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 معاونت درمانبرنامه ها و اهداف 

 : مقدمه
را به عهده درمانی به بیماران  خدمات ارائهرسالت  که است حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاهواحدی تحت نظر  درمان معاونت         

و  خدمات ارزیـابی و نظـارتوظیفه  پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمان معاونـت های سیاست چارچوب در معاونت این. دارد

اهتمام به رعایت اخالق  با تا تالش دارد معاونت این .دارد بر عهده دانشگاه در را درمان بیماران و ارتقا سالمت عمومی آحاد جامعه
تحت جمعیت سالمت  دهندگان ارائه بهترین از یکی فرآیندها، مستمر ارتقاء با و و توانمندمتخصص کارکنان  از استفاده با و ای حرفه

تامین و ارتقا سالمت بیماران و سایر افراد حفظ،  های زمینهرعایت موارد زیر  از طریق تا بر آن است معاونت این. باشددانشگاه پوشش 
 دهد. افزایش جامعه را

 های اخالقی و کرامت انسانی ارج نهادن به ارزش (1

 رعایت حقوق بیماران و تکریم ارباب رجوع (2

 رضایت مندی بیماران و کارکنان (3

 افزایش سطح ایمنی مراجعین و همکاران (4

 بهبود فرآیندهای ارتقا کیفیت (5

 رفته تشخیصی و درمانیبکارگیری تجهیزات پیش (6

 مشتری مداری (7

 صداقت و درستی به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی (8

قیـت و رضـایت منـدی    بهبود مستمر کیفیت خدمات  و با تعهد به مسئولیت اجتماعی، ارتقـا انگیـزه، خال   با که بود خواهد این بر ما سعی
 سازیم.سازی ماموریت اصلی خود را فراهم  های پیاده کارکنان زمینه

بستر مناسب جهت ارتقای سالمت جامعـه  واحدهای زیر مجموعه دانشگاه درخواست دارد تا با بیان پیشنهادات خود  کلیه از درمان معاونت

در مسـیر انجـام    .آورنـد  فراهمرا   جهت پاسخگویی به نیازهای جامعهدر های انسانی  لینی مطلوب با استفاده از سرمایهو تامین خدمات با
 باشد. میبیماران  روانیمحوریت حفظ سالمت پایدارِ جسمی و  باآموزش و پژوهش  بر پایه اقدامات درمانی برتمرکز  هدفاین 

 انداز:  چشم
 .های تیپ دو کشوری دانشگاهدرمان های  سرآمد، الهام بخش و پیشرو در بین معاونت

 :رسالت
با تاکید بر پاسـخگویی بـه نیازهـای    بیماران مردم و درمان ارتقاء سالمت بخشی از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، رسالت به عنوان 

 به عهده داریم.  تکیه بر نیروهای توانمند و متخصص دنیا و روز مراقبتهای درمانیارائه با غیردرمانی 

  دانشگاه:کلی  اهداف
 علوم پزشکیتوسعه کمی و بهبود کیفی آموزش  (1

 های پژوهشی حوزه علوم پزشکی توسعه کمی و بهبود فعالیت (2

 و رفاه دانشجویان فرهنگی دانشجویی حوزه توسعه و بهبود (3
 پوشش تحت منطقه در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود (4

 دانشگاه حاکمیتی حوزه در سالمت بر موثر اجتماعی عوامل کنترل (5
 دانشگاه اطالعات فناوری های زیرساخت بهبود (6
 وری منابع  بهرهارتقاء  (7
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 پوشش: تحت منطقه در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود

 ساخت مراکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری و روستایی 

 تمام مهین یمراکز بهداشت زیتجه و یانداز راه 

 شبکه مه والت یبانیو پشت یدرمان یتوسعه فضاها 

 شبکه زاوه یبانیو پشت یدرمان یتوسعه فضاها 

 نهم دی مارستانیب آموزشیو  یدرمان یتوسعه فضاها 
 ییاورژانس هوا گاهیپا یانداز و راه زیاحداث، تجه 

 یا اورژانس جاده یها گاهیتوسعه پا 

 بهبود نسبت تخت به جمعیت 

 بیمارستان زاوه تحویل و ساخت 

 )ساخت و تحویل بیمارستان امام حسین )ع 

 مشارکت بخش غیردانشگاهی در تاسیس مراکز درمانی بستریریزی برای  برنامه 

 بهبود نسبت پرسنل به تخت 

 ای حوزه درمان و بهداشت افزایش تجهیزات سرمایه 

  ارتقا کیفیت خدمات سالمت 

 )استفاده از بستر الکترونیک برای ارایه خدمات )تله مدیسین 

 ید 9 مارستانیدر ب نیسیتله مد یانداز راه 

  های دانشگاه و مراکز بهداشتی درمانی از طریق بستر الکترونیک برای ارایه خدمات درمانی از راه دور بیمارستانارتباط 
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 معاونت درمانبرنامه ها و اهداف 

  های معاونت درمان: اهداف و برنامه

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 . توسعه خدمات معاونت درمان1

