استقبال نموده آن از تقدیر
نمودند.
نوع نوآوري
 تکاملي/افزايشياز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از سال 1390
دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه1390 :
نام اعضاي تيم نوآوري :دکتر محمود جباروند ،دکتر سیدفرزاد محمدی ،هانیه دلشاد ،دکتر علیرضا الشیئی ،دکتر سیده فاطمه حق دوست
اسکویی ،خورشید وسکویی ،آیت اهلل اکبری ،دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد ،دکتر هادی مخترع ،دکتر محمد حسین میردهقان ،شادی رضایی،
زینب چاوشی ،ایوب منتی و سمیه یوسفی
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها و سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
قالب این سمینار می تواند به عنوان الگویی برای برگزاری مجدد در سال های بعد مورد استفاده قرار گیرد .همچنین رشته های دیگر پرستاری
نیز می توانند از این مدل پیروی کنند .ظاهرا تاکنون در رشته پوست نیز یک مرتبه سمینار مستقل تخصصی مراقبت پوست در کشور برگزار
شده است.
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اقامتگاه برای سطوح تخصصی و فوقتخصصی چشمپزشکی
در اورژانس بیمارستان فارابی

روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
چشمپزشکی در شرایط پزشکی و اورژانسهای عمومی به عنوان یک رشته اورژانس شناخته نمیشود و بسیاری از پزشکان به صورت
آنکال در صورت پیشآمدن نیاز ،ارائه خدمت میکنند .یک گرایش به سمت ارتقای سطح تخصصی پزشک ارائهکننده خدمت در سراسر
دنیا و خصوص ًا شهرهای بزرگ و مراکز ارجاعی وجود داشته است .از بیمارستان فارابی به عنوان مرکز ارجاعی ملی و با توجه به مراجعان
فراوان و عهدهداری بحرانهای چشمپزشکی انتظار می رود ،در جهت ارتقای کیفیت خدمات و کاستن از خطاهای پزشکی و هم ارتقای
سطح آموزش عملی اورژانسهای چشمپزشکی ،سطح تخصصی پزشکی حاضر و مقیم در اورژانس را بازنگری اساسی نماید .حضور
متخصص دانشگاهی در اورژانس بیمارستان یک نوآوری قابل توجه در سطح کیفیت سیستم محسوب میشود.
این در حالی است که معاون درمان دانشگاه و دستورالعمل وزارت نیز بر ارتقا و تعیین سطح باالی ارائه کننده خدمت در اورژانس تاکید
نموده اند.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
اورژانس
پيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
با توجه به اینکه پاویون پزشکان با اورژانس فاصله داشت و رفت و آمد به خصوص شب برای پزشکان مخصوص ًا پزشکان خانم مشکل بود
و با عنایت به این مطلب که معاینه سریع و به موقع ،تعیین تکلیف به هنگام و حضور مناسب پزشک از نیازهای اساسی به شمار میآمد،
ضرورت مکانی که نزدیک به اورژانس بوده و امکانات رفاهی کامل داشته باشد کام ً
ال محسوس بود .این فضا با امکانات مناسب شامل :اتاق
مجزا جهت رزیدنت سال چهار ،رزیدنت سال سوم ،عالوه بر اتاق رزیدنت سال اول و دوم ،آماده شد که دارای امکانات رفاهی میباشد.
ارتباط پزشک اینترفون یا ارتباط داخلی است.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
 ارتباط پزشک کشیک و آنکال و پرستار اورژانس در مجاورت درمانگاه و بخش اورژانس امکان ارائه مشاوره در زمان کم باال بردن سطح اعتماد برای بیمار ،پرسنل و پزشکان احترام مناسب به پزشکنوع نوآوري
 تکاملي/افزايشياز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
فکر آن از سال  1390بود از خردادماه  1391وارد مرحله عملیاتی شد .از اسفند  1391تبدیل به فعالیت یا عمل شدهاست .اکنون کامالً
جاافتاده و مفید است .بیماران در کوتاهترین زمان ،مشاوره و تعیین تکلیف میگردند.
دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه1390 :
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
نام اعضاي تيم نوآوري:
دکتر سیدعلی طباطبایی ،دکتر هادی مخترع ،دکتر محمود جباروند ،سوسن ذوالفقاری
نویسنده پیشنویس :دکتر سیدعلی طباطبایی ،دکتر سیدفرزاد محمدی
 24تاییدکننده :دکتر سیدعلی طباطبایی

تاسیس واحد فمتولیزر بیمارستان فارابی

روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
بیمارستان فارابی مبتنی بر سیاست به روز بودن و ارائه پیشرفتهترین خدمات چشمپزشکی تصمیم به تجهیز بیمارستان با این فنآوری
نمود .ضمن تعامل رقابتی با شرکت های فعال ،دستگاهی که مناسبتر قضاوت شد ،خریداری شد .ضمن راهاندازی ،فضای اتاق عمل و
درمانگاهی تخصصی برای این خدمت بازسازی و تجهیز شد و همکاران مهندس و پرستار جهت پشتیبانی و ارائه این سرویس جدید
آموزشهای الزم را دریافت نمودند.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 جراحيپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
در اعمال جراحی چشم جهت دستیابی به بهترین نتایج (خصوصا از نظر کیفیت دید و بینایی و نیز عوارض) نیاز به برشهای ظریف و
دقیق وجود دارد .استفاده از فنآوری لیزری در برشها ،می تواند در دستیابی به این اهداف موثر باشد .در  5سال گذشته نسل جدیدی از
لیزرها با عنوان فمتوسکندلیزر به چشمپزشکی معرفی شدهاند و در اعمال قرنیه و لنز به کار گرفته شدهاند.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
اعمال پیوند قرنیه ،اصالح آستیگماتیسم با برش قرنیهای ،کارگذاری حلقه در داخل قرنیه و لیزیک اکنون با استفاده از این فنآوری قابل
انجام هستند .و تا زمستان  226 ،91عمل با استفاده از این فنآوری انجام شدهاند.
نوع نوآوري
 تکاملي/افزايشياین راهاندازی در راستای تاسیس بخش رفراکتیو بیمارستان قرار میگیرد.
دوره استفاده فعال از نوآوري:
زمان شروع پروژه1390 :
زمان پايان پروژه1390 :
نام اعضاي تيم نوآوري :دکتر محمود جباروند ،دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد ،دکتر احمد سالمت راد ،محمدرضا امیرچوپانی
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها و سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
به عنوان اولین مرکز دولتی در ایران که مجهز به این فنآوری مدرن میباشد ،میتوانیم الگوی توسعه نیز باشیم.
پیشنویس :دکتر سیدفرزاد محمدی
تاییدکننده :دکتر محمود جباروند
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تاسیس بخش اکوالر انکولوژی

اولین ها و تأسیس ها

روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
با توجه به احتیاج روزافزون بیماران چشمی برای درمان متمرکز ضایعات تحت عنوان (اکوالر انکولوژی) درخواست تاسیس بخش به
دانشگاه علومپزشکی تهران و سپس وزارت متبوع (پس از موافقت دانشگاه) ارسال و با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
روند اجرایی شروع گردید.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 جراحي ساير حوزه ها :کودکانپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
سالها است که بیمارستان فارابی به ویژه چند بخش مربوط در حوزه تشخیص و درمان ضایعات تومورال داخل چشمی اربیت و نواحی
مجاور آن فعال است .در زمان فعلی لزوم تمرکز موارد فوق در بخش واحد به شدت احساس میشود و برهمین مبنا درخواست تاسیس
بخش به عمل آمد.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
در هر دو مورد انتظار بهبودی روند کار وجود دارد.
نوع نوآوري:
تحولي/بنيادي
از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از شروع سال 1391
دوره استفاده فعال از نوآوري:
زمان شروع پروژه1391 :
زمان پايان پروژه :درجریان
نام اعضاي تيم نوآوري:
دکتر محمدباقر الریجانی (رییس وقت دانشگاه) ،دکتر مسعود محمدپور (معاون درمان دانشگاه) ،دکتر محمود جباروند ،دکتر علی
صادقی طاری ،دکتر فرهاد سمیعی ،دکتر فریبا قاسمی ،دکتر سیدرضا غفاری ،دکتر هادی مخترع ،جمشید تقیپور ،مجتبی ارجمندی ،آیت ا...
اکبری ،مینو جوانپور ،اعظم عسگری ،علی اکبر ضرابی

روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
با تخصصی شدن خدمات تشخیصی و درمانی چشمپزشکی در کشور و باالخص در مراکز آموزشی و تراز اول ،بیمارستان فارابی (همزمان
و با همفکری دانشگاه شهید بهشتی و بیمارستان لبافینژاد) گرایش فوقتخصصی گلوکوم را در سال  1387راهاندازی نمود.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
جراحي
منابع انساني
پيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
گسترش دانش در زمینه مکانیسم بیماریها ،تشخیص و درمان ،کاربری وسایل و تعمیر آنها ،فارماکولوژی و کاربرد داروها ،توسعه کاربرد لیزر
و روشهای متنوع غیرتهاجمی و نیز تنوع روشهای جدید جراحی در ارتباط با بیماری آبسیاه در طیف گسترده آن (مادرزادی ،اولیه ،زاویه
باز و بسته و موارد ثانویه) و نظر به اهمیت این بیماری به عنوان مهمترین دلیل قابل پیشگیری نابینایی ضروری است گرایشی فوقتخصصی
در این حیطه ایجاد شود .در کشورهای توسعهیافته این موضوع در دهه گذشته اتفاق افتاده است .در بیمارستان فارابی درمانگاه تخصصی
گلوکوم در سال  1355توسط دکتر ایرج تهرانی و دکتر جواد حمزه ای راهاندازی شده بود و آموزشی ویژه برای دانشجویان دوره تخصص
برقرار بود .اما این سرویس اخیرا با تجهیزات کامل و به روز امکانات اتاق عمل و درمانگاه ،ظرفیتهای الزم و کافی جهت ارائه یک دوره
فوقتخصصی را نیز دارا شد .ضمنا مسئولیت این بخش از سال  1363تا  1389با دکتر حیدر امینی بوده است.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
تاکنون  6دوره پذیرش دانشجوی فوقتخصصی داشته است 6 .نفر تاکنون دوره را به پایان رسانده اند .این افراد اکنون به شهرهایی غیر از
شهرهای بزرگ عزیمت نمودهاند و موجب شدهاند خدمات به روز برای این دسته از بیماری ها ارائه شود.
نوع نوآوري
 تحولي/بنيادياز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از سال 1388
دوره استفاده فعال از نوآوري:
زمان شروع پروژه :از سال 1387
زمان پايان پروژه1389 :
نام اعضاي تيم نوآوري:
دکتر حیدر امینی ،دکتر یداهلل اسالمی ،دکتر رضا زارعی ،دکتر محمود جباروند ،دکتر رضا کارخانه ،دکتر قاسم فخرایی ،دکتر ساسان مقیمی
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها و سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی شده
یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
همزمان با این مرکز ،دانشگاه شهید بهشتی (بیمارستان لبافینژاد) نیز این دوره را راهاندازی نمود.
پیشنویس :دکتر سیدفرزاد محمدی
تایید کننده :دکتر یداهلل اسالمی
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مهارتهای پایه در اتاق عمل چشم

