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وژیه انمه قطب ی م زپشکی افرابی رد حوزه توسعه و م اندا زاهی سازمانی زمستان 1392
برای ایجاد و تداوم نوآوری و شکوفایی در سازمان بایستی عادت به تفکر را در افراد ایجاد کرد؛ چراکه خالقیت با تفکر به وجود
میآید و ارزش تفکر به قدری زیاد است که در تعالیم اسالمی ارزش یک ساعت تفکر ،بر  70سال عبادت بدون تفکر برتری داده
شده است .وقتی تفکر و اندیشه در راستای ماموریت و اهداف سازمان بصورت عادت روزمره درآید ،مجموعه کارکنان یک سازمان
به دنبال شکوفایی و ارتقای آن خواهند بود .این تفکر به صورت یک فرهنگ سازمانی در الیههای مختلف آن رسوخ کرده و در
اجرای استراتژی تاثیر کلی و دائمی میگذارد .سازمانهای موفق؛ سازمانهایی هستند که کارکنان آن بر اساس چشم انداز آن همواره
در یک رقابت پویا به دنبال نوآوری و خالقیت باشند و تفکر در نیروهای سازمان به صورت یک عادت و وظیفه سازمانی تلقی گردد.
در این صورت با نهادینهشدن خالقیت و تولید فکر و اندیشه نو؛ سازمان تبدیل به یک سازمان خالق ،نوآور و شکوفا میگردد و
حاصل آن همافزایی در نوآوری سازمانی است .حاصل فکر جمعی موجب همافزایی در سازمان شده و نهایت ًا یک همآوایی جمعی
موجب تالش در راستای هدفهای سازمان و نیل به قلههای تعالی خواهد شد.
دکتر محمود جباروند
رئیس بیمارستان فارابی و مدیر گروه چشم
سال 1392

آفاق

ماهنامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی

توسعه و چشم اندازهای سازمانی
ویژه نامه کارنامه نوآوری 1392

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 علیرضا الشیئی

دستیار سردبیر :زهرا هاشمی (کارشناس نوآوری)

دبیر اجرایی :دکتر عباس حامدیان (سرپرست روابط عمومی)
کارشناس روابط عمومی :حمیده امیدوار

صفحه آرایی و ویراستار ادبی :زهرا هاشمی
شمارگان 250 :نسخه
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انتشار ویژهنامهای از دستاوردهای نوآورانه و کارنامه بهبود در بیمارستان فارابی با هدف ترویج ابتکار عملهای نوآورانه اکنون سه سال
است که در بیمارستان فارابی انجام میپذیرد.
این ویژهنامهها فعالیتهای توسعهای در سازمان را ثبت و مستند میکند ،فرهنگ بهبود و نوآوری را ترویج و توسعه میدهد و با ایجاد یک
فضای رقابتی و تشویقی میتواند تسهیلکننده این امور باشد.
تعامل با ستاد نوآوری دانشگاه و ابتکارعمل مسووالنه در بیمارستان فارابی برای ارتباط موجب شده است که فارابی به عنوان یکی از
واحدهایی که در زمینه توسعه گفتمان نوآوری در سطح دانشگاه فعال است ،شناخته شود .اما استحضار دارید که نوآوری و توسعه مبتنی بر
دانش در کشورمان ریشهدار نیست و تحقق این امر نیاز به اصالحات گسترده در مناسبات اجتماعی و مداومت دارد.
بیمارستان فارابی در راستای توسعه نوآوری یک چشمانداز و برنامه بلندمدت پیشنویس نموده است که به امید خدا در شماره های آینده
آفاق به اطالع شما رسانده خواهد شد.
دکتر علیرضا الشیئی

دکتر سیدفرزاد محمدی

تندیس های نوآوری

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

سرمقاله
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کار آفرینی

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

طرح تجاری و سفارش بسته نرم افزاری فرهنگ اصطالحات
چشمپزشکی

اهداف
 افزایش سطح دانش تیم درمانی ارتقای کیفیت خدمات آموزشینام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است.
 بیمارستان فارابی مرکز تحقیقات چشمحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
این فرهنگ می تواند تنها -بهترین ( )single-bestمرجع «سواد پایه» اما تخصصی چشم برای پرستاران ،مهندسین ،محققین و عینک سازان،
تکنسین های اتاق عمل چشم و کارکنان حرفه ای مطب ها و کلینیک های چشم پزشکی جهت آشنایی یا اشراف بر فهرست فراگیری از مفاهیم،
عناوین ،تعاریف و اختصارات چشم پزشکی باشد .همچنین می تواند به عنوان مرجعی جهت مراجعه اپتومتریست ها ،پزشکان عمومی و
خانواده عمل نماید.
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)
منابع چشم پزشکی در قالب کتب و مجالت انگلیسی و فارسی ،به صورت گسترده موجود است اما مراجعی که پاسخگوی نیاز شاغلین
غیرپزشک حوزه چشم پزشکی باشند ،چندان در دسترس نیست .در این نرم افزار ،اصطالحات شایع و واژه های رایج چشم پزشکی گنجانده
شده است.
نوع نوآوري:
 تکاملي/افزايشيگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
پرستاران ،مهندسین ،محققین و عینک سازان ،تکنسین های اتاق عمل چشم و کارکنان حرفه ای مطب ها و کلینیک های چشم پزشکی جهت
آشنایی یا اشراف بر فهرست فراگیری از مفاهیم ،عناوین ،تعاریف و اختصارات چشم پزشکی باشد .همچنین می تواند به عنوان مرجعی
جهت مراجعه اپتومتریست ها ،پزشکان عمومی و خانواده عمل نماید.
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش منابع انساني و محيط کاري مناسب نوآوري فناورانهزمان شروع پروژه :سال 92
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
سطح تاثير:
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه*
دانشگاه
دانشکده
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر سید فرزاد محمدی ،هانیه دلشاد
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری :دانشگاه های علوم پزشکی ،دانشکده های پیراپزشکی،
وزارت علوم و تحقیقات ،سازمان های بیمه و نظایر
پیش نویس :هانیه دلشاد
تاییدکننده :دکتر سید فرزاد محمدی

تصویر کتاب فرهنگ اصطالحات چشم پزشکی
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جزئیات بسته دیجیتالی فرهنگ اصطالحات چشم پزشکی
الف) اپلیکیشن موبایل IOS :و آندروئید (در دو فرمت Smartphone
و )Tablet

 .1در صفحه اصلی فیلد جستجو داشته باشد.
 واژه های استفاده شده در توضیحات مدخل ها ،لینک دار باشند (منظورواژه هایی ست که در  4نمایه فرهنگ اصطالحات هستند).
 برای مرور فرهنگ اصطالحات نیازی به دسترسی به اینترنت نباشد (بانکاطالعاتی مستتر در خود اپلیکیشین باشد).
 .2صفحه دوم ،فهرست موضوعی اصطالحات با لینک به فهرست مدخل های
همان فصل باشد.
 .3صفحه سوم ،فهرست ضمایم با لینک به آن ها باشد.
 .4صفحه چهارم About ،با فهرست زیر و لینک:
 راهنمای کاربری فرهنگ معرفی فرهنگ منابع ،نویسندگان ،فیپا (شناسنامه کتاب) ،تقدیم گالری عکس از مراسم معرفی و تقدیم کتاب در بیمارستان فارابی (لینکبه وب)
 داشتن لینک بازخورد (لینک به وب)* دارای ظرفیت تبلیغات در Ribbonهای اطراف نمایش (تبلیغات عمومی و
تخصصی) باشد.
* امکان ایجاد فهرست  Favoritesداشته باشد.
* سابقه اصطالحات چک شده ( )Recent/historyحفظ شود.
* واژه روز ( )word of dayخودکار با هر مرتبه اجرای برنامه داشته باشد.
*  Slideshowاز تصاویر فرهنگ داشته باشد.
* کلیک  Updateکردن اپلیکیشن داشته باشد.
* امکان ستاره دادن به اپلیکیشن وجود داشته باشد.
ب) نمای کاربری وب از فرهنگ اصطالحات

 .1فیلد جستجوی اصطالح
 توضیح اصطالح ،لینک دار باشند (منظور واژه هایی ست که در  4نمایه فرهنگاصطالحات هستند).
 امکان ستاره دادن درباره مفید و روانی توضیح اصطالح فراخوانده شده داشتهباشد.
 .2امکان پیشنهاد واژه جدید جهت تعریف و یا بازنگری تعریف موجود ،داشته
باشد.
 .3لینک فهرست موضوعی اصطالحات با لینک به فهرست مدخل های همان
فصل داشته باشد.
 .4لینک فهرست ضمایم با لینک به آن ها داشته باشد.
 .5لینک های  Aboutمانند موارد ذکر شده در باال داشته باشد (دو مورد آخر،
از اپلیکیشن ،به همین وب ارجاع می شوند).
 .6لینک گذاشتن کامنت عمومی (پیشنهاد درباره نمای کابری )Interface :و
یادداشت توصیه ای ()Testimonial
 داشتن ریبون های تبلیغی در صفحه لینک دانلود اپلیکیشن (به روز شده) داشته باشد. اعالم آمار سایت داشته باشد.ج) پنل مبتنی بر وب نویسندگان جهت به روز رسانی و ویراستاری محتوای
فرهنگ

یک سامانه تحت وب که بتوان آن را در فیلدهای زیر ،بارگذاری/ویراستاری/
بروز رسانی نمود:

کتاب الکترونیکی ()eBook

با  Readerای که توانایی عالمت گذاری ( )Bookmarkداشته باشد؛
امکان یادداشت گذاری ( )noteداشته باشد و نمای کاربری خوبی
داشته باشد (مانند حس ورق زدن).
فایل در قالب پی دی اف یا فرمت  Indesignموجود است اما مناسب تر
است که نویسندگان ،از پنل مبتنی بر وب یک بانک بر خط ایجاد
نمایند که از آن بتوان  Outputاپلیکیشن گرفت) .به این ترتیب در
این سفارش پروژه ،ورود اطالعات فرهنگ مورد نظر نیست؛ منظور
برنامه نویسی ،طراحی نماهای کابری و بسترهاست به شرح که آمد.
مدل تجاری

حاالت قابل بررسی:
 .1نرم افزار ،رایگان باشد و از طریق درگاه های بانک خریداری و دانلود
شود و مبلغ کمی نیز در Updateها گرفته شود (ویرایش ترایال در
ابتدا داشته باشد).
 .2نرم افزار  Freeباشد اما ریبون های تبلیغی داشته باشد (که از طرف
App storeها گذاشته می شود و یا به صورت تخصصی از جانب
نماینده تبلیغ نویسندگان مدیریت می شود).
 Feature .3عکس واژه ها در ویرایش رایگان موجود نباشد و در صورت
دانلود و نصب ویرایش کامل (با عکس ها) هزینه خرید داشته باشد (این
حالت نیز می تواند ترایال داشته باشد و یا اینکه حالت بدون عکس
همراه تبلیغ باشد و فرد با خریداری نرم افزار هم عکس دار را داشته
باشد و هم از شر تبلیغ راحت شود).
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طرح تجاری و سفارش بسته نرم افزاری فرهنگ اصطالحات
چشم پزشکی

 مدخل انگلیسی ارجاع دو جانبه (منظور ارجاع دو واژه متضاد به یکدیگر است کهمعدود می باشد).
 خالصه انگلیسی (همیشه نداریم). کد آی سی دی (( )ICDهمیشه نداریم). معادل فارسی (همیشه نداریم). توضیح اصطالح (متن لینک دار باشد {منظور واژه هایی ست که در 4نمایه فرهنگ هستند})؛ دو زبانه
 زیر مدخل انگلیسی (همیشه نداریم).؛ گاهی چند تا معادل فارسی آن (همیشه نداریم). توضیح آن (متن لینک دار باشد {منظور واژه هایی ست که در  4نمایهفرهنگ هستند})؛ دو زبانه
 عکس (همیشه نداریم). دسته موضوعی واژه/اصطالح -ارجاع به ضمیمه (معدود است).