   درمانبهبود ساختار سازمانی حوزه معاونت 
   ها در معاونت درمان تفکیک حوزه نظارت از امور بیمارستان

تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز ستاد درمان بر اساس تشکیالت 
 استاندارد

  

   دی  9اندازی بخش قلب در بیمارستان  راه
    724و  247اندازی خدمات  راه

   )ع( ساخت پانسیون پزشکان بیمارستان امام حسین
 ای و رادیوتراپی بیمارستان امام حسین اندازی بخش پزشکی هسته راه
 )ع(

  

   )ع( اندازی تله مدیسین در بیمارستان امام حسین راه
   )ع( اندازی فضاهای آموزشی بیمارستان امام حسین راه

   خدمات پیشرفته قلب و عروق 

   خدمات پیشرفته سکته مغزی

   آنژیوگرافیاتاق عمل 

   ترخیص از بخش در بیمارستان 
 

 اورژانس پیش بیمارستانی:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

رسانی و بهبود تبادل بروز. 1

اطالعات و ارتباطات اورژانس 

 پیش بیمارستانی

 یو اعزام و راهبر 115اورژانس  یاتیعمل ونیاتوماس ستمیارتقاء س
 آمبوالنس

  

   تالیجیاز آنالوگ به د ییتوسعه شبکه رادو

اندازی  . احداث، تجهیز و راه2

 پایگاه اورژانس هوایی

   بینی محل استقرار کادر پرواز تکمیل پد بالگرد و پیش
   قرارداد با هوانیرو

های اورژانس  . توسعه پایگاه3

 ای جاده

   مشهد -تربت ای پلیس راه اندازی اورژانس جاده تکمیل، تجهیز و راه
   ای شادمهر  اندازی اورژانس جاده تکمیل، تجهیز و راه
   ای پلیس راه ازغند اندازی اورژانس جاده تکمیل، تجهیز و راه
   ای اسدآباد اندازی اورژانس جاده تکمیل، تجهیز و راه

   خرید سامانه آسایاربیماران  یمند تیسنجش رضا. 4
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تدوین برنامه مبتنی بر علل به منظور کاهش زمان رسیدن آمبوالنس  115 اورژانساز خدمات 
 بر بالین بیمار و رفع عوامل موثر

  

 . مدیریت منابع مالی و انسانی5

   115پایگاه اورژانس  3 سپاری تعداد برون
افزایش میزان جذب اعتبارات از طریق خیرین سالمت در حوزه 

 اورژانس پیش بیمارستانی
  

   های مردم نهاد توانمندسازی نیروی داوطلب و سازمان
مندی و  . ارتقاء رضایت6

پیشگیری از فرسودگی شغلی 

 کارکنان

   وری  اجرای قانون بهره

 ناوگان . استانداردسازی7

 تجهیزات و آمبوالنس

   برگزاری کارگاه بازآموزی و آموزش تجهیزات داخل آمبوالنس    
تدوین برنامه منظم و انجام کالیبراسیون کلیه تجهیزات داخل 

 آمبوالنس  
  

   های فرسوده اجرای طرح بازسازی آمبوالنس
ی برنامه آموزش همگان یجرا. ا8

کاهش عوامل خطر و بار  با هدف

 ها یماریب

   های آموزشی داوطلبین  برگزاری کارگاه

 . مدیریت بحران9
   دانشگاه EOCساخت 

   بینی فضای انبار )سوله( جهت ذخیره تجهیزات و ملزومات  پیش
یند آ. الکترونیک شدن فر10

 نظارت 

یمارستانی و مراکز ب های اورژانس پیش بازدید و نظارت از پایگاه
 آمبوالنس خصوصی

  

 

  بیمارستان نهم دی:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 

 درمانی. توسعه فضاهای 1

 آموزشی و  پشتیبانی

   تکمیل و تجهیز تمام طبقات اورژانس ذوالفقاری 
   اتاق عمل بیمارستان CSRتوسعه و استانداردسازی فضای 

   دی نهم بیمارستان  کتابخانه تجهیز و اندازی راه
   نفر  30اندازی و تجهیز سالن جلسات بیمارستان با ظرفیت  راه
   تخت  8لوژی بیمارستان با ظرفیت ونوراندازی بخش  راه
    تخت 20حداکثر تیبا ظرف ینهم د مارستانیب VIPبخش  یانداز راه
   پزشکی تخت چشم 4 اندازی راه
اندازی و تجهیز بخش دندانپزشکی بیماران خاص در اورژانس  راه

 ذوالفقاری
  

   دی نهماندازی تله مدیسین در بیمارستان  راه
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   دی نهمساخت پانسیون پزشکان بیمارستان 

. ارتقاء خدمات درمانی  قابل 2

 ارائه در بیمارستان

   )سکته حاد مغزی( 724اندازی کامل  راه
   و آنژیوگرافی  cat labاندازی و تجهیز بخش فوق تخصصی  راه

. توسعه خدمات الکترونیک 3

 نظام سالمت در بیمارستان

   الکترونیکی سالمت و نظام ارجاع الکترونیکاستقرار پرونده 
   ترخیص الکترونیک از بخش

   سنجی الکترونیکی درمان بیمه شدگان  سازی استحقاق پیاده
   رسانی عملکرد و پرداخت پزشکان اندازی سامانه اطالع راه