بهبود ها

اهداف
 ارتقای سطح آگاهی و عملکرد کارکنان اتاق عمل در خصوص رعایت اصول بهداشت دست و روش انجام آن یادگیری بهتر روشهای بالینی در اتاق عمل آموزش به روش تصویری کاهش موارد عفونت بیمارستانیترکیبی جدید از خدمات آموزشی موجود (ترکیب جدید منجر به ظهور خدمات کامال جدید)
افزایش تناسب خدمات ارایه شده با تقاضای ذی فعان (تناسب براساس گروه جنسی ،سن ،استطاعت مالی)
ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی ارایه شده
به کارگیری روش های جدید جهت مدیریت تقاضای ذی نفعان (تعیین سبد تقاضای مدنظر و ارایه برنامه تکمیل آن)
ایجاد و به کارگیری مجدد مالکیت فکری (تعیین خزانه ایجاد شده و قابلیت در دسترس قرار گرفتن آن برای دیگران)
میان رشته ای بودن
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است:
کنترل عفونت بیمارستان
نام واحدها يا سازمان هاي همكار
سمعی بصری ،مدیریت ،روابط عمومی ،ریاست
				
حوزه تمركز اوليه نوآوري
آموزش بهداشت دست ،کنترل عفونت
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي اورژانس بهداشت عمومي منابع انساني کاربردي نمودن دانش پيشگيريپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
عکس و فیلمهای آموزشی موجود برای آموزش اسکراب جراحی و پوشیدن گان و دستکش نمونههایی از کشور های دیگر است که با
امکانات و فضای کاری آنها تهیه شده است .امااین فیلم بر گرفته از فضا وامکانات موجود بوده لذا تأثیر آن در یادگیری بهتر است و مطالب
تهیه شده برای آموزش ،ترجمه از آخرین منابع  ICDIو  WHO 2012می باشد.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
آموزش کنترل عفونت به ویژه مهارت آموزشی که به صورت تصویری و برگرفته از الگوی دیداری در یادگیری است.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
آموزش دیداری مهارت اسکراب جراحی باعث یادگیری ودرک بهتر در خصوص روش انجام اسکراب وتغییر رفتار گردیده است.
بهبود روش انجام اسکراب جراحی با بتادین و الکل
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
یادگیری به روش دیداری باعث تغییر رفتار وافزایش آگاهی میگردد اگر این نوآوری از نظر مالی حمایت شود به عنوان منبع آموزش
پرستاری چشم در اتاق عمل خواهد شد .فاز اول پوشیدن گان ودستکش به روش باز وبسته و اسکراب جراحی با بتادین والکل بوده است.
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نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
در جراحی چشم منابع کمتری درداخل کشور دارد که تهیه شده و یا ترجمه شده باشد .این فیلم به صورت کاربردی برای یادگیری مهارتهای
پایه تهیه شده است.
مراحل بعدي( :آيا فعاليت ادامه دارد؟ يا برنامه هايي براي توسعه وجود دارد؟)
مهارت بهداشت دست در اتاقهای عمل ،در ادامه قرار است تحت عنوان مهارت های پایه در اتاق عمل چشم تهیه وتکثیر گردد.مهارتهای
اسکراب پرستاری در جراحی های چشم مانند پیوند قرنیه ،کاتاراکت ،ویترکتومی به صورت  DVDفیلمبرداری تهیه گردد که در آموختن
مهارتهای پایه در اتاق عمل چشم ومراکز چشم پزشکی کشور بسیار مفید خواهد بود.
نوع نوآوري
 تکاملي /افزايشيگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
 پزشکان و پرستاران اتاقعملنوآوري 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 مراقبتاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1390
زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه :اردیبهشت 90
زمان پايان پروژه :دی ماه 90
قرار است «مهارت های پایه در اتاق عمل چشم» در تکمیل پروژه و به صورت  DVDتهیه شود (مهارت های اسکراب در جراحیهای چشم).
منبع سرمايه گذاري :بیمارستان فارابی
تهیه فیلم ومونتاژ وصداگذاری با مشارکت واحد چندرسانه ای بیمارستان انجام شده است.
منطقه جغرافيايي :تهران -ایران
سطح تاثير
دانشگاه *
		
دانشکده *
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :شادی رضایی ،دکتر سید علی طباطبایی
پیش نویس :شادی رضایی
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تأسیس و راه اندازی دبیرخانه شبکه سراسری
تحقیقات بیماریهای چشم و سایت شبکه سراسری
تحقیقات بیماریهای چشم

بهبود ها
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روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
با توجه به اساسنامه شبکه های تحقیقاتی و موافقت وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر انتقال شبکه تحقیقات بیماری های چشم
به بیمارستان فارابی از طرف مسئول راه اندازی شبکه ،دکتر علی صادقی طاری و اعضای شورای راهبردی مأموریت یافتیم تا ضمن تأسیس
دبیرخانه شبکه سراسری تحقیقات بیماری های چشم در بیمارستان فارابی سایت شبکه تحقیقات را نیز راه اندازی نماییم.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 بهداشت عمومي بهداشت الكترونيك منابع انساني پيشگيريپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
از اوایل سال  1391جلسات شبکه سراسری به طور منظم تشکیل شد .دبیرخانه مسئول هماهنگی های الزم ،برگزاری جلسات ،کسب
اولویتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی چشم از سراسر کشور ،اولویت بندی و امتیازدهی به آنها و جلوگیری از موازی کاری و در نهایت
ثبت راهکارهای عملی جهت برنامه  Vision 2020در ایران شده است .اقدامات مبسوطی صورت گرفته ،از جمله ایجاد سیستم Registry
بیماران و ...
نوع نوآوري
 تکاملي/افزايشينام اعضاي تيم نوآوري :دکتر علی صادقی طاری ،دکتر مهرداد محمدپور و مریم السادات شمس
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تهیه و اجرای نرم افزار نوبت دهی تمام الکترونیک بیمارستانی

اهداف
 -1توزیع عادالنه نوبت های معاینه در بین بیماران
 -2کاهش رفت و آمدهای زاید بیماران جهت دریافت نوبت
 -3کاهش ازدحام بیماران در بیمارستان
 -4افزایش ظرفیت عملکردی پزشکان با تخصصی کردن نوبت های صادره
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است:
بیمارستان چشم پزشکی فارابی				
نام واحدها يا سازمان هاي همكار
واحد پذیرش بیمارستان ،شرکت مهندسی نرم افزار نسیم دماوند ،شرکت مهندسی نرم افزار سرزمین هوشمند ،مرکز فنآوری اطالعات
بیمارستان
حوزه تمركز اوليه نوآوري
					
پذیرش بیمارستان
پيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
با توجه به قدمت بیمارستان چشم پزشکی فارابی و مهارت پزشکان این بیمارستان ،که آن را به قطب چشم پزشکی ایران تبدیل کرده است،
تعداد بیماران متقاضی دریافت خدمات از این بیمارستان بسیار بیشتر از ظرفیت پذیرش بیمارستان بوده و بنابراین توزیع عادالنه نوبت ها بین
بیماران (خصوصا شهرستانی ها) با مشکالتی همراه بود .مسلم است که وجود مشکالت در ورودیه بیمارستان می توانست سایر قسمتها را
نیز تحت الشعاع قرار داده و دچار اختالل نماید .این مشکالت به همراه نارضایتی بیماران در این خصوص ما را بر آن داشت تا با استفاده
از سیستم های الکترونیکی ،به حل این موضوع بپردازیم.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
این ابتکار در حوزه پذیرش بیمارستانی صورت گرفت.
نتايج ( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد ؟آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
 صدور نوبت های تخصصی بیماری های چشم از طریق تلفن. صدورنوبت های تخصصی بیماری های چشم از طریق پیامک. صدور نوبت های تخصصی بیماری های چشم از طریق اینترنت. ایجاد بانک شماره های تماس بیماران (در تلفن و پیامک). توزیع عادالنه نوبت ها (به ازای هر فرد یک نوبت). ارائه اطالعات الزم اولیه جهت بیماران قبل از حضور در بیمارستان در منوی تلفن یا اینترنت.توزیع کامال تصادفی بیماران در بین پزشکان دارای تخصص یکسان. امکان اولویت بندی بیماران در گروه های آموزشی و درمانی بیمارستان . حضور تدریجی بیماران به بیمارستان وجلوگیری از تراکم های جزیره ای در بیمارستان. کاستن از ازدحام در بیمارستان وکم کردن از سردرگمی های بیماران.نهایتا افزایش آرامش و امنیت در بیمارستان.مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
مزایای استفاده کاربران:
 -1دریافت عادالنه نوبتها بدون مراجعه حضوری به بیمارستان در تمام طول شبانه روز.
 -2کاهش هزینه های رفت و آمد بیماران.
 -3صرفه جویی در وقت بیماران.
 -4امکان دریافت نوبت های تخصصی.
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 -5دریافت اطالعات ضروری قبل از دریافت نوبت
 -6افزایش امنیت و آرامش بیماران با کاهش ازدحام آنان
 -7امکان انتخاب پزشک توسط بیمار
 -8امکان پرینت کارت پذیرش بیمار در شیوه اینترنتی
مزایای استفاده برای ارائه کنندگان خدمت:
 -1پذیرش تدریجی بیماران
-2کاهش طول صف بیماران در تمام قسمت های بیمارستان
 -3ایجاد بانک اطالعاتی شماره های تماس بیماران برای موارد ضروری
 -4کاهش حجم کاری کارکنان پذیرش در موارد پذیرش اینترنتی ،با توجه به اینکه مراحل پذیرش توسط اینترنت قبال انجام شده بود.
 -5امکان تهیه گزارش های مختلف از تعداد نوبت های صادر شده ،تعداد نوبت های صادر نشده به دلیل تکمیل ظرفیت ،تعداد نوبت های
صادره به تفکیک پزشکان ،تعداد مراجعه کنندگان از طریق سیستم های مختلف تلفنی ،اینترنتی و پیامک ،زمان متوسط انتظار بیماران جهت
انجام مراحل اداری پذیرش و ...و ارائه آنها به مدیران ارشد بیمارستان به منظور استفاده در تصمیم گیری های مختلف
 -6امکان اولویت بندی بیماران جهت تکمیل ظرفیت بیماران مورد نیاز بخش آموزشی.
 -7امکان  randomسازی بیماران در بین پزشکان با تخصص یکسان
مراحل بعدي( :آيا فعاليت ادامه دارد؟ و يا برنامه هايي براي توسعه وجود دارد؟)
این فعالیت ها جهت دادن نوبت بیماران  NEW CASEهمچنان ادامه داشته و الزم است فازهای بعدی پروژه شامل فاز دادن نوبت های پیگیری
سرپایی و همچنین فاز نوبت های عمل های جراحی نیز در دستور کار قرار گیرد.
نوع نوآوري
 تکاملي/افزايشيتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
همزمان با نصب این برنامه در واحد پذیرش بیمارستان ،سایر قسمت ها نیز با نصب سیستم های فراخوان ،سعی در کاهش طول صف
نمودند.
تاييديه ها و جايزه ها (مواردي که منجر به کسب نشان يا گواهي از مراجع علمي و قانوني شده است نيز درج گردد)
این نوآوری تا کنون در جایی ارائه نگردیده است.
آيا در رابطه با نوآوري فروش امتياز يا دريافت روياليتي وجود داشته است (ميزان و دوره پرداخت آن را ثبت کنيد)
این نوآوری (البته با اندکی تغییر به منظور بومی سازی ) از طرف شرکت های نویسنده برنامه ها به چند واحد بیمارستانی و درمانی فروخته
شده است ،از جمله دانشکده دندانپزشکی ،بیمارستانی در کرمان و...
گروه هدف اوليه ( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
گروه هدف اصلی این نرم افزار بیماران بوده و تمام واحدهای درمانی و بیمارستانی می توانند از مزایای آن بهره مند گردند.
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 منابع انساني و محيط کاري مناسب نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
این برنامه بتدریج با نصب سیستم تلفنی از سال  88آغاز گردید وفاز اول آن (ارائه نوبت های بیماران  )NEW CASEپس از نصب سیستم های
پیامک و به دنبال آن اینترنت ،در سال  89به اتمام رسید.
زمان بندی انجام طرح نوآوری
زمان شروع پروژه :مهر ماه 1388
زمان پايان پروژه :مهر ماه 1389
فاز اول آن به اتمام رسیده ولی فازهای دیگر هنوز تکمیل نگردیده است
مقدار بودجه :بین  150-100میلیون منبع سرمايه گذاري :بودجه بیمارستان
منطقه جغرافيايي
در بیمارستان فارابی اجرا گردید تا به تمام بیماران سطح کشور و حتی خارج از کشور نوبت دهی نماید.
سطح تاثيردانشگاه
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها ،سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید).
 -1بیمارستان فارابی
 -2دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -3بیمارستان بعثت شهر کرمان
 -4بیمارستان چشم پزشکی نگاه
 -5بیمارستان روزبه
 -6بیمارستان زنان (درمراحل اولیه بومی سازی است)
همکاران اصلی طرح :دکتر محمدحسین میردهقان ،دکتر محمود جباروند ،مهندس جزایری ،مهندس نصیر ،مهندس مدنی خوانساری ،مهندس فیاض فر
همکاران دیگر :مهندس صادقی،مهندس نوروزی ،مهندس اسماعیلی از بیمارستان فارابی و کلیه همکاران واحد پذیرش