جدول حق الزحمه پروژه
ردیف

پروژه

بستر نرم افزاری

چگونگی

1

اپلیکیشن اندروید

Smartphone

مبنا

Tablet

افزوده
بر 1

Smartphone

افزوده
بر 1

Tablet

افزوده
بر 1

2
3

اپلیکیشن IOS

4
5

نمای کاربری
وب از فرهنگ
اصطالحات

6

پنل مبتنی بر وب
نویسندگان

7

کتاب الکترونیک
()eBook

حق الزحمه
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نو آفرینی
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معرفی جراحی همزمان شانت به همراه تزریق داخل ویتره و
داخل اتاق قدام آواستین در بیماران مبتال به گلوکوم نئوواسکوالر
حاد مقاوم به درمان دارویی

اهداف
تسریع در بهبود کنترل فشار داخل چشم بیماران مبتال به گلوکوم نیوواسکوالر به همراه اقدام
درمانی برای کنترل فرآیند رگ سازی جدید در این بیماری و عدم از دست دادن زمان بابت
اقدامات جداگانه و مقدماتی برای کنترل فرایند رگ سازی
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است.
 بخش گلوکوم بیمارستان فارابیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي کاربردی 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)
درحال حاضر برنامه درمانی در بیماران مبتال به گلوکوم نئوواسکوالر با درمان دارویی فشار داخل چشم و اقدامات درمانی برای کنترل
ایسکمی رتین توسط تزریق داخل ویتره آواستین ویا لیزر شبکیه می باشد که در صورت عدم پاسخ درمانی عمل جراحی گلوکوم برای
بیمار در نظر گرفته می شود .در عمل بیماران بسیاری وجود دارند که فشار چشم آنها بسیار باال بوده و با درمان دارویی کاهش کافی نداشته
و اقدامات درمانی و مشاوره با سرویس شبکیه برای تزریقات آواستین و لیزر ممکن است طول کشیده وبا آسیب شدید عصب بینایی
برای بیمار همراه باشد
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
در  ۶بیماری که مورد جراحی با این روش قرارگرفته بودند متوسط فشار داخل چشم از  ۶۲میلیمتر جیوه طی سه ماه به  ۱۹میلیمتر جیوه کاهش
یافت.شایعترین عارضه هایفما بود که در  ۵بیمار رخ داد که در  ۴مورد خود به خود بهبود یافت و یک مورد نیاز به شستشوی اتاق قدامی داشت.
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؟)
 .۱فشار داخل چشم بیماران به سرعت کاهش می یابد.
 .۲با تزریق همزمان آواستین در اتاق قدامی و ویتره فرایند نو رگزایی در چشم بیماران کنترل شده و فرصت برای اقدامات لیزر بعدی
خواهد بود.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن روبه رو بوده ايد).
 .۱خونریزی عارضه شایع در این بیماران است که معموال با درمانهای محافظه کارانه بهبود می یابد
.۲بهبود دید قابل توجهی در تعداد قابل توجهی از بیماران دیده می شود
 .۳در بیماران سودوفاک قراردادن لوله شانت در سولکوس که قبال گزارش شده است روش مناسبی است.
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 بیماران گلوکوم نئوواسکوالر که فشار چشم کنترل نشده دارند می توان به جای روش معمول که اقدامات شبکیه در آغاز انجام می شود
و سپس عمل جراحی آب سیاه انجام می شود عمل جراحی شانت و تزریقات آواستین را در بدو امر برای بیمار انجام داد و سپس جهت
اقدامات تکمیلی به سرویس شبکیه ارجاع کرد.
این شیوه توسط هیات بورد چشم پزشکی کشور به عنوان نوآوری ثبت شده است.
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد:
Simultaneous Ahmed Glaucoma Valve Implantation with Intravitreal and Intracameral Bevacizumab in Refractory Acute
Stage of Neovascular Glaucoma- Short-Term Results and Complications. Iranina Journal of Ophthalmology 2013 vol 24
no4.

گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیماران مبتال به گلوکوم نئوواسکوالر
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؟
سال 1388
6

جهان

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

زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :سال1388
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
سطح تاثير:
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه*
دانشگاه
دانشکده
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر يداهلل اسالمی و دکتر مسعود محمدی
پیش نویس :دکتر مسعود محمدی
تاییدکننده :دکتر یداهلل اسالمی

تصویر مقاله چاپ شده
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نو آفرینی

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

معرفی و ارائه نتایج شیوه ای تازه ( )Reoperation same-siteدر
عمل جراحی بیماران مبتال به آب سیاه که قبال عمل ترابکولکتومی
ناموفق داشته اند

اهداف
کاهش آسیب نسجی و نگهداری بیشتر بافت های چشم (ملتحمه تنون و اسکلرا) برای
اعمال جراحی احتمالی آینده

نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
 بخش گلوکوم بیمارستان فارابیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي کاربردی 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)
در روش های رایج بعد از شکست عمل ترابکولکتومی در بیماران آب سیاه انجام عمل جراحی شانت یا عمل ترابکولکتومی مجدد در
محلی جدید در چشم انجام می گیرد .این نوع جراحی ها با آسیب بافتی بیشتر به چشم و هزینه های درمانی بیشتری همراه می باشند .این
نوآوری در جراحی به کاهش هزینه های جراحی و همزمان کاهش آسیب بافتی منجر می شود
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
 35بیمار با سابقه عمل ترابکولکتومی شکست خورده با این شیوه مورد جراحی قرار گرفتند .فشار داخل چشم این بیماران به طور متوسط از
 27.2میلیمترجیوه پس از حدود  13ماه به  16.6میلیمتر جیوه کاهش یافت .تعداد داروهای ضد گلوکوم نیز از  2.8به  1کاهش یافت
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؟)
 .۱کاهش هزینه های درمانی و جراحی
 .۲عدم استفاده شانت های داخل چشمی بعد از عمل نخست
 .۳آسیب کمتر بافتی
 .۴نتایج موفق در کنترل بیماری
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن روبه رو بوده ايد).
 .۱علی رغم استفاده از میتومایسین در عمل قبلی بافت اسکار در محل فالپ اسکلر تشکیل شده و باعث شکست عمل می شود
 .۲محل تشکیل بافت اسکار و محل شکست عمل جراحی قبلی در بیماران مختلف متفاوت می باشد
 .۳میزان دستکاری بافت و استفاده از کوتر اهمیت باالیی دارد
 .۴در بخیه ملتحمه در این بیماران باید توجه بیشتری وجود داشته باشد
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 برخورد با بیماران آب سیاه که عمل شکست خورده ترابکولکتومی داشته اند این روش جراحی به عنوان انتخابی که با
آسیب کمتر بافت های چشم و هزینه کمتر و با موفقیت باالیی همراه است می تواند در نظر جراحان چشم قرار داشته باشد
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد:
Outcomes of same-site reoperation with minimal use of mitomycin in failed trabeculectomy
International Ophthalmology 2014 Article in press
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گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیماران مبتال به آب سیاه
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
سال 1386

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

زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :سال 1388
زمان پايان پروژه:
سطح تاثير:
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه*
دانشگاه
دانشکده
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر يداهلل اسالمی ،دکتر مسعود محمدی ،وفا ثمره ای
پیش نویس :دکتر مسعود محمدی
تاییدکننده :دکتر یداهلل اسالمی

تصویر مقاله چاپ شده
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نو آفرینی

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

بررسی نتایج روش جدید ترابکولکتومی به شیوه
Sutureless Tunnel Trabeculectomy

اهداف
بررسی نتایج عمل جراحی جدید که ترابکولکتومی از طریق تانل و بدون بخیه اسکلرا انجام
گرفته است
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
 بخش گلوکوم بیمارستان فارابیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي کاربردی 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)
در روش رایج عمل جراحی ترابکولکتومی فالپ اسکرا ایجاد شده و در پایان جراحی این فالپ بخیه می شود .ایجاد فالپ و بخیه آن
عالوه بر زمان بر بودن با عوارض مخصوص به خود همراه می باشند .حذف کردن فالپ اسکلرا جایگزینی آن با تانل اسکلرا و نیز عدم
استفاده از بخیه می تواند عالوه بر حفظ کارکرد عمل با افزایش سرعت عمل و کاهش عوارض همراه باشد.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
در  ۱۹بیمار که به این شیوه عمل شده بودند پس از گذشت  ۶ماه فشار چشم از  ۲۹میلیمتر جیوه به  ۱۵میلیمترجیوه کاهش یافته بود .تعداد
داروها از متوسط  ۲عدد نیز به متوسط  ۰.۵کاهش یافته بود ۲۹ .درصد بیماران نیاز به  Needlingداشتند ۳ .بیمار نیز دچار اتاق قدامی کمعمق
شدند که بدون نیاز به دخالت خاصی به مرور بهبود یافتند
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؟)
 .۱کاهش زمان عمل جراحی
 .۲عدم استفاده از بخیه اسکلرا
 .۳آسیب کمتر بافتی
 .۴نتایج موفق در کنترل بیماری
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 شیوه عمل جراحی در بیماران گلوکومی که نیاز به عمل جراحی  Combinedآب مروارید و آب سیاه دارند
عناوين مقاالت چاپ شده در اين زمينه درج گردد:

The results of trabeculectomy using a sutureless scleral tunnel technique
International Ophthalmology 2014 Article in press

گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیماران مبتال به آب سیاه
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 خدمات و مراقبت يكپارچه ايمني بيمار و كيفيت مراقبت -نوآوري فناورانه
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از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
سال 1382

جهان

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

زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :سال 1382
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه*
دانشگاه
دانشکده
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر يداهلل اسالمی و دکتر مسعود محمدی.
پیش نویس :دکتر مسعود محمدی
تاییدکننده :دکتر یداهلل اسالمی

تصویر مقاله چاپ شده
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ویژه نامه قطب علمی چشم پزشکی فارابی در حوزه توسعه و چشم اندازهای سازمانی

12

اصالح انحراف چشم با انجام عمل جراحی روی تعداد کمتری از
عضالت چشم
اهداف
اصالح انحراف چشم با انجام عمل جراحی روی تعداد کمتری از عضالت چشم
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
 بخش استرابیسم 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)
برای اصالح انحراف چشم یکی از روشها تضعیف عضالت چشم است .عضالت رکتوس ( )Rectusاز محل اتصال اولیه به عقب برده
میشود ( .)Recessionدر روش جدید و ابداعی عضله طویل میگردد و اثر آن تقریب ًا بیش از دو برابر روش معمولی است.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
با این روش میتوان با عمل جراحی روی تعداد عضالت کمتر نتیجه مناسب را بدست آورد و روی کره چشم بخیه زده نمیشود.
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؟)
تعداد کمتری از عضالت چشم تحت عمل جراحی قرار می گیرد و در بسیاری از موارد با انجام عمل جراحی روی یک چشم نتیجه دلخواه
بدست میآید و چشم دیگر نیاز به عمل جراحی نخواهد داشت.
نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن روبه رو بوده ايد).
دقت و احتیاط زیادی برای شروع الزم است.
نوع نوآوري:
 تحولي/بنياديگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیماران مبتال به انحراف چشم
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؟ سال 1388
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :سال 1388
زمان پايان پروژه:
سطح تاثير:
جهان *
منطقه کشورهای منطقه خليج فارس
دانشکده دانشگاه
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر احمد عامری
پیش نویس و تاییدکننده :دکتر احمد عامری

سیستم ارتباط تلفن همراه با دستگاه بیومیکروسکوپ چشمپزشکی
اهداف
تصویربرداری از چشم
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
درمانگاههای چشمپزشکیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي اورژانس منابع انسانی غیر بالینی پیشگیریپيش 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)
این ابتکار به دنبال ساخته شدن نمونه خارجی و با طراحی دیگر است.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
رسیدن به کیفیت مطلوب تصویر گرفته شده از چشم به دنبال چندین بار امتحان کردن سیستم و تغییرات در عدسیهای به کار برده شده و
انداه و نوع آداپتور مربوطه.
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 نوآوری این امکان را به وجود آورده است که هر زمان که کاربران (چشمپزشکان) نیاز فوری جهت گرفتن تصویر از چشم بیمار خود
را داشته باشند تنها در صورت در اختیار داشتن یک تلفن همراه به آسانی به منظور خود دست یابند.
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نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن روبه رو بوده ايد).
به این رویکرد رسیدیم که میتوان با تعمیم این سیستم جهت کلیه گوشیهای تلفن همراه و تجهیزاتی که به نوعی برای دیدن (معاینه) توسط
میکروسکوپ بکار میروند بتوان فراگیرتر شود.
نوع نوآوري:
 تحولي/بنياديتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
در جهت شناخت بهتر و تشخیص جهت دارتر و پردازش موضوع در تصاویر چشم مؤثر میباشد .با بکار بردن این سیستم دستگاه شما
تبدیل به یک فتواسلیتلمپ شده و به روی تلفن همراه ثبت می شود .این اقدام مزایایی از جمله بررسی معاینات دقیق و حساس ،سیر
بهبود ،بازبینی پس از درمان ،آرشیو ،پردازش ،گزارش ،ارسال ،آموزش و حتی گزارش سیر بیماری و وضعیت چشم به خود بیمار می باشد.
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
گروه چشمپزشکی
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش خدمات و مراقبت يكپارچه كيفيت مراقبت طراحی مجدد فرایند نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
تیر ماه 1391
13
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زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :شهریور 1390
زمان پايان پروژه :بهمن 1392
سطح تاثير
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاهه*
دانشکده *
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :علی اکبر ضرابی ،دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد
پیش نویس و تایید کننده :علی اکبر ضرابی

طرح ایده

جهان

دکتر سید فرزاد محمدی ،اپتومتریست بنفشه وکیلیان

روشی در جراحی انکساری قرنیهای معرفی شده است که در آن با استفاده از لیزر فمتوسکند جهت اصالح نزدیکبینی در فضای
داخل بافت قرنیه قطعهای از آن به دقت بریده میشود و از برشی خارج میگردد .در این روش بدون استفاده از لیزر اگزایمرشیب
سطح قرنیه (قدرت آن) تغییر داده میشود( .شکل )1
نویسندگان در مقالهای تحلیلی یک  Modificationاز این روش را با عنوان Femtosecond Laser refractive surface peelingطرح
نمودهاند( .شکل  )2این حالت نیز بدون استفاده از لیزر اگزایمر ایدهپردازی شده است.

مقاله منتشر شده:
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راه اندازی کرسی پژوهشی اپیدمیولوژی بیماری های چشم و پیشگیری از نابینایی
(اعتبارات پژوهشی اهدایی به دکتر هرمز شمس ویژه جایزه عالمه طباطبایی)
روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
زندگی روزمره افراد به صورت انکارناپذیری متاثر از
سالمت بینایی( )visual healthآنها می باشد ،به طوری
که از دست دادن بخشی یا تمام بینایی کلیه جنبه های
عملکردی فردی ،اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی
بیمار را مختل می سازد .پژوهش هاي کاربردي مبتنی بر دانش ،پویایی و نوآوری در راستاي نيازهاي نظام سالمت به منظور سياستگذاري،
توليد علم و توسعه مرزهاي دانش با رويكرد ارتقای سالمت جامعه از رسالت های عمده نظام سالمت كشور می باشد .توليد شواهد علمي
از جمله الزامات برنامه بينايي  )Vision2020( 2020مي باشد تا بتوان سياستگذاري ،برنامه ريزي و الويت بندي را مبتني بر شواهد انجام داد
و بتوان پيشرفت برنامه را پايش نمود .این طرح اولويت هاي تحقيقاتي کشور در رابطه با ارتقا سالمت چشم را مد نظر قرار داده و تعامالت
الزم جهت جلب مشارکت سياستگذاران يا ساير نهادهاي ذیربط از نتايج تحقيق را پیگیری می نمايد و از توان علمي و پتانسيل محققين
و مشارکت سایر نهادها استفاده می گردد.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 بهداشت منابع انسانی پیشگیریپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
پروژه های زیر در قالب این پروژه قابل اجرا خواهد بود:
• برآورد بروز ،شيوع ،و بار کم بينايي و نابينايي در سطوح ملي و استاني و روند آن در فاصله سالهاي 1369تا  1390در ايران
• بررسي تاثير عوامل خطر اجتماعی تعيين کننده سالمت بر روی بروز ،شيوع و بار بيماري و بررسي روندها با هدف تحليل سياستگذاري ها
و اجرای راه کارهای Vision 2020
• ارزیابی های کمی واقتصادی در جهت استفاده بهینه از تکنولوژی های موجود و جدید همانند مطالعات ارزیابی هزینه اثربخشی/سودمندی
تجهیزات چشم پزشکی
• ترسیم و تحلیل نمای جغرافیایی فراوانی و نحوه توزیع نیروی شاغل چشم پزشک و اپتومتریست به منظور شناسایی عوامل اجتماعی تعیین
کننده عدالت در کمیت نیروی انسانی (آمایش سرزمینی)
• تحلیل سیاستگذاری و تدوین خالصه سیاست ملی در ارتباط با برنامه غربالگری خطاهای انکساری و آمبلیوپی در مدارس جمهوری
اسالمی ایرانی در  10سال گذشته در کشور
• انتشار مجله پرستار چشم جهت ارتقا سطح سواد چشم
بارش افکار ایده های پژوهشی دیگر:
 .1پروژه ملی آسیب های منجر به بستری چهارشنبه سوری
• اجرای پروژه اقدام پژوهی (پژوهش مبتنی بر سالمت جامعه) در مورد سالمت چشم در همسایگی محله بیمارستان فارابی (با هدف
مدل سازی مشارکت های اجتماعی و شهر سالم)
نتايج (نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
• پذیرش و تربیت دو تا سه دانشجو در دوره پسا دکترا در گرایش های :اپیدمیولوژی چشم ،سیاستگذاری سالمت چشم ،عوامل اجتماعی موثر
بر سالمت چشم ،چشم پزشکی اجتماعی ،مدیریت دانش و انفورماتیک چشم ،اقتصاد سالمت چشم یا آموزش سالمت چشم
• تدوين بيش از  5پروتکل تحقیقاتی 5 ،گزارش پژوهشي اصيل و ارسال جهت انتشار
• طراحی ،اجرا و به روز رسانی بانک داده های جمعیتی چشم در کشور
• ترسیم نمای همه گیر شناختی و جغرافیایی بیماری های چشمی منجر به نقایص بینایی به تفکیک استان
• تدوین توصیه نامه در ارتباط با هزینه-اثر بخش ترین سیاست ملی در ارتباط با غربالگری خطاهای انکساری و آمبلیوپی در کشور
• مشخص نمودن شکاف های اطالعاتی موجود در کشور در زمینه داده های چشم
• ارائه راه کارهایی جهت کاهش نابرابری درارتباط با مراقبت های چشم
نوع نوآوري :تکاملي/افزايشي
زمان شروع پروژه. :دی ماه 1391
زمان پايان پروژه. :دی ماه 1393
نام اعضاي تيم نوآوري:دکتر هرمز شمس،دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر الهام اشرفی،دکتر علیرضا الشیئی ،دکتر محمود جباروند ،سیروس
علی نیا
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری:بیمارستانها و مراکز تحقیقات چشم کشور ،شورای سیاستگذاریهای سالمت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،موسسه ملی تحقیقات سالمت ،شبکه سراسری تحقیقات چشم ،سازمان بهزیستی کشور
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تأسیس واحد نانو افتالمولوژی
( نانو تکنولوژی در چشم پزشکی)
روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
 درخواست تأسیس واحد نانو افتالمولوژی همراه با تهیه چارت سازمانی آن کسب موافقت ریاست محترم بیمارستان با تأسیس و راه اندازی واحد نانو افتالمولوژی آماده کردن فضای فیزیکی جهت شروع به کار و تجهیز واحد بازدید از نمایشگاه نانو تکنولوژی و درخواست خرید تجهیزات و لوازم با حمایتمعاونت
تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری.
 طراحی نقشه سکو بندی واحد نانو و سفارش تهیه و نصب آن ارتباط با ستاد ویژه نانو جهت حمایت پرسنلی ،تجهیزاتی ،مالی و علمی ارتباط با معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری جهت حمایت ترویجی ارتباط با انستیتو پاستور به ویژه قسمت سلولی و مولکولی و عقد تفاهم نامه مشترک عقد تفاهم نامه مشترک با دانشکده داروسازی تجهیز واحد با دستگاه های مورد نیاز شامل الکتروریس ،الکتروفورز مویین ،کوره الکتریکی ،آسیاب گلوله ایحوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 جراحی بهداشت عمومی خدمات داروییپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
با توجه به منافذ بسیار ریز اجزاء مختلف سطح چشم و وجود غشاء ها و موانع بیولوژیک شامل  Corneal barrier ،Aqueous barrierو
 ،Inner and outer blood-retinal barriersرسیدن ذرات دارو با اندازه های بزرگ ،به بافت های عمقی چشم عم ً
ال نا ممکن است .هنگامی
که بافت هدف در قسمت های عقبی چشم قرار گرفته باشد ،معموال پرکابردترین راهکار تزریق دارو به داخل چشم است که عوارض
جانبی و هزینه باالی دارو را به همراه دارد .استفاده از نانوذرات در چشم پزشکی سبب پیشرفت های چشمگیری در زمینه بهبود عبور
ذرات از میان بافت ها ،کنترل میزان و پروفایل آزاد شدن دارو و همچنین امکان هدف گذاری برای دارو( )Drug targetingشده است .فواید
استفاده از نانوذرات با خواص عبورکنندگی بهبود داده شده برای داروهایی با اندازه مولکول های بزرگ که در آب کم محلول هستند(مانند
گلیکوکورتیزوئید و سیکلوسپورین که به منظور درمان بیماری های ایمیون به کار می روند) نشان داده شده است .همچنین تأثیر حمل شدن
مولکول های بزرگ و ناپایدار دیگری مانند نوکلئیک اسید ها بوسیله نانوذرات بر خواص آنها در درمان ژن انتقالی ()Gene transfer Therapy
بیماریهای شدید شبکیه گزارش شده است .دارورسانی به وسیله نانوذرات ،در مواردی مانند استفاده از بریمونیدین در درمان گلوکوم ،می
تواند زمان تماس دارو با بافت هدف را افزایش دهد .عالوه بر این ،نانوکریرها ،میتوانند باعث رسیدن داروی ایندومتاسین به قسمت های
داخلی چشم از طریق مسیرهای ترانسموکوزال شوند .با توجه به ساختار ویژه چشم و کاربردهای نانو تکنولوژی درچشم پزشکی بر آن
شدیم که با تأسیس واحد نانوافتالمولوژی ،از این دانش برای رفع مشکالت چشمی بیماران بهره جوییم.
نتايج (نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
طراحی و نوشتن پنج پروپوزال با عناوین زیر که مورد اول در شورای پژوهشی گروه چشم تأیید و در پژوهشیار ثبت شده است:

1-Transmission of silicate nanoparticles through the corneal stroma ,anterior chamber and vitreous
2-Topical use of Silicate nanoparticles for inhibiting Corneal neovascularization
3-Extracrion of corneal stromal proteum and investigation of its biocompatibility to inhance corneal collagen stromal scaffold
4-Production of nano collagen scaffold and investigation of its biocompatibility and biomechanics in corneal tissue in an
animal model
5-Study on gene delivery process SOD1by nano particle of liner dendritic supramolecule biopolymer for treatment of keratoconus.

نوع نوآوري:
تحولي/بنيادي
از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
دی 1391
16
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1-Free paper IRAVO 1391- Tehran, Transmission of silicate nanoparticles through the corneal stroma ;A new horizon for
management of corneal and choroidal neovascularization.
2-Poster presentation in nanomedicine congress in Switzerland 2013, Transmission of topical SiO2 nanoparticles through
the corneal stroma; a new horizon for management of corneal and choroidal neovascularization.
3-Publish of hypothesis article in Journal of Medical Hypotheses and Ideas, Antiangiogenic effect of silicate nanoparticle
on corneal neovascularization induced by vascular endothelial growth factor.
4-Submission of original article in JOURNAL OF CORNEA, Transmission of topical silicate nanoparticles as a novel antineovascularization agent through the corneal stroma an intraocular fluids.

دوره استفاده فعال از نوآوري
1391 آذرماه. :زمان شروع پروژه
 ادامه دارد:زمان پايان پروژه
 الهام دلریش،  دکتر سید حسن هاشمی، دکتر محمود جباروند،دکتر مهرداد محمدپور:نام اعضاي تيم نوآوري
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
 مرکز تحقیقات چشم پزشکی،بیمارستان فارابی
 مهندس الهام دلریش:پیش نویس
 دکتر مهرداد محمدپور:تایید کننده
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سمینار اپیدمیولوژی بیماری های چشم و سالمت بینایی

روند شكل گيري نوآوري (حداكثر  100كلمه)
این سمینار به مناسبت روز جهانی بینایی برگزار می گردد .بزرگداشت این روز در واقع اقدام جهانی مشترکی از سوی آژانس بینالمللی
پیشگیری از نابینایی ،سازمان جهانی سالمت و برخی سازمانهای غیر دولتی بینالمللی است که با هدف از بین بردن نابینایی قابل پیشگیری
تا سال  2020اجرا میشود.
در مورد تاریخچه برگزاری روز جهانی بینایی در کشور می توان به برگزاری این روز در خانه هنرمندان و بیمارستان فارابی در سالهای
 1384و  1388اشاره کرد .برگزاری سمینار اپیدمیولوژی بیماریهای چشم و سالمت بینایی در روز جهانی بینایی سال  1392نیز با مشارکت
شهرداری منطقه  11برگزار گردید.
ماحصل این رویداد علمی رونمایی از یک محصول علمی-اجتماعی بود که به عنوان یک بیانیه منتشر شد .این بیانیه خطاب به شهروندان،
چشم پزشکان ،سیاست گذاران و برنامه ریزان و اصحاب رسانه تنظیم شده است.
اهداف سمینار:
 معرفی مولفه های اجتماعی تعیین کننده در سالمت چشم آشنایی شواهد و بار بیماری های چشم در ایران معرفی سیاست گذاری در سالمت چشم آشنایی با نقش کم بینایی در معلولیت انجام پژوهش های سالمت چشم مبتنی بر مشارکت جامعهحوزه مرتبط با موضوع نوآوري
منابع انسانی کاربردی نمودن دانش پیشگیریپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
روز جهانی بینایی ،یک رویداد سالیانه است که در دومین پنجشنبه اکتبر هر سال با هدف توجه به مشکل نابینایی در سطح جهان
برگزار می شود .این موضوع شامل مشکالت مرتبط با بینایی و در قالب طرح  Vision 2020سازماندهی شده است .با توجه
به برنامه های وزارت بهداشت و درمان در خصوص خدمات پیشگیری در حوزه بیماریهای چشم ،برگزاری و تاسیس یک سمینار
فوق تخصصی سالمت چشم می تواند موجب افزایش آگاهی عمومی در مورد بیماریهای چشم و نابینایی شده و همچنین بهره مندی
آحاد جامعه از خدمات چشم پزشکی و دسترسی به خدمات توانخشی در افراد کم بینا گردد .این اقدام می تواند آموزش های الزم را
به عرضه کنندگان خدمات مراقبت چشم داده و در نهایت زیرساخت مورد نیاز برای خدمات با کیفیت مراقبت چشم را ایجاد نماید.
این اقدام به عنوان یک برنامه بلندمدت قرار است سالیانه به اجرا درآید و برنامه سال آتی به صورت یک وبینار طراحی شده است.
نتايج (نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
شکل گیری همکاری های بین رشته ای نظیر همکاری دست اندرکاران سالمت عمومی،اپیدمیولوژیست ها و سیاست گذاران با چشم پزشکان
به عنوان نقطه شروع جهت فعالیت های مبتنی بر مشارکت جامعه انجام خدمات ذیل:
 ارائه خدمات بیناییسنجی رایگان برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع بینایی ویژه کودکان برگزاری نمایشگاه از آثار ارسالی ،با معرفی و اهدای جوایز به نقاشی های برترنوع نوآوري:
تکاملي/افزايشي
از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
سال 1384
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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 ،مرکز تحقیقات چشم پزشکی
پیش نویس :دکتر الهام اشرفی
تایید کننده :دکتر سید فرزاد محمدی
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دوره استفاده فعال از نوآوري
زمان شروع پروژه :تیر ماه 1392
زمان پايان پروژه :ادامه دارد.
نام اعضاي تيم نوآوري :دکترعلی صادقی طاری ،دکتر علیرضا الشیئی ،دکتر بهزاد دماری،دکتر سید فرزاد محمدی ،دکتر علیرضا مهدوی،
دکتر الهام اشرفی ،زهرا هاشمی