نمایه شده در کتاب اولین ها دانشگاه علوم پزشکی تهران

طراحی سامانه فرماندهی حوادث اضطراری بیمارستان
فارابی (مدیریت بحران)

داﻧﺸﮕﺮان ارزﺷﻬﺎي اﻓﺰوده ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﭼﻜﻴﺪه:
زﻣﺎن ﻣﺎ زﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ در ﭘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺤﺮان زاﺳﺖ .اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﻮر درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﻳﮋه ﻃﻲ  30ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺤﺮان زا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .از اﻧﻔﺠﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼبو ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدي  -ﻓﻨﺎوري . ...ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﻞ و
ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ و زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﻔﻴﻒ ﻫﺮ ده ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر دﭼﺎر زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻘﻴﺎس  6ﺗﺎ  7رﻳﺸﺘﺮ و ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ درﺣﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﻣﻠﻲ ﺷﺪه اﻳﻢ.

روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  30ﻳﺎ  40ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺎﺳﻲ در

ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﺎً اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ,ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺟﺪي و ﺑﺤﺮان زا
ﻗﺮار دارﻳﻢ؟ آﻳﺎ درﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪ و ﻣﻘﻴﺎس ,آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان را درﻛﺸﻮر ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻳﻢ؟آﻳﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻓﻜﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﻧﺸﮕﺮ ﺑﻮده اﻳﻢ ؟ در ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻛﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ وﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ در
اﺳﺘﻔﺎده وﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ,ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﻳﻬﺎي
داﻧﺸﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻬﺎدﻫﺎي اداره ﺑﺤﺮان را ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﺑﺤﺮان,داﻧﺸﮕﺮان,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
»ﺑﺤﺮان« ﻣﻘﻮﻟﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ،ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ واﻗﻌﻴﺘﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻫﻮارهاي و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎدات
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ داده اﺳﺖ .از ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪوﺗﻤﺎم ارﻛﺎن وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي درﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ  .و در
ﺻﻮرﺗﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان اﺷﻨﺎﺑﺎﺷﻨﺪ وﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ
اﻣﺎدﮔﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ .ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮان روﻳﺎروﻳﻲ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
اﻣﺮي ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد داﻧﺸﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺑﺤﺮان:
ﺑﺤﺮان در واﻗﻊ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ در آن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ  .در ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮان از روشﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ
ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻣﻬﺎرت ،ﺳﺮﻋﺖ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ،ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻴﺎز دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﺷﻮد .ﺑﺤﺮان در واﻗﻊ وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ رﺧﺪادﻫﺎ وﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ
)اﻧﺴﺎن( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و ﻳﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

بهبود ها

اهداف
 -1افزایش توانمندی های پاسخ و بازگشت در زمان وبعد از بروز سوانح
 -2کاهش اثرات کلیه موقعیت های خطرزا
 -3بازگشت کلیه سیستم ها به وضعیت عادی وتثبیت دوران آرامش
 -4اقدامات مداوم برای تعمیر یا بازسازی زیر ساخت ها و ارتقای تاب آوری
حوزه مرتبط با موضوع نوآوری
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارایه خدمات
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است:
بیمارستان فارابی
نام واحدها يا سازمان هاي همكار:
واحد مدیریت بحران معاونت درمان دانشگاه علومپزشکی تهران
حوزه تمركز اوليه نوآوري:
				
بیمارستان فارابی ،دانشگاه علومپزشکی تهران
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 اورژانس بهداشت الکترونیک پيشگيريپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
 -1پیشگیری و مدیریت هر چه بهتر سوانح و بالیا
 -2هماهنگی درونسازمانی و بینسازمانی
 -3ارتقای کارایی و اثربخشی
 -4برنامهریزی و پشتیبانی عملیات
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر بوده
است؟)
 حوزه درونسازمانی و بینسازمانی تجارب کشور های دیگر33
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نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
کمی:
 -1اقدامات انجام شده در هنگام و بعد از بروز سوانح برای نجات جان ما ،حفظ دارایی ما و تثبیت شرایط است.
 -2کاهش اثرات همه موقعیت خطرزا
 -3افزایش توانمندیهای پاسخ و بازگشت در زمان و بعد از بروز سوانح
کیفی:
د-بازگشت و بازسازی
الف-کاهش خطر ب -آمادگی ج-پاسخ
با توجه به عدم بروز بحران نتایج را نمی توان ذکر نمود .هرچند در مانورهای انجام شده و یا اتفاقات صورت پذیرفته عملکرد
سر دبیر
بهنجار و مؤثر بوده است.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
 -1افزایش داشتن اطالعات متمرکز و هماهنگ در بحران ها
 -2مدیریت متمرکز وهماهنگ براساس نیاز
 -3فراهم بودن فرصت هدایت وکنترل عملیات
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
 -1تمرین های شبیه سازی شده (مانور)
 -2تنظیم برنامه های آمادگی وجمع آوری اطالعات
 -3اقدام عاقالنه واحتیاطی
 -4ارزیابی واصالح برنامه های تدوین شده قبلی
مراحل بعدي( :آيا فعاليت ادامه دارد؟ يا برنامه هايي براي توسعه وجود دارد؟)
در مرحله اول آموزش
در مرحله دوم تأمین منابع جهت تهیه تجهیزات
نوع نوآوري
 تکاملي/افزايشيتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
 -1ایجاد ساختار ایدهآل مدیریت بحران
 -2مشورت وکسب نظرات اصالحی
 -3استقرار سطوح مختلف مدیریت بحران
 -4اولویتبندی وشناسایی بحرانهای احتمالی
تاييديه ها و جايزه ها (مواردي که منجر به کسب نشان يا گواهي از مراجع علمي و قانوني شده است نيز درج گردد)
عنوان برترین مرکز درمانی در زمینه مدیریت بحران در سال 1389
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد
دو مقاله در کنگره بحران:
 نقش آموزش مدیریت بحران بیمارستانی در کارایی کارکنان ،پنجمین کنگره بین المللی بهداشت ،درمان و مدیریت بحران در حوادثو بالیا
 دانشگران ،ارزشهای افزوده بر مدیریت بحراننوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتياز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1388
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه1388 :
زمان پايان پروژه1391 :
منبع سرمايه گذاري:
بیمارستان فارابی
منطقه جغرافيايي :تهران
سطح تاثير :منطقه
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود:
دکتر محمود جباروند ،دکتر هادی مخترع ،آیت اله اکبری ،وحید خلیلوندی ،رقیه چمانی ،رضا شیخی ،حسین بازیار ،ایوب منتی

راهاندازی کامل سیستم حضور و غیاب بیمارستان فارابی
تحت وب
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بهبود ها

اهداف
از اهداف اصلی راهاندازی کامل سیستم حضور و غیاب در بیمارستان فارابی به صورت تحت وب ،ایجاد نظم و یکپارچگی بیشتر ،ثبت
دقیقتر و گزارشگیری سریعتر در هر نقطه و در هر زبانی از سیستم بود.
در روند قبلی امکان گزارشگیری برای مدیران و مسئولین واحدها و خود شخص ممکن نبود ولی در روش جدید هر زمانی امکان
گزارشگیری وجود دارد و مدیران در هر لحظه از عملکرد پرسنل مطلع هستند و امکان تصمیمگیری برای ایشان با سرعت بیشتری فراهم
گشته است.
موارد زير براي تكميل اين قسمت بايد مدنظر قرار گيرد:
ایجاد چرخه های کوتاه تر و ارایه سریع تر خدمات به ذی نفعان (توضیح چرخه قبلی و چرخه جدید)
کاهش فعالیت تکراری و بهبود ارتباط کارکنان (تعیین فعالیت های تکراری و چگونگی کاهش آن)
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است:
 بیمارستان فارابینام واحدها يا سازمان هاي همكار :ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
حوزه تمركز اوليه نوآوري
				