بیانیه بزرگداشت روز جهانی بینایی و
همایش سالمت چشم
بیمارستان فارابی 1392
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سنتز قطره نانوسیلیکات برای درمان نورگزایی های چشمی
اهداف
سنتز قطره نانو سیلیکاتبررسی تاثیر قطره نانوذرات سیلیکات در پیشگیری ( )prophylaxisاز نورگزایی قرنیه متعاقبسوختگی شیمیایی
بررسی بافت شناسی و مقایسه دو گروه شاهد و هدفبررسی سطح  VEGFدر ویترهاستفاده از نانوذرات به صورت موضعی برای پیشگیری و درمان نورگزایی در قرنیهنام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
 واحد نانوافتالمولوژی بیمارستان فارابی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهرانحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي کاربردی نمودن دانش منابع انسانی خدمات دارویی پیشگیریپيش 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)
پدیده نورگزایی در قرنیه یا ( ، Corneal Neovascularization (CNVرشد و پراکنده شدن میکرورگ ها در سطح شفاف و بدون رگ قرنیه
است که با برهم خوردن تعادل بین فاکتورهای آنژیوژنیک و آنتی انژیوژنیک و معموال به دلیل هیپوکسی مزمن ،جراحت ،کراتیت بینابینی،
تشکیل زخم مورن و یا دژنراسیون حاشیه ترین( )Terrienایجاد میشود و منجر به جراحت بافت ،تورم و رسوب چربی در آن ،شده که بطور
چشمگیری بینایی را کاهش میدهد .عالوه بر تغییر حدت بینایی N.V ،باعث سیرکوله شدن سلول های ایمنی در بدن شده و امتیاز ایمنی
بودن را از قرنیه گرفته و باعث کاهش موفقیت در عمل پیوند قرنیه میشود .در مراحل اولیه ،این پدیده ممکن است بدون نشانه ی خاص
باشد و یا عالئمی نظیر احساس درد در چشم ،پرخونی قابل مالحظه در لیمبوس ،ریزش اشک فراوان ،حساسیت به نور ،قرمزی و التهاب
چشمی ،عدم تحمل لنزهای طبی و کاهش بینایی در بیمار ایجاد کند.
فاکتورهای مختلفی در رشد  N.Vدر قرنیه به وسیله هیپوکسی وجود دارد ،درجات مختلف  N.Vتوسط  Liesegangبه صورت کامل شرح
داده شده اند-1 :پرخونی قرنیه; تورم عروق محدود موجود در قرنیه - 2افزایش پرخونی و پراکنده شدن عروق تا  4میلی متر در قرنیه -3
نفوذ عمقی  N.Vدر استروما :به دلیل هیپوکسی مزمن که میتواند منجر به التهاب فعال رگ ها و پراکنده شدن بیش از  4میلیمتر در قرنیه شود.
 -4در موارد شدیدتر منجر به خونریزی داخل قرنیه می شود.
به تازگی استفاده از عوامل بلوکه کننده  VEGFها مانند مونوکلونال آنتی بادی ها در درمان  C.N.Vکاربردهای بسیاری پیدا کرده اما این
داروها محدودیت هایی از قبیل تهاجمی بودن عمل تزریق و هزینه باالی مونوکلونال آنتی بادی ها را به همراه دارند .با بررسی امکان استفاده
از نانو ذرات سیلیکات به صورت موضعی در درمان  ،C.N.Vمی توان از این ذرات به عنوان جایگزینی برای داروهای پیشین بهره برد.
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؟)
 Neovascularisationیا نو رگزایی ،پدیده ایجادشدن شبکه ای از رگ های ریز در بافت است که معموال به دلیل نرسیدن اکسیژن همراه
با جریان خون کافی به یک بافت ایجاد می شود .عامل اصلی این پدیده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ی ا �VEGF (Vascular Endothe
 )lial Growth Factorو گیرنده های تیروزین-کیناز آن( ))VEGFR1(flt-1),VEGFR2(flk-1است .این پروتئین که به وسیله سلول های
محرک آنژیوژنز ایجاد می شود ،در واقع بخشی از سیستمی است که در هنگام نبود گردش خون کافی ،وظیفه تامین اکسیژن را برای
بافت فراهم می سازد .وظیفه نرمال این پروتئین ساختن رگ های خونی جدید برای تامین اکسیژن است VEGFR-2.به عنوان گیرنده
اصلی  VEGFدر نظر گرفته شده و نقش واسطه ای را برای ازدیاد  VEGFبر عهده دارد .پیوند  VEGFبه  VEGFR-2باعث دیمریزه و
فسفریله شدن گیرنده ها توسط حوزه های کیناز داخل سلولی شده و منجر به سیگنال میتوژنی می شود .تکثیر بیش از حد  VEGFمی تواند
منجر به بیماریهای عروقی در شبکیه و یا ازدست رفتن شفافیت قرنیه و کاهش یا از دست رفتن بینایی شود .همچنین نفوذپذیری و
نشتی عروق را افزایش داده و باعث مهاجرت سلول های اندوتلیال عروقی می شود .درمانهای جاری برای نو رگزایی قرنیه عبارت اند از:
ضدالتهاب های استروئیدی و غیر استروئیدی ،معالجه حرارتی به وسیله ریزسوزن ها و نیز پیوند غشاء آمنیوتیک یا لیمبال .استفاده از
استروئیدها معموال عوارض جانبی نظیر آب مروارید و گلوکوم را به همراه دارد .از طرفی ،درمان های دیگر نیز محدودیت هایی از قبیل
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نكات آموزنده( :مثبت يا منفي ،شامل هر چالشي كه با آن روبه رو بوده ايد).
این نوآوری قدم اول در جهت تولید نانو داروها برای تولید داروهای ضد نورگزایی موضعی و پرهیز از تزریقات داخل چشمی می باشد.
نوع نوآوري:
 تحولي/بنياديگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
تمام بیمارانی که نورگزایی چشمی دارند
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 ايمني بيمار و كيفيت مراقبت منابع انساني و محيط کاري مناسب خدمات و مراقبت يكپارچه اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحي مجدد فرايند نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟ سال 1392
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه1391/9/1 :
زمان پايان پروژه1392/6/1 :
سطح تاثير:
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه *
دانشکده دانشگاه
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر محمود جباروند ،دکتر مهرداد محمدپور
پیش نویس :مهندس الهام دلریش
تاییدکننده :دکتر مهرداد محمدپور

تصویر مقاله چاپ شده
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بازدهی کم،طاقت فرسا بودن تعداد عمل ها و هزینه باال را به همراه دارند .یک درمان ایده آل ،باید عالوه بر هدف قرار دادن واسطه های
مولکولی ایجادکننده آنژیوژنز ،از امکان رگزایی بعدی در محل نیز جلوگیری کند .آنتی بادی های مونوکلونال(به ویژه نوعی از آن با نام
تجاری  ،)Avastinاز عوامل بلوکه کننده  VEGFمحسوب میشوند که به دلیل دارا بودن عملکرد پیشگیری کننده در مقیاس مولکولی ،یکی
از پرکابردترین داروها در درمان انزیوژنز هستند .آنتی بادی های مونوکلونال ،آنتی بادی های  Monospecificهستند که به وسیله سلولهای
ایمنی یکسانی (که همگی کلون های یک سلول مادر هستند) تولید شده و فقط به اپیتوم شبیه خود متصل می شوند .نوعی از مونوکلونال
آنتی بادی ها با خواص آنتی آنژیوژنیک ،بواسیزوماب با نام تجاری آواستین است که یک مونوکلونال نوترکیب انسانی بوده و توانایی شناسایی
هر پنج ایزوفرم ( )VEGF-A،VEGF115,121,165,189,206را دارند .هر ذره این آنتی بادی ،نواحی ای با چارچوب انسانی و قسمت هایی
مکمل از انتی بادی موش را به همراه دارد که به  VEGFها متصل شده و از برقراری پیوند بین آنها و گیرنده هایشان جلوگیری می کنند و
به این وسیله از تشکیل غیرطبیعی رگ ها پیشگیری می شود .استفاده از مونوکلونال انتی بادی ها در درمان آنژیوژنز معموالً به صورت تزریق
صورت می گیرد .در پزشکی مدرن به دلیل لزوم استفاده از روش های کمتر تهاجمی ،استفاده موضعی از این دارو به ذهن متبادر می شود
اما اندازه بزرگ ذرات ،عبور آنها را از اپیتلیوم قرنیه را دچار مشکل می سازد .همچنین هزینه دارو و عمل تزریق آن بسیار سنگین بوده و به
همین دلیل کمبود جایگزینی برای آن ،که با اندازه ذرات کوچکتر توانایی استفاده شدن به صورت موضعی را داشته باشد ،احساس می شود.
خواص آنتی آنژیوژنیک نانوذرات مختلفی نظیر طال و نقره در  N.Vنشان داده شده است .در چند سال اخیر ،تحقیقاتی برای بررسی خواص
آنتی آنژیوژنیک نانوذرات سیلیکات انجام شد و نشان داده شده است که این ذرات در صورت تزریق می توانند از  N.Vدر کوروئید و رتین
جلوگیری کنند مکانیزم عمل این ذرات ،جلوگیری از فسفریله شدن گیرنده  VEGFR-2به وسیله  VEGFاست.
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رشته بینایی ورزشی و کلینیک آن ()Sports Vision

روند شكل گيري نوآوري
سال 1392با انجام طرح پژوهشی «بررسي مهارت هاي بينايي در تيراندازان و تاثير آن در موفقيت ورزشي» و اختصاص آن به پایان نامه
کارشناسی ارشد همکار اپتومتریست ،تصمیم به راه اندازی کلینیک تخصصی گرفته شد ،که در این زمینه  3جلسه با همکاران در مراکز
فدراسیون پزشکی ورزشی ،مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی و پژوهشگاه تربیت بدنی در بیمارستان فارابی برگزار گردید و در این خصوص
تفاهم نامه ای بین مراکز منعقد گردید .دو پوستر در این زمینه در سمینار استعدادیابی ورزشی و کنگره چشم پزشکی ارائه شد.مقرر گردید
پس از عقد تفاهم نامه مطالب علمی آموزشی ،تخصصی بینایی ورزشی درمجله علمی_ترویجی طب ورزش فدراسیون پزشکی ورزشی
چاپ شود .سمینار و کارگاه تخصصی بینایی در ورزش دی ماه  93با همکاری سازمان های همکار در بیمارستان فارابی برگزار خواهد شد.
حوزه مرتبط با موضوع نوآوري
 منابع انسانی سایر حوزه ها :چشم پزشکی_ ورزشیپيش زمينه و حيطه (علل اصلي شكل گيري نوآوري و حيطه هاي كاربرد آن بيان گردد)
اکثر ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی ،مورد معاینات بینایی قرار نمی گیرند و از تاثیر خدمات  Sports Visionو نقش آن در
ورزش و موفقیت آگاهی ندارند ،ورزشکاران در هر سطحی (آماتور و حرفه ای) هزینههایی شامل تجهیزات  ،لباس و شرکت در تمرینها
صرف می کنند ،در حالیکه بسیاری از شکست های ورزشی به علت عدم تجهیزات مناسب و حرکات فیزیکی نامناسب نیست .استفاده
بهینه از تمامی اطالعات بینایی به منظور بهرهبرداری یک ورزشکار از پتانسیل ورزشی خود ضروری ست .به همین منظور بیمارستان
فارابی مشتاق به توسعه فعالیت های علمی-پژوهشی خود در حوزه ( )Sports Visionمی باشد.جهت راه اندازی زیر ساخت های بلند مدت
پژوهشی -آموزشی ،تاسیس کلینیک تخصصی بینایی ورزشی در دستور کار قرار گرفته است.
نتايج (نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد)
 انجام معاینات روتین بینایی به همراه ارزیابی ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی ،قبل از شروع به فعالیت آنها به صورت حرفه ای بررسی بینایی ورزشکاران به تناسب رشته ای که در آن فعالیت می کنند و گزارش نتایج به فدراسیون مربوطه مشاوره به مربیان ورزشی و تهیه بسته آموزشی برای همه ورزشکاران ارائه خدمت به آسیب دیدگان چشمی ارائه مشاوره های معتبر برای بهبود عملکرد ورزشکاران ایجاد و نگهداری پرونده پزشکی ورزشکاران و تشکیل بانک اطالعاتی جهت استفاده در پژوهش ها ارتقا دانش بینایی ورزشی توسعه نظام ارائه خدمات تخصصی به جامعه ورزش کشورنوع نوآوري:تحولي/بنيادي
از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
سال 1392با انجام طرح پژوهشی «بررسي مهارت هاي بينايي در تيراندازان و تاثير آن در موفقيت ورزشي» و اختصاص آن به پایان نامه
کارشناسی ارشد همکار اپتومتریست ،در ادامه تصمیم به راه اندازی کلینیک تخصصی گرفته شد ،که در این زمینه  3جلسه با همکاران در
مراکز فدراسیون پزشکی ورزشی ،مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی و پژوهشگاه تربیت بدنی در بیمارستان فارابی برگزار گردید و در این
خصوص تفاهم نامه ای بین مراکز منعقد گردید .دو پوستر در این زمینه در سمینار استعدادیابی ورزشی و کنگره چشم پزشکی ارائه شد .پس
از عقد تفاهم نامه مطالب علمی آموزشی ،تخصصی بینایی ورزشی درمجله علمی –ترویجی طب ورزش فدراسیون پزشکی ورزشی چاپ
می شود .سمینار و کارگاه تخصصی بینایی در ورزش در دی ماه  94با همکاری سازمان های همکار در بیمارستان فارابی برگزار خواهد شد.
زمان شروع پروژه :تیر ماه  1391و  92/9/25تفاهم نامه بین همکاران امضا گردید.
زمان پايان پروژه :ادامه دارد.
نام اعضاي تيم نوآوري:دکتر سید فرزاد محمدی ،دکتر علیرضا الشیئی،هما نادری فر ،الهام رخشی ،دکتر محمود جباروند ،دکتر علی
صادقی ،دکترمحمد آقازاده امیری
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری :بیمارستان فارابی ،مرکز تحقیقات چشم پزشکی ،فدراسیون پزشکی ورزشی ،پژوهشگاه تربیت
بدنی و علوم ورزشی
پیش نویس و تأیید کننده :هما نادری فر ،الهام رخشی