پرسنلی و حضور و غیاب
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 منابع انساني35
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پيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
 در روند قبلی ثبت حضور و غیاب پرسنل ،امکان گزارشگیری فقط توسط مسئول واحد کارتزنی وجود داشت .در سیستم جدید اینامکان برای تمامی مدیران ،مسئولین واحدها و حتی خود فرد میسر میشود.
 در روند قبلی امکان اطالع از ذخیره مرخصی ،مأموریتها ،مرخصیهای ساعتی برای پرسنل و مدیران و مسئولین فراهم نبود .اما در اینروش این اطالعات کام ً
ال به روز و در هر زمان و مکانی قابل دستیابی است.
 در روند قبلی برای تأخیر و تعجیلها بایستی محاسباتی صورت گیرد و سپس از طریق پرسنل به رفع آن اقدام شود .در روند جدید امکانپوشش تمامی غیبتها و تأخیرها و تعجیلها توسط سیستم امکان پذیر است.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
این طرح در تمامی سطوح پرسنل اعم از رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،دستیاران ،مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان و در تمامی گروهها
شامل اداری ،پرستاری ،درمانی ،انتظامات ،خدمات و غیره قابل پیادهسازی است.
ابتدا در بیمارستان فارابی قوانین کاری و تعریف شیفت های پرسنل اداری صورت گرفت و سپس قوانین کاری در حوزه کادر درمان انجام
شد.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
 امکان گزارشگیری از عملکرد پرسنل اداری به راحتی میسر میشود اما برای کسانی که شیفت شب بودند ابتدا مشکالتی در گزارش گیریوجود داشت که با تغییراتی در تعریف قوانین حل شد.
 در مورد پرسنل انتظامات به دلیل شیفتهای کاری ایشان ،گزارشگیری با مشکل روبه رو شد که با تعریف قوانین کاری به صورت زوجو فرد این مشکل مرتفع گردید.
 در مورد پرسنل درمانی نیز به دلیل تغییر شیفت و در گردش بودن روزهای کاری ایشان نیاز به آموزش بیشتر به سرپرستاران و منشیهایبخشها احساس شد که به صورت آموزش گروهی و فردی و حتی حضور در محل کار و تعریف قوانین کاری برای چند نمونه مشکل
ایشان نیز رفع گردید.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارايه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
در این روش امکان محدود نمودن ساعات حضور چه از نظر ساعات حضور موظف و چه از نظر اضافهکاری وجود دارد و میتوان از
بسیاری از مواردی که در گذشته قابل پیشگیری نبود ،جلوگیری کرد .با تعریف صحیح قوانین ،ساعات با نظر مسئولین تعریف میشود و
حضور افراد ،اگر مطابق نیاز و تعریف نباشد ،به اشخاص اضافه کار و یا موظفی اختصاص داده نمی شود.
امکان گزارشگیری سریع ،قابلیت دسترسی برای همگان ،حذف کاغذ در درخواست مرخصی ،مأموریت و مرخصی ساعتی ،استحقاقی و
استعالجی
نوع نوآوري:تکاملي/افزايشي
تغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
حضور پرسنل از نظم بیشتری برخوردار شده است .درخواست مرخصی استحقاقی و استعالجی دقیق تر و به سهولت بیشتری انجام میشود.
پرسنل همگی به استفاده از وب و این سیستم تشویق شدهاند و از نظر فرهنگی نیز باعث ارتقای سطح دانش و آگاهی شده است.
تاييديه ها و جايزه ها (مواردي که منجر به کسب نشان يا گواهي از مراجع علمي و قانوني شده است نيز درج گردد)
 دریافت تقدیرنامه از دکتر ترابی ،مشاور رییس و دبیر ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 91/9/16نام اعضاي تيم نوآوري :دکتر محمود جباروند ،دکتر هادی مخترع ،معصومه عزیزی ،علی پیران ،لیال احمدی فرد ،شاهرخ کوثری ،سمیرا
علمی
پیش نویس :معصومه عزیزی

تشکیل تیم آتشنشانی تخصصی آموزش دیده از پرسنل
قسمتهای مختلف بیمارستان فارابی
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بهبود ها

اهداف
 -1پاسخگویی ومهار آتشسوزیهای احتمالی در بیمارستان
 -2کاهش بار آتشسوزی و دیگر مخاطرات موثر بر کیفیت زندگی
 -3اجرای برنامههای آموزشی آتش نشانی جهت عموم پرسنل
 -4ارتقای دانش واصالح روش های حفاظت و پیشگیری ،افزایش ایمنی ،تهیه وتبادل اطالعات.
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
بیمارستان فارابی
نام واحدها يا سازمان هاي همكار
سازمان آتشنشانی
حوزه تمركز اوليه نوآوري
				
بیمارستان فارابی
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 غير باليني پيشگيريپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
به علت سطح بسیار زیاد فضای بیمارستان ،ساختمانهای پراکنده و قدیمی ،عدم لحاظ سیستمهای پیشرفته آتشنشانی در بسیاری از
قسمتها ،افزایش فضای سبز بیمارستان وپیامد آن ،انباشت شاخ و برگهای خشک شده درختان و زبالههای متفاوت که زمینه ساز بسیاری
از آتش سوزیها گردیده بود.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آیا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
در حوزه مدیریتبحران و پیامدهای احتمالی حادثه و به حداقل رسانی اثرات آتش سوزی و افزایش ایمنی ،ابتکارعمل در هیچ بیمارستان
و مراکز درمانی موجود نمیباشد و منحصر بفرد میباشد.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
کمی:
آموزش  40نفر از پرسنل رده های مختلف وتحصیالت لیسانس ،دیپلم وغیره وقسمتهای متعدد بیمارستان که درگیر خدماترسانی به
مردم و بیماران میباشد .این آموزش تا کنون در  2مرحله 11جلسهای انجام گردیده و در آینده نیز ادامه دارد.
کیفی:
ارتقای دانش و مهارت با تمرکز بر موضوعات یاد شده وتامین همکاری اعضا و جامعه در تربیت نیروهای آموزش دیده وحرفه ای برای
حفظ جان و اموال افراد می باشد.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
ارتقای دانش واصالح روشهای حفاظت و پیشگیری ،افزایش ایمنی وتهیه وتبادل اطالعات از مزیتهای این طرح میباشد.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
 -1وحدت رویه جهت رویارویی با حوادث آتش سوزی
 -2استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده در سیستم های آتش نشانی
 -3اصالح روشها حفاظت وپیشگیری ،افزایش ایمنی ،ارتقای آموزش ودانش
 -4انجام مانورهای آتش نشانی و در نتیجه آن کنترل هراس واسترس
مراحل بعدي( :آيا فعاليت ادامه دارد؟ و يا برنامه هايي براي توسعه وجود دارد؟)
 -1حمایت کلیه مسئولین
37
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 -2افزایش انگیزش
نوع نوآوري
 تحولي/بنياديتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
 -1روند گسترده همکاری وتعامل پرسنل
 -2ایجاد چهارچوب عملیاتی
 -3استاندارد سازی تجهیزات
 -4مدیریت واحد
 -5پاسخگویی سریع و زودهنگام
تاييديه ها و جايزه ها (مواردي که منجر به کسب نشان يا گواهي از مراجع علمي و قانوني شده است نيز درج گردد)
گواهی از سازمان آتشنشانی
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد
در حال تدوین
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 ايمني بيمار و كيفيت مراقبت اعتماد به نفس و خود مديريتياز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از ابتدای سال 1391
زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه :تیرماه 1391
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
منطقه جغرافيايي
بیمارستان فارابی
سطح تاثير
منطقه
قابل الگوبرداری در بیمارستان ها و سازمان های همتا
نام اعضا:دکتر محمودجباروند ،دکتر هادی مخترع ،وحید خلیلوندی
پیش نویس :وحید خلیلوندی

اهداف
اشتراک اهداف و داده های عملیاتی جهت شناخت اهداف وتصمیمات درست سازمان
افزایش تصمیم گیری های درست همزمان با افزایش کارایی
قابلیت تصمیم گیری آگاهانه تر بر اساس وضعیت شاخص ها
قابلیت تحلیل بهتر وآسان تر از طریق نماهای گرافیکی
صرفه جویی در وقت با حذف شددن نیاز به تهیه گزارش های متعدد
تخصیص زمان کارکنان به تحلیل اطالعات به جای ساخت گزارشات
ایجاد چرخه های کوتاه تر و ارائه سریع تر خدمات به ذی نفعان (توضیح چرخه قبلی و چرخه جدید)
کاهش فعالیت تکراری و بهبود ارتباط کارکنان (تعیین فعالیت های تکراری و چگونگی کاهش آن)
به کارگیری روش های جدیدجهت مدیریت تقاضای ذی نفعان (تعیین سبد تقاضای مدنظر و ارایه برنامه تکمیل آن)
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است :بیمارستان فارابی
نام واحدها يا سازمان هاي همكار :دانشگاه خواجه نصیر طوسی
					
حوزه تمركز اوليه نوآوري:
بیمارستان فارابی
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 مدیریت اطالعاتپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
در دنیای مدرن ،نکته حیاتی برای مدیران ،توانایی تصمیمگیری سریع بر پایه اطالعات جامع وصحیح می باشد .برای رسیدن به چنین هدفی
باید به دنبال راهی جهت تجزیه وتحلیل لحظهای این اطالعات در هر بخش از سازمان واثرات آنها بر هم بود.
داشبورد مدیریت این امکان را به مدیران میدهد که در هر لحظه بر اساس این اطالعات عملکرد سازمان خود را در همه بخشها مشاهده
کرد و وضعیت آنرا نسبت به هدف نهاییتان پیشبینی کند.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشا شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر بوده
است؟)
بیمارستان فارابی جهت اجرایی شدن این پروژه ابتدا به شناسایی شاخصها وفرایندهای سازمان پرداخت وشاخصهای بیمارستان را در
چهار حوزه مالی ،فرایند داخلی ،بیمار رشد و یادگیری در  270عنوان شاخص مورد شناسایی و ارزیابی قرار داد.
برای شاخصهای کلیدی در این حوزه شناسایی شد و بیمارستان فارابی تمرکز خود را در حوزه فرایند داخلی قرار داد و در این زمینه بر
روی شاخصها کار کرد و موفق شد تا داشبورد این شاخصها را ایجاد نماید .این طرح نتیجه زحمات ستاد نوآوری دانشگاه می باشد.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
نظارت بر عملکرد سازمان و واحدها ،نمایش کل وضعیت سازمان در یک نگاه ،کمک به تصمیم گیری سریع تر و بهتر ،دسترسی سریع به
اطالعات از مجموعه چند منبع ،مشاهده سریع آمارهای مورد نیاز و دسترسی از طریق اینترنت.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
در پیاده سازی این طرح به بعضی از شاخص ها مواجه میشویم که در دادههای آن به صورت دستی جمع آوری میشود و بایستی برای
حل این مشکل امکاناتی فراهم گردد این دادهها در  HISاز طریق منشیها وپرسنل به صورت کامال درست وکامل صورت گیرد تا خروجی
داشبورد صحیح تر و دقت بیشتری داشته باشد.
مراحل بعدي( :آيا فعاليت ادامه دارد؟ و يا برنامه هايي براي توسعه وجود دارد؟)
این پروژه در بیمارستان فارابی ادامه دارد ومراحل آنالین سازی آن سرعت گرفته است و قرار است این آنالین سازی در شاخصهای
بیشتری صورت پذیرد.
نوع نوآوري
 -تکاملي/افزايشي
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تغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
قرارگرفتن تمامی اطالعات در کنار یکدیگر
کاهش هزینه ها
دانش محوری
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
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 نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
1391
زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1391 :
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
منطقه جغرافيايي :تهران -ایران
سطح تاثير:
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه *
دانشگاه *
		
دانشکده *
دکتر محمودجباروند ،دکتر هادی مخترع ،دکتر ماشااهلل ترابی ،معصومه عزیزی ،ریحانه شریفی و معصومه نیکبخت

اهداف
 -1آموزش و یادگیری واژه ،اصطالحات و جمالت رایج در موقعیتهای چشمپزشکی
 -2برقراری ارتباط مؤثر با بیمار جهت تشخیص درستتر و برقراری ارتباط محترمانهتر میان پزشک و بیمار
 -3جلب همکاری با بیمار ضمن معاینه و عمل جراحی جهت کاستن از استرس بیمار و جراح و دستیابی به نتایج بهتر درمانی
ترکیبی جدید از خدمات آموزشی موجود (ترکیب جدید منجر به ظهور خدمات کام ً
ال جدید)
افزایش تناسب خدمات ارایه شده با تقاضای ذی نفعان (تناسب براساس گروه جنسی ،سن و استطاعت مالی)
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارایه خدمات
					
حوزه تمركز اوليه نوآوري
ارتباط بیمار و پزشک
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
ساير حوزه ها :اخالق پزشکی و اهلیت حرفهای
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
جهت برقراری ارتباط با بیمار (شکلگیری اعتماد) ،گرفتن شرح حال و انجام موفقیتآمیز مراحل معاینه و عمل جراحی (با بیهوشی
موضعی)[از جمله در چشمپزشکی] ،نیازمند برقراری ارتباط کالمی با بیمار هستیم Language barrier .به عنوان یک چالش در تمامی
کشورها در ارائه خدمات سالمتی و طبابت شناخته شده و در مراکز توسعه یافته سازوکارهایی مانند مترجمین آنکال جهت رسیدگی به این
موضوع در نظر گرفته شدهاست (به عکس ضمیمه نگاه کنید).
ارتباط کالمی با برخی از هموطنان آذربایجانی به دلیل اینکه قادر به ارتباط با زبان فارسی نسیتند ممکن و یا مؤثر نمیباشد .وقتی با ایشان
هرچند ناچیز به همان زبان صحبت میشود مشتاق به برقراری ارتباط میشوند.
مجموعه اصطالحات رایج (ویرایش اول) در قالب  50عنوان و براساس موقعیتهای بالینی فهرست و دستهبندی شدهاند( .به نشریه ندای
فارابی سال اول شماره  11و  12صفحات  18و  19مراجعه نمایید).
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
این نحوه ارتباط نیاز به همراه بیمار را کم میکند؛ سطح باالتری از اعتماد و ارتباط را میان پزشک و بیمار ایجاد میکند و از استرس ضمن
معاینه و عمل جراحی برای پزشک و بیمار میکاهد.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
فرهنگ اصطالحات نیاز به الفبای فنوتیک (آوایی) دارد تا بتوان بهتر معادلها را آموخت و به کار گرفت؛ به عالوه هنوز اصطالحات در
برگیرنده همه موقعیت ها نیستند.
منابع مورد نياز
الزم است به صورت فعاالنه یا حتی با روش شبیهسازی ،فهرست کاملی از موقعیتها و اصطالحات مورد نیاز را تدوین نمود؛ به عالوه
راهنما و فرهنگ اصطالحات را میتوان در قالب یک کتاب صوتی منتشر نمود.
نوع نوآوري
 تکاملي/افزايشيتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
این مداخله ،بالقوه مسوولیت جدیدی برای ارائهکنندگان خدمت در بیمارستان چشم ایجاد میکند :یادگیری اصطالحات ضروری برای
ارتباط با بیمار باچشمپزشکی اهل آذربایجان که زبان فارسی نمیداند و این یعنی پایبندی به سطح باالتری از اهلیت حرفهای و احترام به
شخصیت انسان و تنوع فرهنگی.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد :
در نشریه داخلی بیمارستان فارابی سال اول ،شماره11و  ،12تیر و مرداد  ،1389صفحات 18و  19مقالهای با عنوان« :مشکالت ترکزبانان
در بیمارستان چشم» منتشر شده است.
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
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ارائهکنندگان خدمت (پزشکان ،اپتومتریستها و پرستاران) شاغل در بیمارستان /بخش /اتاق عمل چشمپزشکی
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 ايمني بيمار و كيفيت مراقبتاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
این نگاه از سالهای قبل به صورت غیر رسمی و محدود وجود داشته است اما مشکل با انتشار مقاله در سال  89به رسمیت شناخته شد.
زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1389 :
زمان پايان پروژه1392 :
سطح تاثير
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
		
دانشکده *
البته نگرش قابل الگوبرداری و تقلید در تمامی سطوح میباشد .حداقل به خوبی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر سید فرزاد محمدی و ثریا کریمی
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :بهارک صالحی
سازمان :بیمارستان فارابی ،روابط عمومی

عکس نمونه از بیمارستان جانزهاپکینز درباره مراجعین با زبانهای دیگر
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اهداف
افزایش اثربخشی آموزش به مددجو در زمینه های ذیل:
 -1صرفه جویی در زمان ارائه
 -2استفاده از متون و مراجع معتبر
 -3تلخیص و آماده سازی فیلمنامه جهت درک مددجو
 -4تایید متن فیلمنامه توسط اساتید چشم پزشک
 -5جلوگیری از حذف مطالب مهم آموزشی
 -6توان و دانش خود مراقبتی بیماران در  3حوزه آگاهی های بدو ورود به بیمارستان /درمانگاه ها ،معرفی گروه های مختلف داروهای
موضعی چشمی اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون آنها ،نحوه استفاده از آنها ،زمان بندی ،نگهداری ،احتیاطات مربوط به استفاده و عوارض
موضعی.
حوزه تمرکز اولیه نوآوری
ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه شده
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارایه خدمات
ایجاد چرخه های کوتاه تر و ارائه سریع تر خدمات به ذی نفعان (توضیح چرخه قبلی و چرخه جدید)
کاهش فعالیت تکراری و بهبود ارتباط کارکنان (تعیین فعالیت های تکراری و چگونگی کاهش آن)
ارائه بسته های رفتاری برای استفاده از اين نوآوري مانند :توليد فيلم ،بروشور و غیره.
نام واحدها يا سازمان هاي همكار
آموزش سالمت بیمارستان
حوزه تمركز اوليه نوآوري
					
بیمارستان فارابی
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 بهداشت عمومي بهداشت الكترونيك پيشگيريپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
 -1دریافت مجوز و تکثیر هدفمند محصول
 -2کمبود مانیتور و سیستم های پخش فیلم در برخی از واحدهای بیمارستان
 -3چند زبانه سازی این ویدیو و استفاده جهت صنعت گردشگری سالمت
به دلیل کوتاهی اقامت بیمار در بیمارستان در برخی از واحدها (به طور مثال بخش دی کلینیک) امکان پخش فیلم و اثربخشی آن کاهش
می یابد.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
در راستای حقوق بیمار و رعایت الزامات حاکمیت بالینی ،اعتباربخشی و الزامات رضایت مشتری در EFQM
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
طبق  Action planو گانت چارت تا پایان اسفندماه ،شاخص میزان رضایت مندی از کیفیت آموزشی فیلم آموزشی ،استفاده صحیح از
داروهای موضعی چشمی ،از طریق مصاحبه با بیماران و نتایج آنالیز پرسشنامه پایش می شود.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
محدودیت های شناسایی شده در فرآیند آموزش سالمت به بیمار:
• تعداد باالی بیماران بستری شده در بخش
• کمبود نیروی پرستاری
• ضمن صرفه جویی در منابع نظیر وقت ،نیروی انسانی و غیره ،استفاده مکرر از این فیلم آموزشی نیاز آموزشی بیمار و عموم مردم را درحوزه
آموزشی مختص این فیلم مرتفع می کند.
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مراحل بعدي( :آيا فعاليت ادامه دارد؟ يا برنامه هايي براي توسعه وجود دارد؟)
فیلم آموزشی دیگر نیز طبق روند باال تهیه شده البته با جامعه آموزشی محدودتر (جامعه افرادی که از پروتزهای چشمی استفاده می کنند).
نوع نوآوري
 تکاملي/افزايشيتاييديه ها و جايزه ها (مواردي که منجر به کسب نشان يا گواهي از مراجع علمي و قانوني شده است نيز درج گردد)
عنوان برگزیده بروشور و پمفلت به دلیل ارائه طراحی ،تدوین و انتشار پمفلت های آموزشی متنوع در امر آموزش بیمار ،از کنگره ملی
آموزش بیمار ،آذر 1391
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
مددجو و خانواده او ،عموم مردم ،پرستاران و کادر درمان
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 تسهیم دانش و آموزش خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانهزمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه :از اردیبهشت سال 1391
زمان پايان پروژه :اسفند 1391
منطقه جغرافيايي
 قابل اجرا در سطح کشور پس از دو یا چند زبانه شدن قابل اجرا در کل کشورسطح تاثير:
جهان
		
کشورهای منطقه خليج فارس
کشور *
		
دانشگاه
دانشکده
حامي يا حاميان پروژه:
ریاست محترم بیمارستان فارابی جناب آقای دکتر جباروند
مدیریت محترم جناب آقای دکتر مخترع ،مدیر پرستاری جناب آقای اکبری و پرسنل پرستاری بیمارستان فارابی
مدیر پروژه :واحد آموزش سالمت به مددجوو نیز پرستاری
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود:
مجری طرح :زینب چاوشی( واحد آموزش سالمت دفترپرستاری)
فیلمنامه و کارگردانی فیلم :زینب چاوشی
گوینده :فاطمه قدیمی
بازیگران :سمیه عزیزوند ،فاطمه قدیمی ،ناهید زهتابی ،حمید سبزعلی
و با تشکر از :سمیه رسولی ،هنرمند خردسال هانیه فیضی ،سمانه سلطانی و زهرا امامی
محل يا محل های استفاده از نتايج نوآوری(لطف ًا واحدها ،سازمان ها و یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده و یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید).
سالن های انتظار بیماران درمانگاهها ،بخش های بستری ،کالس های گروهی بیماران که روزانه در بخشها برگزار می شود (در بیمارستان
فارابی).
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روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
جهت آموزش مفاهیم و معرفی مدل های تغییر ،خبرنامه ای داخلی در بیمارستان فارابی منتشر می شود .مخاطبین این خبرنامه اعضای
هیات علمی ،مسوولین بیمارستان و مدیران و کارشناسان ارشد فارابی می باشند .این خبرنامه در سال های گذشته با عناوین «راهبرد فارابی»،
«ویژه نامه تعالی» و اکنون نشریه آفاق منتشر شده است.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 ترجمان و انتقال دانشپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
سازمان های امروزی و بیمارستان ها جهت پیشرفت و ارتقای خود با گفتمان ها و الگوهای توسعه ای متعددی مواجه هستند؛ بهرهوری،
برنامه ریزی راهبردی ،ارتقای کیفیت ،ایزو  ،Six Sigma ،9000مدیریت کیفیت ،حاکمیت بالینی ،نظام های نوآوری ،مدل های تعالی سازمانی
و مدل قطب ها ،نظام های اعتبار بخشی ،روابط بین الملل ،توسعه آموزش و نظایر.
هر چند فراگیری و پوشش این مفاهیم و روش ها درباره کارکرد و عملکرد سازمان ها یکسان نیست اما در هر صورت توفیق در آن ها ،به
درجات متفاوتی ،از برقراری تفاهم در سطح سازمان و جلب مشارکت کارکنان نیازمند است .به عنوان مثال در ارتباط با برنامه راهبردی گفته
می شود مهمتر از «برنامه»« ،فرآیند برنامه ریزی راهبردی» ست که ضرورت دارد مشارکتی باشد .شکلگیری کار تیمی و برگزاری جلسات
از چالش های جدی سازمان ها بویژه سازمان های سالمتی و بیمارستانی است .خصوصا گفته می شود جلب مشارکت پزشکان و اعضای
هیات علمی در این فرآیندها هم بسیار کلیدی ست و هم بسیار سخت .وقتی جلسه تشکیل نشود تفاهم شکل نمی گیرد و فعالیت تیمی
برقرار نمی شود و توسعه سازمانی به معنای پایدار و اصیل محقق نمی شود .چنین انتشاراتی می تواند تا حدودی این کاستی را جبران کند.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
نتایج کمی در این ارتباط در دست نیست .اما این تحلیل در سطح بیمارستان و تا حدودی در سطح دانشگاه مطرح است که سواد کارکنان
و آشنایی اعضای هیأت علمی فارابی درباره مفاهیم توسعه سازمانی و تغییر ،از مراکز همتا باالتر است و برخی از سازمانهای همتا مانند
مرکز قلب شهید رجایی و بیمارستان ضیائیان دست به الگوبرداری زده اند.
نوع نوآوري
 تحولي/بنياديدر صورتي كه اين نوآوري داراي جايزه ،مقاله چاپ شده و پتنت مي باشد لطفا عناوين آن در اين بخش ذكر گردد:
پروژه برتر حاکمیت بالینی در سال 1387
از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از سال 1386
دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه :از سال  1386یا 85
نام اعضاي تيم نوآوري :دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر محمود جباروند ،زهرا هاشمی ،دکتر هادی مخترع ،فرید شهبازی ،رحیم رحیمی،
دکتر سیدمهرداد محمدی ،ایوب منتی ،ریحانه شریفی و بهارک صالحی
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها و سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
کاربرد نشریه آفاق به عنوان یک مجله داخل سازمانی ست اما چند سازمان همتا در دانشگاه علوم پزشکی تهران از آن الگوبرداری نموده اند.
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بهبود ها