تونل نجات
اهداف
برقراری راه خروج اضطراری بیخطر و ایمن
تخلیه سریع بیماران ،همراهان و پرسنل از محل حادثه
کاهش هزینهها و تلفات انسانی
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
 بیمارستان فارابیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 پیشگیریپيش 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)
موارد مؤثر شامل مانور تخلیه بیماران از راه پله فلزی انجام گردید .مشکالت ذیل را در پی داشت.
 در هنگام بروز آتشسوزی چنانچه افراد سالخورده ،مسن ،زنان و کودکان در سر پله فلزی قرار گیرند .حرکت و تخلیه افراد را مختلنموده و ترافیک انسانی و فاجعه را به بار خواهد آورد.
 خروج برای افراد معلول جسمی حرکتی غبر ممکن میباشد. خطر سقوط افراد و سرخوردن آنهامزيت 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؟)
• هزینه بسیار مناسبتر از پله فلزی
• در فضای البی ساختمانها قرار دارد و حداکثر ابعادی در حدود یک متر مربع را اشغال مینماید.
• مقاوم و محفوظ در برابر سرما ،گرما ،تغییرات فیزیکی ،باران و برف و ...
• الیه مقاوم در برابر حریق که در حدود  700درجه در برابر حرارت مقاوت دارد.
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طرح ایده

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:
 ايمني بيماراز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
فروردین ماه 1392
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه:
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
سطح تاثير:
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
سازمان * دانشکده
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :وحید خلیلوندی قدسیان ،دکتر هادی مخترع
پیش نویس و تایید کننده :وحید خلیلوندی قدسیان

جهان
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طرح ایده
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سرسرههای بادی شیبدار جهت خروج اضطراری بیماران در مواقع
بحران (آتشسوزی ،زلزله و )...
اهداف
 حفظ ایمنی بیماران ،همراهان و پرسنل خروج به موقع افراد از محل حادثه عدم خسارت جانی در اثر خروج بیماران از راههای اضطراری قدیمی عدم خسارت به ابنیه فیزیکی ساختمان بیمارستاننام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
 بیمارستان فارابیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 پیشگیریپيش 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 وجود اشکاالتی در زمینه های خروج اضطراری قبل ،ایجاد یک سیستم بهتر و مقرون به صرفه تر نیاز میباشد که با ایجاد روش
و امکان نصب آن در سرتاسر بیمارستان و عدم خسارت به ابنیه فیزیکی ساختمان ،این سیستم بهتر پاسخگو میباشد.
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؟)
 حفظ امنیت راههای خروجی سهولت خروج اضطراری عدم خسارت جانی در اثر خروج بیماران از راههای اضطراری قبلی حفظ ایمنی بیمار انبوهسازی بسیار مقرونبه صرفه قابلیت نصب در مکانهای مختلف عدم خسارت به ابنیه فیزیکی ساختمان بیمارستان خروج سریعتر کلیه بیماران و افراد نسبت به راههای قبلی اختصاص یافتن فضای بسیار محدودنوع نوآوري:
 تحولي/بنياديگروه 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:
 ايمني بيماراز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
اسفند ماه 1391
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :اسفندماه 1391
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
سطح تاثير
دانشگاه
سازمان * دانشکده

منطقه

کشورهای منطقه خليج فارس

اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :وحید خلیلوندی قدسیان ،سمیه اسدی
پیش نویس و تایید کننده :وحید خلیلوندی قدسیان
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جهان

بهبود ها

در درمانگاه مشاوره قبل عمل

اهداف
 سرعت بخشیدن به روال ویزیت بیمار در سه درمانگاه مختلف (اکو -قلب -پزشک عمومی) جلوگیری از ازدحام در هر یک از سه درمانگاه ،سردرگمی بیماران در طی  کردن مراحل ویزیت به ترتیب جلوگیری از اتالف وقت بیماران در رجوع به پذیرش درمانگاه و صندوق در تک تک درمانگاهها (حذف فعالیت تکراری) کاهش فشار کاری و تسهیل نمودن پیگیری مراقبت های پزشکی افزایش کیفیت خدمت رسانی و کاهش زمان انتظار بیمار در بهینه سازی خدمات امکان محاسبه کارکرد دقیق پزشک و اپتومتریستنام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
کلینیک مشاوره قبل از عملحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي منابع انسانی کاربردی 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)
هر بیمار برای قرارگرفتن تحت عمل جراحی باید حداقل به یکی از سه درمانگاه قلب ،درمانگاه اکو ،پزشک عمومی مراجعه کند که اکثر
اوقات بیمار باید به هر سه درمانگاه مراجعه کند در نتیجه بیمار می بایست سه بار فرآیند پذیرش درمانگاه را طی کند و در هر درمانگاه در
صف قرار گیرد که این باعث اتالف وقت و ازدحام می شد.
به دلیل مراجعه بیمار به طور تصادفی به پزشک و اپتومتریست،محاسبه دقیق کارکرد سرویس دهنده ها عمال امکان پذیر نبود.
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؟)
 تجمیع و تمرکز خدمات در یک واحد جدید با عنوان کلینیک مشاوره ویژه صرفه جویی در نیروی انسانی مورد نیاز جهت پذیرش و ثبت اطالعات بیماران صرفه جویی در زمان و انرژی جهت انجام روال درمانی برای بیماران و پرسنل امکان محاسبه دقیق کارکرد پزشک از طریق ثبت اثر انگشت ثبت دقیق و سریع خدمت ارائه شده به بیمار توسط شخص سرویس دهنده (کاهش خطا) افزایش میزان رضایت مندی بیمار و همراه آن ثبت سریع و دقیق زمان مراجعه بیماران به محل های تعیین شده امکان استفاده مجدد از کارت هاو تخصيص كارتها به بيماران جديد پذيرش شدهنوع نوآوري:
 تکاملي/افزايشيتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
در واقع سه فرآیند زیر ادغام شده است
پذیرش درمانگاه قلب (صف)....صندوق نقدی ....... pos /دریافت سرویس (صف)
پذیرش درمانگاه اکو (صف)  .........صندوق نقدی ........ pos /دریافت سرویس (صف)
پذیرش درمانگاه بیهوشی و عمومی(صف) .........صندوق نقدی ....... pos /دریافت سرویس (صف)
و در قالب یک فرآیند در آمده است :
بیماران با مراجعه به درمانگاه جدید با پرداخت هزینه اولیه پذیرش شده و یک کارت  RFIDبه بیمار اختصاص داده می شود .بیمار با ارائه
کارت به هر یک از باجه ها مجموع سرویسهای مورد نیاز را گرفته و در نهایت جهت تسویه به صندوق مراجعه می کند.
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RFID Technology
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*فراهم كردن ارتباط سیستم  HISبا تردد جهت ثبت نتایج حاصل از ترددها و تجمیع داده ها و در نهایت امکان گزارش گیری مدیریتی از
اطالعات درسیستم HIS
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
پزشک (قلب ،بیهوشی ،عمومی) اپتومتریست و کلیه پرسنل که به بیمار جهت مشاوره قبل از عمل همکاری دارند.
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 خدمات و مراقبت يكپارچه منابع انسانی و محیط کاری مناسب اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحی مجدد فرایند نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
اردیبهشت ماه 1392
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :اردیبهشت ماه 1392
زمان پايان پروژه :شهریورماه 1392
سطح تاثير:
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
دانشکده *
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :طاهره صادقی چهارده ،زینب حمیدی ،حدیثه هزارپیشه ،زهرا ابراهیمی فرد ،سارا حاجی
اسمعیلی
پیش نویس و تایید کننده :طاهره صادقی

طراحی و ساخت سیستم هشدار جهت جلوگیری از سقوط بیماران
از تخت بستری
اهداف
افزایش ایمنی بیمار ،ارتقاء ارائه خدمات به بیماران ،ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
واحد مهندسی تجهیزات پزشکیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 بهبود سازمانیپيش 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 حوزه ایمنی بیمار جهت جلوگیری از سقوط بیمار از تخت بستری و حفاظت از بیمار
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
 افزایش ایمنی بیماران بستری افزایش خدمات ارائه شده به بیمار کاهش نیروی انسانی جهت ارائه خدمات کاهش هزینهمزيت 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 بیماران (کاربران) افزایشیافته و در نتیجه از وقوع وقایع جبرانناپذیر جلوگیری گردیده است.
این ابتکار عمل در سطح خدمت رسانی به بیماران افزایش افتاده است.

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

بهبود ها

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 نوآوری استفاده از انسانی را کاهش داده است.
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیمارانی که هوشیاری کامل نداشته و بنا بر مشکالت جسمی و روانی امکان افتادن از روی تخت بستری وجود دارد.
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 خدمات و مراقبت يكپارچه ایمنی بیمار و کیفیت مراقبتاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
ابتدای سال 1392
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :فروردین 1392
زمان پايان پروژه :بهمن 1392
سطح تاثير:
دانشکده

دانشگاه

منطقه *

کشورهای منطقه خليج فارس

جهان

اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر هادی مخترع ،الهه باقری ،آمنه ایمانی ،الهام بصیری
پیش نویس و تایید کننده :الهه باقری
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طراحی ظرف شمارش سرسوزن استریل Needle Counter
جهت شمارش و نگهداری وسایل تیز و برنده روی میز جراحی
اهداف
• ارتقای ایمنی کارکنان پزشکی و پرستاری و خدمات در اتاق عمل
• پیشگیری از صدمات شغلی با وسایل تیز و برنده در حین جراحی
• کاهش خطر انتقال بیماریهای منتقله از راه خون به ویژه هپاتیت ب،
هپاتیت ث ،ایدز در اعضای تیم جراحی و کارکنان اتاق عمل
• حمل و نقل و دفع صحیح و مناسب سر سوزن و سایر اجسام تیزو برنده
استفاده شده روی میز جراحی
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
 واحد کنترل عفونتحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي بهداشت عمومی کاربردی نمودن دانش پیشگیریپيش 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)
بیماریهای منتقله از راه خون مانند هپاتیت ب و ایدز و هپاتیت ث امروزه در کشور ما روند روبه افزایشی را داشته است .پرسنل حرف
پزشکی به طور روزمره از طرق مختلف در معرض ابتالء به عفونت های ویروسی از جمله هپاتیت ، Bهپاتیت Cو HIVقرار دارند .مواجهه
های شغلی با پاتوژن های منتقله از راه خون در پرسنل حرف پزشکی از طریق صدمه به پرکوتانئوس (نیدل استیک و وسایل تیز و برنده)،
مواجهه با مخاطات و پوست غیر سالم رخ مي دهد .خطر عفونت بعد از مواجهه شغلي با پاتوژن هاي منتقله از راه خون متغير است ،اين
خطر در  ، HIV %0.3در هپاتيتب  % 30و در هپاتيت ث %30ذکر شده است .بررسی ها نشان داده است که حداقل  % 64کارکنان بهداشتی
در طی زندگی حرفه ای خود حداقل یکبار با خون یا مایعات بدن تماس داشته اند بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ساالنه ابتال به
 16000مورد هپاتیت ث 66000 ،مورد هپاتیتب و  1000مورد  HIVبه دنبال مواجهه های شغلی مشاهده شده است  .در بیمارستان فارابی
طبق آمار موجود در واحد کنترل عفونت از سال  1385تاکنون تعداد مواجهات شغلی و میزان بروز آن در کارکنان در معرض خطر بشدت
در حال افزایش می باشد و همچنین طبق همین آمار بیشترین( 74درصد) میزان نیدل استیک در اتاق عمل و با وسایل تیزو برنده حین عمل
جراحی اتفاق افتاده است .از سوی دیگر طی جلسات بارش افکار کارکنان دچار نیدل استیک شده بیشترین دلیل عنوان شده هم تعداد باالی
اعمالجراحی  ،سرعت عمل زیاد در اتاق عمل و پراکنده بودن سر سوزن و وسایل تیزو برنده روی میز جراحی است که احتمال مواجهه
شغلی را تاحد زیادی در اتاق عمل افزایش می دهد با در نظر گرفتن این گزارشات و با توجه به روند روبه افزایش مبتالیان هپاتیت و
ایدز به نظر می رسد پیشگیری از مواجهات شغلی با وسایل تیزو برنده حین عمل جراحی الزم و ضروری و البته موثر تر از پیگیری و درمان
احتمالی و پرهزینه کارکنان باشد .ظروف نگهداری و شمارش سرسوزن دارای دوقسمت بوده که در یک طرف سوزن های بخیه و در طرف
دیگر چاقو و قیچی و سایر وسایل تیز مورد نیاز جراحی را از ابتدا تا انتهای عمل نگه داشته و در پایان عمل هم بصورت ایمن بسته شده و
در ظروف سیفتی باکس دفع می شوند و نیازی نیست در پایان عمل وسایل تیز با دست از روی میز جراحی جمع آوری شده یا روی زمین
ریخته و گم شوند.
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
 کاهش صدمات حاصل از مواجهات شغلی کارکنان با وسایل تیزو برنده کاهش هزینه ناشی از نیدلاستیک کارکنان شامل آزمایشات سرولوژی هپاتیتب و ایدز و هپاتیتث و نیز تیتر آنتیبادی ضد هپاتیتب،واکسیناسیون هپاتیتب و تزریق ایمنوگلوبولین ضد هپاتیتب
 کاهش میزان بروز نیدل استیک در اتاقعمل دفع آسان و ایمن وسایل تیز و برنده روی میز جراحی حمل و نقل ایمن و صحیح وسایل تیز حین جراحیمزيت 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؟)
 کاهش خطر ابتال به بیماریهای منتقله از راه خون در کارکنان اتاق عمل از طریق کاهش میزان بروز نیدل استیک کاهش میزان بروز نیدل استیک در اتاق عمل ارتقای کیفیت مدیریت پسماندهای تیز و برنده از طریق دفع آسان و ایمن وسایل تیز و برنده روی میز جراحی -ارتقای ایمنی کارکنان و کاهش استرس شغلی در اتاق عمل