اهداف
 -1افزایش آگاهی پرستاران چشم
-2ارتقاء کیفیت ارائه خدمت
-3ارتقاء سطح سالمت
					
حوزه تمركز اوليه نوآوري
مراکز چشم پزشکی
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 منابع انساني کاربردی نمودن دانشخدمات و مراقبت يكپارچهايمني بيمار و كيفيت مراقبتحيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
به صورت روتین در مراکز چشم پزشکی کسب مهارت الزم برای نقش  Aidو  Circularپرستاران جدید الورود با آموزش توسط پرستاران
با تجربه صورت می گیرد که نیاز به زمان زیادی دارد و با توجه به کمبود نیروی کادر پرستاری ،پرستاران با تجربه زمان کافی برای آموزش
این پرستاران را ندارند .با استفاده از این نرم افزار افزایش آگاهی و کسب مهارت پرستاران چشم در زمان کوتاه تری صورت می گیرد و
احتمال انتقال دانش نادرست کاهش می یابد .هم چنین کسب مهارت این پرستاران باعث کاهش تنش میان گروه درمانی می گردد.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
با استفاده از این نرم افزار آموزش در زمان کوتاه تر و با دقت و صحت بیشتری صورت گرفته است.نوع نوآوري
 تکاملي/افزايشيگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است) بیمارستان فارابی
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 تسهیم دانش و آموزش خدمات و مراقبت يكپارچه طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانهزمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه :از مهر سال 1390
زمان پايان پروژه :بهار 1391
منطقه جغرافيايي
 قابل اجرا در سطح کشورجهان
		
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه *
کشور
		
دانشگاه
دانشکده
نام اعضاي تيم نوآوري :دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر محمود جباروند ،هانیه دلشاد
محل يا محل های استفاده از نتايج نوآوری(لطف ًا واحدها ،سازمان ها و یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده و یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید).
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده پزشکی ،دانشکده پرستاری و مامایی
پیش نویس :هانیه دلشاد

ارایه شیوه های آموزشی جدید با استفاده از فناوری های امروزی و پیشرفته بدون نیاز به کاغذ

اهداف
 -1به روز بودن روش آموزشی
-2عدم استفاده از کاغذ و مقرون به صرفه بودن
 -3استفاده بهینه از زمان انتظار بیماران
-4افزایش آگاهی های تغذیه ای مرتبط با بیماری های چشمی و همچنین سایر نیازهای بیمار(مانند اطالعات استفاده ازنحوه استفاده از داروها-
زمان بندی برنامه پزشکان و غیره)
					
حوزه تمركز اوليه نوآوري
بیمارستان فارابی
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 بهداشت الكترونيك پيشگيري کاربردی نمودن دانشحيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر بوده
است؟)
مشاوره تغذیه
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
مقرون به صرفه بودناستفاده از نیروی انسانی کمترتاثیرپذیری بیشترو جدید بودن روش آموزشیقابل دسترس بودن و سهولت دستیابی آسان به این روش توسط بیماراننكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
–به روزبودن سیستم
استفاده بهینه از زمان انتظار بیمارانصرفه های اقتصادینوع نوآوري
 تکاملي/افزايشيگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیمارستان فارابی
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 تسهیم دانش و آموزش خدمات و مراقبت يكپارچه طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانهزمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه :از اردیبهشت سال 1391
زمان پايان پروژه :اسفند 1391
منطقه جغرافيايي
 قابل اجرا در سطح کشورسطح تاثير:
جهان
		
کشورهای منطقه خليج فارس
کشور
		
دانشگاه
دانشکده *
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ایجاد و راه اندازی سیستم بلوتوث

بهبود ها
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حامي يا حاميان پروژه:
ریاست محترم بیمارستان فارابی جناب آقای دکتر جباروند
مدیریت محترم جناب آقای دکتر مخترع
مدیر پروژه :واحد تغذیه بیمارستان فارابی
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود:
سمیه اسدی ،وحید خلیلوندی
محل يا محل های استفاده از نتايج نوآوری(لطف ًا واحدها ،سازمان ها و یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده و یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید).
بیمارستان فارابی
پیش نویس :سمیه اسدی

ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

کرسی اهدایی

بارش افکار و ایده ها

اهداف
یکی از ویژگی های برجسته قطبها و مراکز تعالی ،تعامل گسترده و اصیل این مراکز با جامعهای است که در آن قرار دارد .این مراکز
ضمن تالش برای ایجاد و نگهداری باالترین سطح از پاسخگویی اجتماعی در خود ،فعالیت های پیگیرانهای برای توسعه مشارکت
نهادهای اجتماعی و افراد حقیقی درگسترش فعالیت ها و ثبات بخشیدن به بقای خود انجام میدهند .یکی از مکانیسمهای این تعامل جلب
مشارکت های مردمنهاد و غیر دولتی در تاسیس کرسی های اهدایی ( )Endowed Chairاست.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 منابع انسانيپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد پزشکی آن بيان گردد)
همیشه بحث در این بوده است که ما میخواهیم در حوزههای جدید انفورماتیک ،پرستاری چشم ،فیزیک و اپتیک و نظایر ابتکار عمل داشته
باشیم و از سوی دیگر حوزههای علمی که ظرفیتهای جاری ما شاید پاسخگوی نیازها و فرصتهای موجود نبوده ،از این رو در  2سال
گذشته ایده توسعه ظرفیتهای دانشگاهی در قالب کرسی اهدایی به ذهن رسید .بازدید علمی از مراکز و قطبهای دانشگاهی مطرح دنیا
(از جمله چشمپزشکی) نشان دهنده اهمیت این راهکار متمایز می باشد.
از اقدامات انجام شده بیمارستان فارابی در خصوص این نوآوری میتوان به انتخاب عناوین کاندیدا شده برای کرسی اهدایی اشاره کرد.
عنوانهای پیشنهادی:
کرسی اهدایی Shams Professor in Community Ophthalmology
کرسی اهداییPeyman Professor in Translational Ophthalmology
کرسی اهدایی Tavassoli Professor in Ophthalmic Optics
و برای تاسیس آنها واقفین زیر کاندیدا شدهاند:
 بنیاد شمس شخص پروفسور غالمعلی پیمان اتحادیه عینک سازاننتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
در حال حاضر این اقدام در فاز طراحی است .در صورت موفقیت ،ظرفیت بیمارستان فارابی (و در آینده دانشگاه) از نظر سرمایه انسانی
هیأتعلمی توسعه قابل توجهی میتواند پیدا کند و به تبع آن گرایشهای جدید آموزشی و پژوهشی شکل خواهند گرفت .اتحادیه عینک
سازان موافقت اولیه خود را اعالم نموده است.
نوع نوآوري
 تحولي/بنيادينام اعضاي تيم نوآوري :دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر محمود جباروند ،زهرا هاشمی( .... ،البته مسؤولین ارشد دانشگاه و خود افراد حقوقی
و حقیقی که در این ارتباط پیشگام شوند ،طبیعی است که به عنوان مؤسس ارشد شناخته خواهند شد).
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها ،سازمان ها و یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی
شده یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید)
کنند.
پیروی
الگو
این
از
توانند
ی
م
کشور
در
ها
دانشگاه
آموزشی
تمامی مراکز تحقیقاتی ،بیمارستان ها و گروه های
49

نمایه شده در کتاب اولین ها دانشگاه علوم پزشکی تهران
ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

ساخت داروی «نانوسفتازیدیم»

بارش افکار و ایده ها

اهداف
 -1امکان ورود آن به داخل چشم از طریق عبور از Tight junctionهای قرنیه و ورود به استرومای قرنیه ،ویتره ورتین
 -2کنترل عفونت های ویرانگر ناشی از کراتیت و آندوفتالمیت سودومونایی و هیپوتز ساخت نانو آنتیبیوتیک های
جدید جهت کنترل عفونت های چشمی
افزایش تناسب خدمات ارایه شده با تقاضای ذی نفعان (تناسب براساس گروه جنسی ،سن و استطاعت مالی)
خلق فناوری های جدید یا توسعه فناوری های موجود
منحصر بفرد بودن
میان رشته ای بودن
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 کاربردي نمودن دانش خدمات داروييپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
از آنجا که شکاف بزرگی بین  Clinical & Basic Scienceموجود میباشد ،جراحان معموال منتظر تولید مواد ،فناوری و داروها از طریق
شرکتهای دانشبنیان میباشند .در حالی که این شرکتها معموال آگاهی کامل از نیازهای موجود و پاتوفیزیولوژی های بیماری ها ندارند.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
در حوزه تولید داروهای جدید و موثر در چشمپزشکی
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد ؟آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
پس از انتشار مقاله مربوطه امروزه شاهد گسترش نقش نانوتکنولوژی در چشمپزشکی هستیم و امیدواریم در سایر رشتهها و نیز در  3زمینه:
Nano drugs -1
Nano-polymers -2
Nano-instrument -3
نیز این اقدام صورت پذیرد.
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
پیشرفتهای زیر صورت گرفته است:
 -1نفوذ داروها تسریع شود.
 -2امکان نفوذ به الیههایی که قبال امکان نبوده ،فراهم شود.
 -3از روشهای تهاجمی استفاده از داروها پرهیز شود
 -4داروهای مشابه ارزان تولید شود.
منابع مورد نياز
تکنولوژیهای ساخت داروهای نانو ،وسایل جراحی ساخته شده با تکنولوژی نانو ،پلیمرهای تولید شده با تکنیک نانو.
نوع نوآوري
 تحولي/بنياديتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
توجه و رویکرد مثبت گروه های  Basic Scienceبه گروههای  Clinicalو امکان ایجاد .Knowledge Transfer System
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد:
Therapeutic Possibilities of Ceftazidime Nanoparticles in Devastating Pseudomonas Ophthalmic Infections; Keratitis and
Endophthalmitis. Mehrdad Mohammadpour, Mahmood Jabbarvand, Nasser Karimi. Medical Hypothesis, Discovery & In
(novation Ophthalmology Journal 2012; 1(1
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گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیماران با عفونت های چشمی
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟ ایده است.
زمان بندي انجام طرح نوآوري :در دست اقدام
منطقه جغرافيايي :دانشگاه علوم پزشکی تهران
جهان *
		
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
سطح تاثيردانشکده
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر محمود جباروند و دکتر مهرداد محمدپور ،دکتر ناصر کریمی

غربالگریبیماریهایمحدودکنندهبیناییکهتشخیصزودرس
آنها میتواند منجر به حفظ دید و جلوگیری از نابینایی گردد
به کمک راهاندازی سایتهای عملیاتی
 Tele ophthalmologyدر سراسر کشور

اهداف
 -1غربالگری بیماری های محدودکننده بینایی در سراسر کشور
 -2جلوگیری از نابینایی و کم بینایی
 -3کمک به عملیاتی کردن طرح  Vision 2020سازمان جهانی بهداشت در ایران
افزایش تناسب خدمات ارایه شده با تقاضای ذی نفعان(تناسب براساس گروه جنسی ،سن و استطاعت مالی)
ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه شده
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارایه خدمات
خلق فناوری های جدید یا توسعه فناوری های موجود
ایجاد چرخه های کوتاه تر و ارایه سریع تر خدمات به ذی نفعان (توضیح چرخه قبلی و چرخه جدید)
میان رشته ای بودن
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 بهداشت عمومي سالمت الكترونيك منابع انساني پيشگيريپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
شکاف اصلی بین جمعیت هدف مورد غربالگری با متخصص مربوطه در شهرها و روستاهای سراسر کشور جهت تشخیص و غربالگری
زودرس بیماری های محدود کننده بینایی میباشد.
حيطه( :در چه حوزه اي اين ابتكار عمل انجام شد؟ آيا منشاء شكل گيري اين ابتكار از فعاليت هاي مشابه يا نتيجه طرح هاي ديگر
بوده است؟)
چشمپزشکی و انفورماتیک
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
ایجاد ارتباط بین سطوح اول ،دوم و سوم ارائه خدمات بهداشتی درمانی در غربالگری بیماری های چشمی
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
اکنون انجام غربالگری و تداوم آن نیازمند هزینه های سرسام آوری است که در نهایت هم به صورت مقطعی انجام میشود .در صورت
اجرای این طرح ،مشکل غربالگری بیماری های اصلی محدودکننده نابینایی حل میشود.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن رو به رو بوده ايد).
چالش اصلی خرید دستگاههای مربوط به آن و راهاندازی پایگاهها و آموزش سطوح اول ارائه خدمات میباشد.
منابع مورد نياز
تهیه تعداد کافی دستگاه  OCTپرتابل و راهاندازی سایتهای ویژه در هر استان و ارتباط آن با تمامی متخصصین چشم پزشکی سطوح  2و
 3ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی (فلوشیپهای چشم)
نوع نوآوري
 تحولي/بنياديتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
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در صورت اجرای این طرح ،آسیب ناشی از  4بیماری اصلی چشم یعنی کاتاراکت ،گلوکوم ،رتینوپاتی دیابتی و دژنرسانس وابسته به سن
ماکوال در مراحل ابتدایی که درمان آنها میتواند از کاهش دید همیشگی و غیر قابل برگشت جلوگیری نماید ،به حداقل خواهد رسید.
تاييديه ها و جايزه ها (مواردي که منجر به کسب نشان يا گواهي از مراجع علمي و قانوني شده است نيز درج گردد)
این ایده در چهارمین جشنواره نوآوری فارابی مطرح و طرح غربالگری آن نیز در شبکه سراسری بیماری های چشم مطرح و رتبه  3از بین
 60طرح از سراسر کشور را به دست آورد.
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
تمامی جمعیت کشور
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از سال  1390که در جشنواره نوآوری فارابی (جشنواره چهارم) مطرح شد و در سال  1391به عنوان طرح اولویت دار شبکه سراسری
تحقیقات بیماریهای چشم به تایید اعضای محترم شورای راهبردی رسید.
زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1390 :
زمان پايان پروژه :در حال انجام
منطقه جغرافيايي :کل کشور
سطح تاثير
جهان *
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
		
دانشگاه
دانشکده
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر مهرداد محمدپور
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری (لطفا واحدها ،سازمان ها یا مراکزی که به هر شکل این نوآوری در آن محل کاربردی شده
و یا مورد استفاده قرار می گیرد را لیست نمایید).
ایجاد پایگاههای  Tele ophthalmologyدر سراسر کشور و ارتباط آنها با مراکز استان ها

اهداف
با توجه به رشد سریع علوم و فن آوری در حیطه بهداشتی درمانی و نیاز روزافزونتر به اطالعات کامال موثق در مورد سوابق بهداشتی و
درمانی و مواردی که در امر رسیدگی به فرد مددجو مورد نیاز است ،این طرح راهی جهت کاستن از هزینه های مادی و معنوی هر یک
از افراد جامعه در رسیدن به سطح قابل قبولی از رفاه اجتماعی در بعد بهداشت و درمان می باشد.
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارایه خدمات
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
بیمارستان فارابی
حوزه تمركز اوليه نوآوري
				
بیمارستان فارابی ،دانشگاه علومپزشکی تهران
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 بهداشت عمومي سالمت الكترونيك کاربردي نمودن دانشپيش زمينه( :شامل موارد موثر در ارائه ايده و توسعه نوآوري مي باشد .از جمله تشخيص شکاف در ارائه خدمات يا محصول موجود،
سوال مطرح شده براي فرد يا گروه و پيش بيني تقاضا در آينده)
لحاظ سوابق تلقیح واکسن از بدو تولد ،بیماری های ارثی و اکتسابی ،روشهای درمانی اجرا شده ،روشهای درمانی در حال اجرا ،داروهای
خاص با ذکر ترتیب و ترکیب ،دوزاژ دفعات استفاده ،معلولیت ها ،محدودیت ها ،نوع بیمه تحت پوشش و اعتبار آن.
نوع نوآوري
 تحولي/بنيادينوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد
 خدمات و مراقبت يكپارچهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
از سال  1391توسط وزارت بهداشت اجرایی شده است.
زمان بندي انجام طرح نوآوري
زمان شروع پروژه1387 :
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
منطقه جغرافيايي
بیمارستان فارابی
سطح تاثير
دانشکده * منطقه *
سازمان  :دانشگاه علوم پزشکی تهران
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :ابراهیم عزیزی ،معصومه عزیزی ،وحید خلیلوندی
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نمایه شده در کتاب اولین ها دانشگاه علوم پزشکی تهران
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تأسیس پورتال آزمایشگاه بالینی و
پاتولوژی بیمارستان فارابی

بارش افکار و ایده ها

اهداف
معرفی کلیه فعالیت ها و آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه
معرفی برنامه زمان بندی کاری آزمایشگاه
راهنمای بیماران (تماس با آزمایشگاه ،شرایط انجام و آمادگی جهت آزمایشات مختلف)
نصب برنامه کنترل کیفی بخش های مختلف آزمایشگاه
بانک آزمایشات و فایل های آموزشی در حیطه چشم پزشکی و میکروبیولوژی
ایجاد لینک های مفید با سایر مراکز آموزشی و درمانی درگیر
امکان  Case presentationو ارایه مطالب جالب آموزشی جهت پزشکان و دستیاران آسیب شناسی و چشم پزشکی
قرار دادن دستورالعمل های انجام آزمایش های ( )SOPو مستندات الزم در وب سایت آزمایشگاه
امکان جواب دهی اینترنتی
افزایش تناسب خدمات ارایه شده با تقاضای ذی نفعان (تناسب براساس گروه جنسی ،سن و استطاعت مالی)
ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه شده
به کارگیری فرآیندهای جدید در ارائه خدمات
تغییر رفتار مشارکت دانشجویان در فرآیند یادگیری (تغییر نقش استاد از آموزش دهنده صرف به تسهیل کننده یادگیری برای دانشجویان و
نقش آفرینی دانشجو در روند ارائه دروس)
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
آزمایشگاه بالینی و آسیب شناسی بیمارستان فارابی				
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 بهداشت الكترونيك کاربردي نمودن دانشنتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
با اجرای پروژه نتایج زیر به دست می آید:
راهنمای بیماران (تماس با آزمایشگاه ،شرایط انجام و آمادگی جهت آزمایشات مختلف)
بانک آزمایشات و فایل های آموزشی در حیطه چشم پزشکی و میکروبیولوژی
ایجاد لینک های مفید با سایر مراکز آموزشی و درمانی مرتبط
مزيت ها( :نوآوري چه مزايايي براي کاربران در پي داشته است؟ آيا اين ابتكار عمل براي ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ،كارايي
داشته يا عملكرد آنها را ارتقا داده است؟)
 آگاهی بیماران از شرایط انجام آزمایش مطالب آموزشی مفید در حیطه چشم پزشکینوع نوآوري
 تحولي/بنياديگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیماران ،دانشجویان و پزشکان
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش نوآوري فناورانهسطح تاثير
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه *
دانشکده *
اعضاي درگير در پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود:
زهره عابدینی فر ،نیرسادات محمودی ،طاهره صادقی و دکتر فهیمه اسدی آملی