از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
آذر ماه 1392
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :خرداد ماه 1391
زمان پايان پروژه :بهمن ماه ( 1392هنوز بطور کامل به اتمام نرسیده است و در مرحله تولید آزمایشی است).
سطح تاثير:
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه *
دانشکده
محل یا محل های استفاده از نتایج نوآوری:
بیمارستان فارابی ،واحد کنترل عفونت ،واحد اتاق های عمل ،معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ،واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،واحد بهداشت محیط و مدیریت پسماند دانشگاه
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر هادی مخترع ،شادی رضایی
پیش نویس :شادی رضایی
تاییدکننده :دکتر هادی مخترع
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نوع نوآوري:
 تحولي/بنياديگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
جراحان ،پرستاران اتاق عمل ،اعضای تیم جراحی بیمارستان فارابی
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 خدمات و مراقبت يكپارچه منابع انسانی و محیط کاری مناسب ايمني بيمار و كيفيت مراقبت -نوآوري فناورانه
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بهبود ها
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تشکیل واحد پلیس نظافت در بیمارستان فارابی
اهداف
برقراری تمیزی و نظافت بیشتر در بیمارستان و رفع نابسامانیهای موجود
نام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
 بیمارستان فارابیحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 بهداشت عمومی پیشگیریپيش 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 سبب این طرح برای حفظ نظافت در بیمارستان از پلیس نظافت کمک گرفته خواهد شد .افراد پلیس که مسئول کنترل بخشهای مختلف
بیمارستان هستند افرادی را که به بهداشت و زیبایی بیمارستان لطمه بزنند را پیگیری می کنند و تا رفع اختالل در بهداشت محیط ادامه کار
خواهند داد و پس از آن گزارش عملکرد روزانه قصورات به سرپرست داده خواهد 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؟)
• هماهنگی بین افراد مختلف و دخیل در نظافت بیمارستان
• نظافت و پاکیزگی بیشتر
• پایش نظافت و آراستگی کلیه واحدها
• پایش انجام وظایف محوله گروه خدمات
• برقراری نظارت دائمی و گسترده
• گزارش عملکرد روزانه
نوع نوآوري:
 تکاملي/افزايشيتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
برقراری تمیزی و نظافت بیشتر در بیمارستان و رفع نابسامانیهای موجود
گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
گروه خدمات
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 محيط کاري مناسباز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
فروردین ماه 1392
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :فروردین 1392
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
سطح تاثير:
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
سازمان * دانشکده
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :وحید خلیلوندی قدسیان ،سمیه اسدی
پیش نویس و تایید کننده :وحید خلیلوندی قدسیان
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جهان

بازسازی واحد  C.S.Rو ارتقاء آن به C.S.S.D
اهداف
 ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران متمرکز ساختن استریلیزاسیون پایش( فیزیکی و بیولوژی) دقیق تر بر روی استریل وسایل به واسطه ی یکپارچه سازی فعالیتها افزایش سرعت و حجم استریلیزاسیون استانداردسازی فرایند شستشو ،ضدعفونی و استریل وسایل جراحی کاهش قابل مالحظه مصرف آب ،برق و بخار کاهش قابل مالحظه در سرمایه گذاری برای ابزار و وسایل جراحی کاهش فعالیت انسانی و مکانیزه کردن واحد ،جهت ارائه ی خدمات مورد نیاز کاهش ریسک عفونت های بیمارستانی به دلیل انجام روش صحیح ضدعفونی تجهیزات و وسایل پزشکی امکان سرویس دهی به مراکز درمانی مجاور توسعه ی فناوری های موجودنام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
واحد  C.S.S.Dو کنترل عفونتحوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي منابع انسانی کاربردی نمودن دانش بهداشت عمومی اورژانسپيش 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)
 ورود بحث  EFQMبه بیمارستان و ایجاد تغییر در نگرش ها پیگیری های سرپرستار محترم این بخش برآورد افزایش تعداد مراجعین بیمارستان در آینده و در نتیجه ،افزایش نیاز به خدمات استریلیزاسیون جداسازی قسمت استریل و غیر استریل در راستای استانداردسازی بخش استریل و تمییز نمودن تجهیزات بدون آسیب رساندن به تجهیزات و پرسنل کاهش هزینه ی بسیار زیادی که ساالنه صرف خرید ابزار جراحی می شودنتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
 با توجه به استانداردهای الزم ،تجهیزات مورد نیاز جهت انجام هدف مذکور ،تهیه ،نصب و راهاندازی گردید. امکان ورود ترالی به دستگاه های قدیمی وجود نداشت .در نتیجه کارکنان خودشان وسایل را در دستگاه می چیدند که بسیار زیادتر ازگنجایش ،بستهها را برروی هم میگذاشتند و امکان داشت بعضی از وسایل ،خوب استریل نشوند .ولی در ترالیها ،مقدار مشخصی وسیله قرار
می گیرد و بیش از ظرفیت ،نمی توان در آن قرار داد.
 با نصب دیونایزر ،سختی آب ورودی به دستگاهها گرفته میشود که فواید آن عبارتند از :افزایش کیفیت شستشو ،افزایش کیفیت استریل،کاهش رسوب در دستگاهها ،کاهش خرابی و نیاز به تعویض قطعات دستگاه ،افزایش طول عمر دستگاه و در نهایت کاهش هزینه¬ها.
 تعویض لولهکشیهای آب و جداسازی فاضالبها .در زمانی که همهی فاضالبها یکی بودند ،در صورت فعالیت تمام دستگاهها با هم،ممکن بود آب فاضالب یکی از دستگاه به داخل دستگاه دیگر و یا روی سطح زمین بریزد .جداسازی فاضالبها به سالم نگهداشت دستگاهها،
کمک بسزایی مینماید.
 با توسعهی فضای فیزیکی ،جداسازی قسمتها (کثیف ،تمیز و استریل) انجام گردید که در این صورت حفاظت و کنترل باال می¬رود. هرچه محیط وسیعتر باشد ،قدرت کنترل و کارایی کارکنان ،افزایش مییابد و بستهبندیها بهتر انجام میشود. جداسازی نظافت و شست و شوی بخشهای کثیف و تمیز ،از طریق خریداری یک تیشوی اضافی خرید ترالی دردار برای اتاق عمل ،که فواید آن عبارتند از :افزایش احتمال استریل ماندن وسایل و کاهش خطر افتادن وسایل از روی ترالی افزایش ماندگاری وسایل استریل شده از طریق خرید قفسههای دردار تعویض سیستم کابلکشی و روشنایی اطمینان بیشتر از صحت استریلیزاسیونخرابی کمتر وسایل -تسریع خدمترسانی به بخشها ،اتاقهای عمل و در نهایت بیماران
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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؟)
 کاهش فعالیت انسانی و صرفه جویی در هزینه ،وقت و انرژی منابع انسانی با مکانیزه کردن واحد(برای مثال کاهش اتالف وقت کارکنان با باز کردن یک در به واحد رختشویخانه و یا جلوگیری از اتالف وقت کارکنان از طریق گذاشتن
زنگ برای اتاق استریل و )...
 افزایش ضریب ایمنی و کاهش ریسک عفونت های بیمارستانی (برای مثال کاهش سوختن دست کارکنان از طریق خرید دستگاه هایجدیدی که ترالی در آنها جا می شود و کارکنان مجبور به قرار دادن وسایل با دستانشان نیستند).
 تهویه ی مناسب هوا و ضدعفونی هوا از طریق نصب فیلترهای جدیدنوع نوآوري:
 تکاملي/افزايشيتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
 ممانعت از ورود افراد اتاق عمل به بخش  C.S.S.Dبواسطه ی نصب پارتیشن تغییر فرایند شستشو بخاطر خرید دستگاه ( Washingدیگر هر بخش در قسمت خود ،شستشو را انجام نمی دهد و عالوه بر این شستشویابزارهای پزشکی با دست انجام نمی شود).
 قبال ابزار و وسایل را افراد در دست می گرفتند و می آوردند ولی االن در درام می گذارند و تحویل می دهند. فرایند تحویل لباسهای تمیز از رختشویخانه هم به خاطر باز کردن یک در به این بخش ،بسیار راحت تر گشته است.گروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیمارانی که عمل جراحی دارند ،جراحان و کارکنان اتاق های عمل ،درمانگاه ها ،بخش ها ،سلول های بنیادی ،لیزیک ،تجهیزات آمبوالنس
(ست های زایمان و )...
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 تسهیم دانش و آموزش خدمات و مراقبت يكپارچه منابع انسانی و محیط کاری مناسب اعتماد به نفس و خود مديريتي طراحی مجدد فرایند نوآوري فناورانهاز چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
شهریور ماه 1390
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :شهریورماه 1390
زمان پايان پروژه :آذرماه 1391
سطح تاثير
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
دانشکده *
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر محمود جباروند ،دکتر هادی مخترع ،ریحانه شریفی و واحدهای (تجهیزات پزشکی،
تأسیسات ،کنترل عفونت)C.S.S.D ،
پیش نویس :ریحانه شریفی
تایید کننده :دکتر هادی مخترع
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نصب فیلترهای هپا و جعبه فیلتر  Perfect 16در اتاق های عمل
اهداف
 ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت بیماران و کارکنان در مقابل انواع عفونت ها،میکروبها و عوامل بیماریزا
 کنترل و کاهش میزان عفونت فراهم نمودن یک بستر مناسب جهت عمل های بیماران و کسب نتیجه ی مطلوب توسعه ی فناوری های موجودنام واحد يا گروه آموزشی که نوآوری در آن انجام شده است
اتاق های عمل  1و  2و  ،3ریکاوری ،راهرو و اتاق های  4و 5حوزه مرتبط با موضوع نوآوري در مرحله اوليه
 جراحي منابع انسانی کاربردی نمودن دانش اورژانس پیشگیریپيش 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)
فراهم نمودن یک بستر مناسب جهت انجام اعمال جراحی بیماران و کسب نتیجه ی مطلوب
نتايج( :نتايج كمي و كيفي ابتكار عمل را تشريح كنيد؟ آيا نتايج غير قابل پيش بيني هم وجود داشته است؟)
نتایج کیفی:
 ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت بیمار در طی جراحی ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت پرسنل در طی جراحی کنترل سطح عفونت و کاهش آن کاهش ریسک عفونتهای بیمارستانینتایج کمی:
مقادیر اندازهگیری شدهی ذرات معلق در وضعیتهای مختلف بدین شرح گزارش میشود:
الف) پیش از نصب  :Perfect 16در کانال تهویه و قبل از فیلتر هپای موجود 17000 – 20000 :ذرهی معلق در لیتر ،پس از فیلتر– 19000 :
 14000ذره معلق در هر لیتر.
ب) پس از نصب  :Perfect 16در کانال تهویه و قبل از فیلترهای هپای موجود 17000 20000- :ذرهی معلق در لیتر ،پس از فیلتر :صفر ذره¬ی
معلق در هر لیتر.
ج) پس از نصب  :Perfect 16بالفاصله پس از دریچهی اتاق عمل  300-180 : 5ذره معلق در لیتر
د) پس از نصب  :Perfect 16در نقاط مختلف اتاق عمل  3500-1500 :5ذره معلق در لیتر (در همین زمان ،مقدار قرائت شده برای سایر اتاق¬ها
که مجهز به  Perfect 16نشده بودند 19000-14000 ،ذره قرائت شده است).
نوع نوآوري:
 تکاملي/افزايشيتغييرات مهم يا رويکردی( :چنانچه اين نوآوري موجب تغيير در روش ها و ارائه خدمت گرديده است اين قسمت پر شود)
کاهش زمان پاک سازی فضاهای مورد نظرافزایش ضریب ایمنیگروه هدف اوليه( :گروه يا جمعيتي كه خدمت يا محصول براي آنان آماده شده است)
بیمارانی که عمل جراحی دارند ،جراحان و کارکنان اتاق های عمل
نوآوري انجام شده در كداميك از حوزه هاي ذيل قرار دارد:
 خدمات و مراقبت يكپارچه منابع انسانی و محیط کاری مناسب اعتماد به نفس و خود مديريتي -طراحی مجدد فرایند
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از چه زمانی ابتکار عمل تبديل به فعاليت يا عمل شده است؟
دی ماه 1390
زمان بندي انجام طرح نوآوري:
زمان شروع پروژه :دی ماه 1390
زمان پايان پروژه :ادامه دارد
سطح تاثير:
جهان
کشورهای منطقه خليج فارس
منطقه
دانشگاه
سازمان * دانشکده
اعضاي پروژه كه مايلند نام آنها ثبت شود :دکتر محمود جباروند ،دکتر هادی مخترع ،ریحانه شریفی و واحدهای (درمانگاه های تخصصی
 ،اتاقهای عمل ،درمانگاههای عمومی،بخش ها، ICU ،کنترل عفونت)C.S.S.D ،
پیش نویس :ریحانه شریفی
تایید کننده :دکتر هادی مخترع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با مشارکت
انجمن علمی اطالعات بهداشتی و زیست پزشکی با هدف تشویق
فرآیندهایی که عملکردهای نوآوری را در خدمات بهداشتی
درمانی و آموزش علوم پزشکی توسعه میدهد ،سمینار راهبردهای
نوآوری در مدیریت تحول مراکز بهداشتی درمانی را با شعار
˝نظام سالمت نوآور برای آینده˝  13و  14اسفند ماه برگزار کرد.
این سمینار دو روزه با هدف فراهم آوردن محلی برای بحث در مورد
آینده نوآوری در آموزش علوم پزشکی و نظام سالمت و ارایه ایدههای
عملی و راهبردهایی که میتواند زمینه افزایش اثربخشی و پاسخگویی
بیشتر نظام سالمت و تغییر شرایط برای آموزش علوم پزشکی ایجاد نماید.
تغییرات تحول آفرین نظام سالمت و آموزش علوم پزشکی در جهان و
پیامدهای آن ،نقش نهادهای اقتصادی ،بیمهای ،اجتماعی و بازرگانی در
توسعه مدلهای نوآوری فناوری سالمت در جهان و تحلیل مدلهای موجود
در ایران ،نقش مدیریت نوآوری و فناوری در ارایه مراقبت سالمتی بهتر با
هزینه کمتر ،مدیریت هوشمند نوآوری سالمت ،زیرساختهای الزم برای
توسعه نوآوری در نظام سالمت و آموزش هوشمند نوآوری از محورهای
سمینار راهبردهای نوآوری در مدیریت تحول مراکز بهداشتی درمانی است.

دبير ستاد نوآوري دانشگاه ،تحول در نوآوري را در راستاي تعامل
سازنده با تخصصهاي مختلف دانست و تاكيد كرد؛ در نوآوري
بايد زنجيرهاي از توانمنديها و قابليتها را بهم متصل كرد.
دكتر ماشااهلل ترابي دبير ستاد نوآوري دانشگاه علوم پزشكي
تهرانگفت :به جرات ميتوانم اين مسئله را بازگو كنم كه
واحد روابط عمومي دانشگاه يكي از واحدهايي است كه
خيلي خوب و نمادين خالقيت در آن نهادينه شده است.
وي افزود :در سال  92تمام تالشمان اين بود كه بتوانيم نگاه
جديدي را به موضوع نوآوري در سطح دانشگاه ايجاد كنيم
براي همين سمينار راهبردهاي نوآوري در مديريت تحول مراكز
بهداشتي و درماني را برنامهريزي كرديم و فوق العاده بر روي اين
مسئله وقت صرف كرديم براي اينكه در اين سمينار بتوانيم در
واقع ارتباط بيشتري بين متخصصين و نهادهاي خارج از دانشگاه
ايجاد كنيم چرا كه نوآوريها نياز به تخصصهاي مختلف دارد
ما زنجيرهاي از توانمنديها و قابليت ها را بايد بهم متصل كنيم.
دكتر ترابي خاطر نشان كرد :اين زنجيره قابليت ها “نوآوريها”
زماني ميتوانند محقق شود كه محققين ،تجار ،اقتصاددانان،
صنايع و  ...از موضوعات هم با خبر و تعامل سازنده داشته
باشند و در نهايت از توانمنديها و از چالشهايي كه نياز به
نوآوري در آن وجود دارد اطالعات كامل داشته باشند.
دبير ستاد نوآوري دانشگاه ،تصريح كرد :احساس من اين
است كه سال  92براي موضوع نوآوري در دانشگاه سال
بزرگي بود البته سعي داريم مجموعه سخنرانيهايي كه
در سمينار راهبردهاي نوآوري در مديريت تحول مراكز
بهداشتي و درماني داشتيم را مدون ،فيلم و مطالب را نيز در
سايت منعكس كنيم كه البته اميدواريم بتوانيم يك چارچوبي
را براي فعاليت هاي نوآورانه در دانشگاه براي سال 93
طراحي و ارائه كنيم و برنامه ها را گسترش و توسعه دهيم.
وي با اشاره به اولويت اصلي ستاد نوآوري دانشگاه در سال
93؛ تاكيد كرد :سعي داريم در حوزههاي تحول كه در آن بايد
نوآوري صورت بگيرد را متناسب با چالشها و نيازهاي عمده
دانشگاه به خوبي شناسايي كنيم و انشااهلل تيمهاي نوآور بتوانند
براي حل اين چالشها و ارائه راه حلهاي جديد در اين خصوص
فعال تر از قبل ظاهر شوند.
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اولويت اصلي ستاد نوآوري دانشگاه در سال  93از دیدگاه
دبير ستاد نوآوري دانشگاه
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گزارش سومین سال برگزاری جشنواره روز نوآوری
 13-14اسفند سال 1392

روز نوآوری سال 1393
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مراسم افتتاحيه سمينار راهبردهاي نوآوري در مديريت تحول مراكز
بهداشتي روز سه شنبه  13اسفندماه سالجاري با حضور دكتر جعفريان
رييس دانشگاه ،دكتر ترابي دبيرعلمي سمينار ،دكتر عرب خردمند معاون
بين الملل دانشگاه ،دكتر گتميري مدير روابط عمومي دانشگاه و فعاالن
حوزه نوآوري نظام سالمت برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم ،دكتر ترابي دبيرعلمي سمينار ضمن ارائه گزارش
مختصري از روند شكل گيري اين سمينار ،به بيان محورهاي اصلي
پنل هاي روز نخست پرداخت و گفت :پنل اول حول محور تغييرات
تحول آفرين نظام سالمت و آموزش علوم پزشكي در جهان و پيامدهاي
آن بود و موضوع پنل دوم نقش نهادهاي اقتصادي ،بيمه اي ،اجتماعي،
بازرگاني در توسعه مدل هاي نوآوري فناوري سالمت در جهان و تحليل
مدل هاي موجود در ايران است.
دبيرعلمي سمينار افزود :در پنل سوم امروز ،نقش مديريت نوآوري و
فناوري در ارائه مراقبت سالمتي بهتر با هزينه كمتر مطرح مي شود.
وي با اشاره به محورهاي پنل هاي روز چهارشنبه گفت :موضوع
نخستين پنل در اين روز ،مديريت هوشمند نوآوري سالمت و دومين
پنل زيرساخت هاي الزم براي توسعه نوآوري در نظام سالمت است.
همچنين پنل نهايي اين سمينار ،با محور آموزش هوشمند نوآوري برگزار
مي شود.
در ادامه دكتر جعفريان رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران ،با اشاره به
موضوع اين سمينار مبني بر راهبردهاي نوآوري در مديريت تحول مراكز
بهداشتي ،گفت :راهبردها به ما كمك مي كند كه در چه مسيري حركت
كنيم و قائدت ًا بايد از نظرات كارشناسان در اين امر استفاده كنيم .همچنين
بايد اين تصور را از گيرنده خدمت داشته باشيم كه به چه چيزهايي نياز
دارد.
وي بر ضرورت ايجاد فضاي نوآوري تاكيد كرد و افزود :بايد فضايي
ايجاد كنيم تا افراد بتوانند ايده نو مطرح كنند .اين در حالي است كه وقتي
ايده نو مطرح مي شود ،همان زمان ريسك آن را نيز پذيرفته ايم.
دكتر جعفريان با بيان آن كه به كمك مدل هاي نوآوري ،انتظار مي رود
بتوانيم مشكالتي را حل كنيم نه اينكه به مفاهيم انتزاعي مطلق بپردازيم
گفت :برخي از مشكالت عرصه ارائه خدمات شامل چالش هاي جدي
مديريت دولتي ،مدل هاي ارتقاء كيفيت ،حد و حدود درمان هاي جديد،
مديريت تكنولوژي ،عدالت در خدمات ،تخصيص منابع ،آموزش پزشكي
و اولويت هاي پژوهشي است.

دكتر جعفريان رييس دانشگاه ،با اشاره به عنوان سمينار مبني بر
راهبردهاي نوآوري در مديريت تحول مراكز بهداشتي گفت :موضوع
بحث اين سمينار ،مراكز بهداشتي درماني است و همه مي دانيم كه در
جامعه ما از سطح خانه بهداشت كه كوچكترين واحد ارائه خدمات
سالمت است تا بيمارستانهاي سطح سه مانند بيمارستانهاي عمده اي
كه در دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت مي كنند ،مجموعه مراكز
بهداشتي درماني در حال ارائه خدمات هستند.
رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به برخي چالش ها و معضالت
مجموعه مراكز بهداشتي و درماني ،استفاده از مدل هاي نوآوري را در
حل اين مشكالت ضروري خواند.
دكتر جعفريان با اشاره به وجود نقاط كور يا مسدود در مجموعه مراكز
بهداشتي و درماني گفت :جاهاي زيادي وجود دارد كه نياز به توجه
دارد ولي نتوانستيم به آنها توجه كنيم و بايد اين نقاط كور را پيدا
كنيم همچنين مي دانيم در بخش هايي كه خدمات ارائه مي شود ،نواقصي
وجود دارد و اين موضوع اصلي ما است.
رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود :وقتي ايده نو مطرح مي شود،
همان زمان مدل موجود را زير سوال مي بريم و در نتيجه ريسك ايجاد
مي شود و اين كاري است كه مديريت ( )Administrationبايد به عهده
بگيرد .وي با بيان آن كه براي هر نوآوري ،يك منحني استريپ در نظر گرفته
مي شود گفت :اين منحني تا موقعي رشد مي كند و شكوفا مي شود .زماني
كه به پالتو مي رسد ،بايد آماده باشيم تا ببينيم قدم بعدي ما كدام است؟
دكتر جعفريان با بيان آن كه به كمك مدل هاي نوآوري ،انتظار مي رود
بتوانيم مشكالتي را در مجموعه مراكز بهداشتي و درماني حل كنيم نه
اينكه به مفاهيم انتزاعي مطلق بپردازيم گفت :يكي از مهمترين مشكالت
سيستم بهداشتي درماني ،چالش هاي جدي مديريت دولتي است.
رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود :مدل هاي ارتقاء كيفيت
كه خودش نقطه قوت است ،امروزه معضلي شده است كه از كدام
يك از مدل ها مي خواهيم در كجا استفاده كنيم و بعض ًا خود مدل
هم شايد گوياي آنچه مورد نياز ما است؛ نباشد .وي حد و حدود
درمان هاي جديد و مديريت تكنولوژي را از ديگر چالش هاي اين
عرصه خواند و افزود :تكنولوژي همان غول افسانه اي است كه در
فيلم هاي علمي تخيلي بر آدم ها حاكم شده است و االن تكنولوژي بر ما
حاكم است و در عصر حاضر تبديل به ضرورت شده است .به عنوان
مثال اگر امروز ماشين يا برق نداشته باشيم ،نمي دانيم چه كنيم و اين
تكنولوژي هر روز دارد پيش مي رود و مديريت آن يك معضل است.
اين در حالي است كه بيشتر وقت ها تكنولوژي ما را هدايت مي كند.
دكتر جعفريان ديگر مشكالت عرصه سالمت را شامل عدالت در
خدمات ،تخصيص منابع و آموزش پزشكي دانست و افزود :بايد ببينيم
مبناي نياز ما چيست؟ و چطور آموزش پزشكي را درست اداره كنيم تا
دانش آموخته ما در علوم پزشكي در جامعه بيكار نباشد؟ و اين كام ً
ال
متفاوت است با رشته هايي كه بازار كار ضروري ندارد.
وی افزود :برخي جاها ممكن است الگوهاي غربي پياده شود و برخي
جاها كاربرد آن ممكن است درست نباشد و اين موضوعي است كه نياز
به توجه دارد .در عين حال كه از الگوهاي آنها مي توانيم استفاده كنيم،
نمي توانيم دربست اين الگوها را قبول كنيم.
ایشان حفظ نگاه شرقي و اسالمي را همزمان با توجه به الگوهاي غربي
ضروري دانست و افزود :به نظر مي آيد كه با اين كار يك تلفيق منطقي
بتوانيم ايجاد كنيم و در نتيجه استفاده ما از دانش غربي ها بهينه شود.
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کنداکتور برنامههای سمینار راهبردهای نوآوری و مديريت
فناوری درمراکز بهداشتی و درمانی