•  -Tele ophthalmologyدکتر مهرداد محمدپور
با پیشرفت های روز افزون و غیر قابل تصور در علم فن آوری اطالعات از یک طرف و دانش تصویربرداری از سوی دیگر ،بحث بیمارستان
الکترونیک نه تنها دور از انتظار نمی باشد بلکه نیاز جدی و هدفی راهبردی تلقی می گردد.
 Tele ophthalmologyبه معنای ارسال داده های مربوط به بیماری اعم از تصاویر بخش های مختلف چشم و داده های مربوط به معاینات
بیمار در حد ممکن به مراکز تخصصی جهت  -1فراخوان بیمار و اقدام درمانی مناسب -2 ،ایجاد بانک اطالعاتی از بیماران چشم پزشکی،
 -3انجام پروژه های پژوهشی با صرف حداقل وقت و هزینه می باشد.
در واقع  Tele ophthalmologyرابط بین سطوح اول ،دوم و سوم ارجاع از یک طرف و دسترسی سریع خدمات پزشکی به افراد نیازمند به آن،
از سوی دیگر است.
• ایجاد  - Electronic Eye cardدکتر مهرداد محمدپور
اگر بتوان برای تمامی شهروندان ایرانی کلیه خدمات تشخیصی درمانی و معاینات چشم پزشکی آنها را در آن  installنمود با قابلیت
 upgradeشدن و اتصال آن به سایت های  ،Tele ophthalmologyبانک اطالعاتی بسیار بزرگی در اختیار پژوهشگران و شبکه سراسری
تحقیقات چشم قرار داده خواهد شد.
ایجاد  Registry sitesجهت ثبت عوارض جراحی های شایع چشم پزشکی راه موثری در آگاهی از عوارض شایع ،جلوگیری از  out breakو
بررسی آماری و پژوهشگرانه عوارض و در نهایت گزارش آنها می باشد.
•  Pan ophthalmic Imaging deviceیا “ - ”eye padدکتر مهرداد محمدپور
به نظر می رسد با توجه به پیشرفتهای روزافزون در علم تصویر برداری و ذخیره اطالعات در آینده ای نه چندان دور دستگاهی به بازار خواهد
آمد که همزمان بتواند با یک تصویربرداری از چشم کلیه اطالعات توپوگرافی قرنیه ،لنز ،عنبیه ،ciliary body ،رتین و کوروئید را به دست
آورده و ذخیره نماید و در یک فایل به صورت الکترونیک به تمام مراکز ذینفع و عالقه مند به درمان و پژوهش که مجوز استفاده از آن را
دارند ارسال نماید .شاید نام  Eye padبرای این دستگاه مناسب باشد.
• پروژه توریسم چشمپزشکی با تلهمدیسین -دکتر محمود جباروند ،دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر مهدی خداپرست ،دکتر هادی مخترع،
زهرا هاشمی ...
استفاده از فنآوری پزشکی از راه دور جهت بحث و اندیکاسیونگذاری ،تنظیم ارجاع و برنامههای عمل بیمار و پیگیریهای پس از عمل
برخی از کشورهای همسایه در ارائه خدمات تخصصی چشمپزشکی مانند عمل پیوند قرنیه و ویترکتومی پیشرفته کاستی دارند .دانشگاه
قصد توسعه روابط بینالملل و توسعه و تاسیس نقش رهبری دانشگاهی در حوزههای مربوطه در منطقه را دارد .استفاده از فنآوری پزشکی
از راه دور با ایجاد ایستگاه های تلهمدیسین بین دانشگاه با مراکز ارجاعی در کشورهای همسایه امکان تبادلنظر درباره بیماران صعبالعالج
را فراهم میکند و با استفاده از آن میتوان در قالب یک بستر همه امور تشخیصی ،پیگیری و تنظیم ارائه خدمات فوقتخصصی را هماهنگ
نمود.
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• تدوین نرمافزار برنامهنویسی برای فرهنگ اصطالحات چشمپزشکی برای  -Smart phoneدکترسیدفرزاد محمدی ،هانیه دلشاد...
مراجع مفید به صورت فزایندهای در قالب  Applicationروی تلفنهای همراه امروزی قابل دسترس هستند .در این پروژه کتاب فرهنگ
اصطالحات چشم پزشکی برای دو  Platformآندروید و اپل تدوین دیژیتالی میشود.
• تدوین  Applicationمحاسبهگر عارضه  -PCOدکتر سیدفرزادمحمدی ،دکتر هادی زارع ،دکتر فاروق طایی...
این محاسبهگر بر اساس یک بانک اطالعاتی و در قالب شبکه هوش مصنوعی ابداع شده است .هدف این پروژه تدوین دیژیتالی این مادول
هوش مصنوعی است به صورت یک محاسبهگر بر روی تلفن همراه.
• ارتباطات الکترونیکی میان اتاقهای عمل (جراحان) و غرفه لنز...
مکررا ً ضمن عمل جراحی الزم میشود لنز داخل چشمی تعویض شود .جهت تصمیم برای جایگزینی لنز همراه بیمار ،مناسب است جراح
پروفایل جامعی از تنوع محصوالت موجود در غرفه لنز داشته باشد .هر اتاقعمل یک یا چند  Padدیژیتالی بیسیم دارد که با غرفه لنز
ارتباط بیسیم دارد .غرفه لنز به صورت فعال آمار و تنوع لنزها را به روز میکند و به این صورت جراح میتواند با توجه به تمام خصوصیات
لنزها بهترین انتخاب را انجام دهد.
• مرکز تحقیقات در حوزه ژنتیک چشمپزشکی و زیستفناوری مرتبط با آن– دکتر محمود جباروند ،دکتراحد خوشزبان ،دکتر علیرضا الشیئی ،دکتر
سیدفرزاد محمدی ،دکتر سیدحسن هاشمی ،دکتر محمد ریاضیاصفهانی ...
بیمارستان فارابی زیرساختهای گسترده و جامعی برای پژوهشهای پایه راهاندازی نموده است :آزمایشگاههای ژنتیک و شیمی ،حیوانخانه
و اتاق تمیز .از سوی دیگرتوانسته است پژوهشگران عالقه مندی را در این فضاها به کار گیرد و افرادی را به عنوان هیاتعلمی وابسته جذب
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نماید .سمینار ساالنه ای نیز در این عرضه برگزار می کند .تا تاسیس یک مرکز تحقیقاتی پایه یک قدم فاصله داریم.
این ابتکار عمل با سیاست توسعه دانشگاه در حوزههای بینرشتهای و جهتگیری جامعه علمی جهانی کام ً
ال سازگار است.
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• بخش خدمات رفراکتیو ( – )Refractive Managementدکتر محمود جباروند ،دکترسیدحسن هاشمی ،دکتر فیروزه رحیمی ،دکتر
امیرهوشنگ بهشتنژاد ،دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر فاطمه علیپور...
خدمات رفراکتیو در سالهای گذشته به شکل فزایندهای فوقتخصصی شدهاند .در بیمارستان فارابی طیف گسترهای از خدمات رفراکتیو
شامل :رفراکشن ،تجویز لنز ،اعمال جراحی انکساری ،محاسبه قدرت لنز داخل چشمی و  ...انجام میشود .برای ارتقای کیفیت خدمات و
انجام پژوهشهای اصیل و ارتقای کیفیت آموزشی و پیشتاز ماندن در حوزه چشمپزشکی در کشور ،مسیر تخصصی نمودن را بایستی
پیگرفت .تا تاسیس یک بخش و گرایش جدید در بیمارستان فارابی یک قدم فاصله داریم.
• برگزاری آزمون الکترونیکی برای دستیاران تخصصی ... -دکتر حسام هاشمیان ،پیام امیدوار...
خودآزمایی در آموزش نقش فزایندهای یافته است .از سوی دیگر اکنون به صورت گسترده از بسترهای دیژیتالی جهت برگزاری آزمونها
استفاده میشود .امتحانات کتبی ارتقای بیمارستان و یا بخشهای تخصصی را میتوان با استفاده از فناوری رایانهای و بدون کاغذ برگزار
نمود .پایش روندها و ارزشیابی نیز به این صورت بسیار تسهیل میشود.
• ارتباط دیژیتالی اتاقعمل و بخشها با داروخانه بیمارستان  ... -زهرا هاشمی...
نسخه الکترونیک یکی از حوزههای در دستور کار توسعه نظامهای سالمتی-بهداشتی است .در بیمارستان این امکان را داریم با برقراری ارتباط
شبکهای (یارانهای) بین داروخانه با واحدهای بالینی تبادل دستورات و سفارشات را انجام دهیم.
• دانشکدهعلومبینایی... -دکترمحمودجباروند ،دکترسیدفرزادمحمدی ،دکترعلیرضاالشیئی...
مراقبت از چشم فقط به حوزه چشمپزشکی محدود نمیشود .عینکسازان ،اپتومتریستها ،اکوالریستها و متخصصین توانبخشی و
پرستاران ،خدمات بالینی ارائه میکنند .از سوی دیگران اپیدمیولوژیستها ،متخصصین علوم پایه و مهندسین در فرایند تولید دانش و
ایجاد محصوالت و ارزش افزوده و راهحلهای نوین برای سالمتی چشم فعال هستند .دانشگاه نوآوری و ورود به عرصههای بینرشتهای را
ترویج میکند و ستاد دانشگاه در این زمینه در سال های اخیر پیشتاز بودهاست (تاسیس دانشکده فناوریهای نوین ،رایزنی درباره تاسیس
دانشکده علوم بینرشتهای و نظایر) .بیمارستان فارابی و دیگر ظرفیتهای آکادمیک دانشگاه (مانند گروه اپتومتری دانشگاه) ،فضای در
دسترس و زیرساخت های آزمایشگاهی فاصله ما را تا یک نوآوری منطقهای چشمگیر یعنی تاسیس دانشکده (بینرشتهای) علوم بینایی به
اندازه یک اراده راسخ نزدیک کرده است.
• پایش و مراقبت بروز اندوفتالمیت پس از عمل با استفاده از هوش مصنوعی و کنترل چارت -دکتر سیدفرزاد محمدی ،هانیه دلشاد ،شادی
رضایی ،زهرا هاشمی
با استفاده از ثبت موارد جدید بروز اندوفتالمیت و تعداد بیماران عمل شده (به عنوان مثال کاتاراکت) و تعیین شدن الگوی  Steady Stateبروز
اندوفتالمیت در بیمارستان ،میتوان در آینده الگوی بروز موارد جدید را از نظر وقوع یک  Outbreakپایش نمود .مشاهدات در قالب کنترل
چارتهای  gثبت میشوند و با استفاده از برنامهنویسی در قالب یک داشبورد به صورت زنده نمایش داده میشوند .البته این یک ابزار کمکی و
کمی در کنار تحلیلهای کیفی و قضاوتهای کمیتهای و تخصصیست.
• پالکهای رادیواکتیو جهت درمان تومورهای داخل چشمی  ...دکتر فریبا قاسمی ،دکتر محمود جباروند...
براکی تراپی (رادیوتراپی موضعی) به عنوان یک روش درمانی مدرن شناخته میشود و استفاده از آن موجب کاهش موارد تخلیه چشم و
عوارض رادیوتراپی از خارج است .پالکهای یداید بهترین گزینه براکیتراپی برای تومورهای چشم هستند اما در ایران به آنها دسترسی
نداریم ضمن اینکه به علت نیمه عمر کوتاه امکان واردات نیز وجود ندارد .درکشور در زمینه طب هستهای این ظرفیت را داریم که از ید
 125برای ساختن این پالکها استفاده کنیم.

در این قسمت فهرستی از ایدههای نوآورانه را از سوی افراد صاحب ایده معرفی کردهایم .این ایدهها بهترینها و یا موارد لزوم ًا
اولویتدار نیستند و همگی به یک اندازه پخته و پرداخته نشدهاند و از اصالت و بدیع بودن یکسانی برخوردار نیستند و قرار
نیست همه آنها عملیاتی و اجرایی شوند ،اما ایدهپردازی مرحله مقدماتی نوآفرینی و نوآوری ست.
سردبیر و نماینده نوآوری
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