دكتر گتميري در سمينار راهبردهاي نوآوري ،تحقق نوآوري را در
گرو بازنگري روشهاي آموزش دانست.
معاون آموزشي مركز تحقيقات نفرولوژي در ششمين پنل سمينار
راهبردهاي نوآوري در مديريت تحول مراكز بهداشتي و درماني ،با
اشاره به ضريب  61درصدي نفوذ اينترنت در ايران ،اين رقم رو به
رشد را يك فرصت و از زيرساخت هاي مهم توسعه  ITدانست.
دكتر گتميري با بيان آن كه در موضوع آموزش هوشمند در رسانه
نوآور با چهار عنوان محوري شامل آموزش ،هوشمندي ،رسانه و
نوآوري سر و كار داريم گفت :در آموزش ياد مي گيريم كه در موقعيت
 Xرفتار  Aرا از خود نشان دهيم كه اين موضوع در همه موقعيت ها از
جمله حوزه سالمت ،صنعت ،امور معنوي و حتي در خيابان و كوچه
نيز صدق مي كند .هر چه آموزش گسترده تر باشد مهارتهاي بيشتري
آموزش داده مي شود.
وي با بيان اينكه اين نوع از آموزش رايج و سنتي ،ما را متمايز نمي
كند گفت :اين آموزش ،تفاوت ماهوي در آموزش گيرنده ي هوشمند
با آموزش گيرنده ي غيرهوشمند ايجاد نمي كند .البته آموزش سنتي،
آموزش مرسوم است و در جاي خود بسيار ارزشمند است ولي بحث ما
نوآوري است و من مي خواهم امروز به آموزشي كه بسيار رايج است و
در حوزه نوآوري برايمان مشكل ايجاد كرده حمله كنم .چرا كه آموزش
واقعي كه در نوآوري به دنبال آن هستيم ،آموزشي از سنخ آموزش سنتي
بدون اتكا به هوشمندي مخاطب نيست بلكه نوع ديگري از آموزش است.
ایشان افزودند :آموزش تغييري را در مخاطب اعمال مي كند در حالي
كه در آموزشي كه به منظور نوآوري نياز داريم ،بايد كمك كنيم آموزش
گيرنده خودش تغيير كند .نه اين كه ما تغيير را اعمال كنيم .تغييري كه
ما اعمال مي كنيم متناسب با هدفي است كه هر سيستم آموزشي براي
مخاطب در نظر گرفته است.
دكتر گتميري با بيان آن كه آموزش به هيچ وجه حفظ كردن داده هاي
وسيع نيست بلكه هنر خلق مجهوالت و پرسش هاي وسيع است گفت:
آموزش بايد قالب زدا باشد نه قالب ساز و وظيفه آموزش ،تحريك قوه
كنجكاوي و باروري خرد و تعقل است.
وي افزود :آموزش هاي ما عمدت ًا آدرس دانسته ها را مي دهد كه در
جاي خود خوب است .اما بايد آدرس ناداني ها را به ما بدهد و ما را
تحريك كند كه خود به سمت اين برويم كه به ناداني ها نور دانستن
و علم بپاشيم.
دكتر گتميري با بيان آن كه آموزش الگو دادن نيست بلكه كمك به
گيرنده است تا خود از درون خودش الگوي خود را انتخاب كند گفت:
آموزش برخوردار كردن هم نيست.
وي با اشاره به نقطه ضعف آموزش سنتي گفت:
ناچاريم راه نوآوري را برويم .چرا كه آموزش هر چقدر هم كه ما را
توسعه دهد ،ما را خودكفا نمي كند .ما به آموزشي نياز داريم كه ما را
خودكفا و مسلح به خلق راه حل هاي جديد كند.
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دكتر ترابي دبيرعلمي سمينار با طرح اين سوال كه نوآوري چگونه ممكن
است و در نظام سالمت اين نوآوري چيست؟ و ما چگونه مي خواهيم
اين كار را رصد و پيگيري كنيم؟ گفت :اگر به نوآوري هاي پزشكي در
بخش دارو توجه كنيم مي بينيم كه از سال  1827كه داروي مورفين به
جهان پزشكي عرضه شد تا آخرين دارويي كه به عنوان يكي از تحوالت
و نوآوري هاي جدي حوزه سالمت به سالهاي  96و 97؛ مربوط مي شود،
مي بينيم كه نوآوري هاي تغيير دهنده در اين حوزه بسيار زياد بوده است.
دبيرعلمي سمينار افزود :بحث اين است كه اين نوآوري ها در
حال رصد كردن چه جهت هايي هستند؟ اين در حالي است كه ما
هنوز تعداد زيادي از بيماري هايي را داريم كه دارويي براي آنها
كشف نشده است يا براي مراحلي از بيماري دارويي وجود ندارد.
وي با بيان آن كه تحول در نظام سالمت و علوم پزشكي نوآوري را در ابعاد
مختلف مي خواهد گفت :اين ابعاد شامل نوآوري در خدمات ،نوآوري در
فرآيند باليني و آموزش ،نوآوري در مدل مراكز درماني ،مديريت و فرهنگ
نوآوري ،نوآوري فرهنگي ،سياسي و اجتماعي و نوآوري در محصول است.
دكتر ترابي با اشاره به انجام مطالعهاي متمركز بر بيمارستانهاي نوآور
در رابطه با شاخصهاي بيمارستاني گفت :اين مطالعه اين موضوع را
نشان داده كه در بيمارستانهايي كه كيفيت باالتر داشته اند ،معموالً كمترين
هزينه صرف شده است.
دبيرعلمي سمينار افزود :در اين فهرست 25 ،درصد از بيمارستانهايي كه
در آمريكاي شمالي ليست شده بودند ،شامل بيمارستانهايي كه باالترين
كارآيي را به همراه باالترين كيفيت داشته اند ،بيمارستانهايي بوده اند
كه كمترين هزينه را در ارائه خدمات توانسته بودند سازماندهي كنند.
وي ادامه داد :براي اين كه بتوانيم به اين سطح از نوآوري برسيم كه
ان شاء اهلل نوآوري هاي تحولي و تغييردهنده اي را كه نوآوري در
مرزهاي دانش است ارائه دهيم ،بايد بتوانيم روي شايستگي هاي اصلي
خود تمركز كنيم .بايد بتوانيم بهبود ارزش را در عملكردها و اثربخشي
باليني داشته باشيم .بتوانيم يكپارچگي فناوري را در ابعاد توسعه
داشته باشيم و بتوانيم مديريت درستي از استعدادها را داشته باشيم.
دكتر ترابي با اشاره به نوآوري باز در نظام سالمت تحت عنوان
 Open Innovationگفت :اگر بخواهيم اين نوآوري اتفاق بيفتد ،بايد
فرصت كاوي مستمر و بيان چالش ها را در مدلي كه امكان برداشت
موثر از آن داشته باشد ،داشته باشيم و بتوانيم الين هاي جديدي را در
بخش هاي غيردولتي و عمومي ايجاد كنيم تا با فشاري كه از ناحيه
تقاضاي مردم براي دريافت خدمات جديد سالمت است ،فائق آييم.
وي با بيان آن كه بايد بتوانيم توسعه قابليت ها را در ابعاد
مختلف داشته باشيم گفت :اگر چنين اتفاقي را بتوانيم رهنمون
شويم ،حتم ًا تجاري سازي ايده ها اتفاق مي افتد و شاهد ارائه
محصوالت نوآورانه خواهيم بود .به اين منظور بايد برنامه مشاركت
نوآوري را توسعه دهيم و در نشست هاي متعدد نهايي كنيم.
دبيرعلمي سمينار افزود :در يك كالم نوآوري با مشاركت شروع
مي شود ،ادامه آن طراحي مجدد و نگاه مجدد به چيزي است
كه در حال انجام آن هستيم و در نهايت نوآوري اتفاق مي افتد.

دكتر سیدفرزاد محمدی در سمينار راهبردهاي نوآوري ،الگوی
مفهومی نوآوری را توضیح دادند
مدیر بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت و هیأتعلمی
بیمارستان فارابی در ششمين پنل سمينار راهبردهاي نوآوري
در مديريت تحول مراكز بهداشتي و درماني ،علت مهم بودن
نوآوری را ارتباط نوآوری با توسعه پایدار دانستند و ابراز
داشتند که توسعه یک مأموریت است و در کشور ما مبتنی بر
بهرهبرداری از منابع طبیعی و در عرصههای دیگر اکتساب علم
و انتقال فناوری ،استقراض و سرمایهگذاری خارجی میباشد.
ایشان افزودند گفتمان جدید نوآوری ،توسعه دانایی محور است
و فنآفرینی ،نوآفرینی و کارآفرینی به توسعه ختم میشوند .وی
نوآفرینی را دربرگیرنده خالقیت دانسته و آن را از طریق مهندسی
مجدد ،بازی و آموزش مفاهیم و فنون دیگر (بیانیه غیرممکن)،
قابل آموزش دانستند .دکتر محمدی در ادامه بدیلهای شبیهسازی
را طراحی مبتنی بر نبوغ ،آزمون و آموختن از خطا عنوان کردند
و درباره هرکدام از موارد توضیحات کافی را ارائه نمودند.

دكتر هادی مخترع در سمينار راهبردهاي نوآوري ،نوآوری و
فناوری را ابزاری در جهت افزایش کارایی سازمان و باالرفتن
کیفیت خدمات دانستند.
مدیر بیمارستان فارابی در ششمين پنل سمينار راهبردهاي نوآوري
در مديريت تحول مراكز بهداشتي و درماني ،مدل بیمارستان
فارابی در کاهش طول اقامت بیمار را با استفاده از نوآوری و
فناوری ارائه نمودند و نوآوریهای بیمارستان فارابی در این
زمینه را سامانه نوبتدهی بیمارستان ،تأسیس واحد مشاوره قبل
از عمل ،طراحی هوش بیمارستانی ،طراحی و بکارگیری دستبند
بیمار و استفاده از فیلترهای جدید اتاقهای عمل برشمردند.
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نتیجه گیری
امروزه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ طور ﻓﺰاﻳﻨﺪهاي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ و در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاجهند و برای دستیابی به این ﺑﻘﺎ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ناگزیزند ﻛﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﻧﺪ؛ ﺑـﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ روزافزون ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﻲ ،فناوری ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
و  ...در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﻓﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﻫﺎ را در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲکنند و توانایی هدایت و ساماندهی اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻄﻠﻮب
ﺑـﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻳﻨﺪهاي ﺑﻬﺘﺮ داشته باشند .اما ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮآور و ﺧﻼق ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﺣﺘﻲ
در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﻨﺘﻲ اداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
با توجه به اینکه در چشمانداز ایران  ،1400مقرر شده است که كشور ايران رتبه اول منطقه در زمينه توليد علم و فناوري را داشته
باشد ،دستيابي به چنين هدف واالیی از طريق سازمانها و مديريت سنتي عملي نيست و براي نیل به قله رفيع تولید علم و فناوری
در اين فاصله زماني بايد به دنبال راههاي ميانبر بود كه اين راههاي ميانبر نيز چيزي جز نوآوري ،خالقيت و كارآفريني نيست.
همگام با ابتکار عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص راهاندازی ستاد نوآوری دانشگاه و ایجاد کانونهای نوآوری ،کانون نوآوری
علوم بینایی فارابی هم با شعار «همافزایی بینرشتهای در علوم بینایی» فعالیت خود را آغاز نمود و مولد شدن ،گرد هم آوردن عوامل و
بازیگران مرتبط با علوم مختلف و ایجاد هماندیشی و تعامل گروهی (حقیقی و حقوقی) را در برنامه خود قرار داد .این کانون در سالی که
گذشت و به درخواست ستاد نوآوری دانشگاه ،نگارش سند نوآوری فارابی را آغاز کرد .سند توسعه نوآوری فارابی به عنوان یکی از اسناد
راهبردی فارابی منطبق و همراستا با سند راهبردی کالن سازمان و در جهت تحقق آن تنظیم شد و در شماه آینده آفاق منتشر خواهد شد.
کانون نوآوری علوم بینایی به منظور توسعه شبکههای موضوعی نوآوری و براساس اهداف خود اقدام به برگزاری سمینار
اپیدمیولوژی بیماریهای چشم وسالمت عمومی چشم در روز جهانی بینایی نمود که گزارش آن در ویژهنامه آفاق (شماره  )8منتشر
شده است .از دیگر اقدامات این کانون آموزش مفاهیم نوآوری توسط خبرنامه آفاق و انتشار خبرنامه نوآوری جهت دادوستد
اطالعات و به اشتراکگذاری ایده ها و ابتکار عمل های نوآورانه در حوزه چشم پزشکی در سطح دنیا بود که هدف از آن همانند
کتابهای نوآوری دانشگاه ،گسترش ساختار رقابتی و معرفی قابلیتهای ویژه جهت شناسایی نیازها و تقاضاهای جدید است.
در ویژهنامه امسال نیز همانند گذشته ادعانامههای نوآوری منتشر شده است و همچون سال گذشته ،ادعانامهها تحت عناوین کارآفرینی،
فنآفرینی ،نوآفرینی و ایدهها و اکتساب علم و انتقال فناوری (سابق ًا با عنوان :تاسیسها و اولینها) و بهبودها دستهبندی شده است( .مدل
مفهومی و تعریف این عناوین را در آفاق شماره دهم ارائه نمودیم؛ بر روی پشت جلد اول نیز می توانید مدل مفهومی را مجددا ً مالحظه نمایید).
اکثر ادعانامههای ارسالی سال جاری از نوع پروژههای بهبود است *.با وجود تالش فراوان در جمعآوری اطالعات و ارائه آن در قالب
فرمهای نوآوری جهت ثبت در ویژهنامه ،به نظر میرسد هنوز اهمیت ثبت موارد خالقانه برای الگوبرداری به طور کامل به رسمیت شناخته
نشده است و نیازمند مشارکت همگان برای ارتقای آن در سالهای آینده میباشیم .همچنین ضروری ست فعاالنه در مسیرهای نوآورانه
ظرفیت سازی کرد و صرف وقت نمود.
زهرا هاشمی ،دکتر سید فرزاد محمدی

* پروژههاي بهبود به عنوان ابزاري جهت تبديل توانمنديهاي سازماني برای حصول به نتايج مورد نظر در مدت زمان معين و منابع مشخص تعریف
میشوند .به شرط آنكه سازمان با رويكرد فرآيندگرايي و فرآيندنگري استقرار يافته و نهادينه شده ،استراتژي و اهداف كالن مدون و شفاف باشد.
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