 

  اداره پرستاری:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 
 

ارتقاء ارائه خدمات سالمت به . 1

نوزادان بستری و کاهش مرگ و 

 میر دوره نوزادی

برنامه مراقبت  ینفر پرستار مسئول آموزش و اجرا کیحضور 
 نوزادان ژهیدر بخش مراقبت و یتکامل

  

مرتبط با بخش مراقبت  یکیزیف یفضاها بررسی و پیگیری ارتقاء
 )بر اساس استانداردهای ابالغی( نوزادان ژهیو

  

   نیوالد یبرا یمشاوره روان شناس التیتسه جادیا
   درد نوزادان کاهشو  تیریارتقا مد

کارکنان  یآموزش یها و مهار درد نوزاد در دوره تیریآموزش مد
 نوزادان  ژهیمرتبط با بخش مراقبت و

  

در  صیرشد و تکامل پس از ترخ یریگیمانند درمانگاه پ یالتیتسه
 مارستانیداخل ب

  

   بخش مراقبت نوزادان و خدمات مراقبت در منزل نیارتباط ب
   نوزاد صیترخ ایانتقال  ی ارتقا برنامه

های بیماری  . توسعه کلینیک2

غیرواگیر مزمن )دیابت و 

 فشارخون(

دیابتی، توسعه کلینیک دیابت با فعال شدن واحد پانسمان زخم 
 مشاوره تغذیه و روانشناس

  

   ها ی آموزشی مجازی جهت برگزاری دورهها تشکیل گروه
   های مذکور تامین نیروی آموزش دیده و اختصاصی در کلینیک

 

. توسعه و ارتقاء ارائه 3

خدمات پرستاری در مراکز 

 مراقبت در منزل

سنجی سامانه الکترونیک جهت اعالم خودارزیابی  بررسی امکان
 مراکز در سایت دانشگاه و سپس راست آزمایی 

  

ای خدمات پرستاری  رسانی عمومی در خصوص پوشش بیمه اطالع
 برای بیماران سکته مغزی و آی سی یودر منزل 

  

دعوت به مشارکت متخصصین عفونی جهت ارجاع بیماران خفیف و 
متوسط مبتال به کووید به مراکز مورد تایید جهت مراقبت در منزل 
برابر دستورالعمل ابالغی معاونت پرستاری به منظور کاهش بار 
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 های اضافی به نظام سالمت ها و تحمیل هزینه مراجعه به بیمارستان

ارزشیابی . ارتقاء نمره 4

های تحت پوشش در  بیمارستان

 برنامه بیمارستان دوستدار کودک

درصد  10بیمارستان دوستدار کودک حداقل  4ارتقاء اقدام شماره 
 نسبت به سال گذشته

  

ها )افزایش معرفی  ارتقاء فعالیت گروه حامی مادر در بیمارستان
 مادران نیازمند مشاوره به معاونت بهداشتی(

  

های آموزش تغذیه با شیر مادر  ریزی جهت برگزاری کارگاه برنامه
 جهت کارکنان با توجه به شرایط اپیدمی

  

های کیفیت  . ارتقاء شاخص5

 مراقبت پرستاری

درصد شاخص اثربخشی آموزش به بیمار )برنامه  10ارتقاء حداقل 
 عملیاتی اختصاصی تدوین شد(

  

درصد شاخص آموزش تخصصی کارکنان به ویژه  10ارتقاء حداکثر 
 بندی( )تدوین برنامه و تنظیم جدول زمانمدیران پرستاری 

  

   درصد شاخص رضایتمندی بیماران 5ارتقاء حداکثر 

های کاهش و  . ارتقاء برنامه6

 های بیمارستانی عفونتکنترل 

حفاظت فردی، بروزرسانی راهنماهای شستشوی دست، وسایل 
ضدعفونی، استریلیزاسیون، مدیریت جراحات، مدیریت دفع پسماند، 

 بهداشت محیط، تزریقات ایمن و...

  

 زانیم یبررسو  ها کیوتیب یآنت تیارتقا برنامه و دستورالعمل تول
 یها در اعمال جراح کیوتیب ینتآ یالکسیدستورالعمل پروف یاجرا

  

 3حداکثر  و کنترل عفونت یریشگیکارکنان در پ یارتقا سطح آموزش
 دوره تخصصی تا پایان سال

  

مراقبت )دو  نظام یاجرا یبخشمدون جهت اثر یابیگزارش ارزش
 مورد ارزیابی تا پایان سال(

  

 724. فعالسازی کد 7

   مشخص شدن مکان واحد استروک و نیازسنجی و تجهیز واحد
   پیگیری حضور متخصص نورولوژی

   های مرتبط آموزش کارکنان بخش

. ارتقاءآموزش کارکنان گروه 8

 پرستاری

   ها های مدیریتی پرستاری بیمارستان توانمندسازی رده
   برگزاری دوره آموزشی مهارت ارتباطی

دوره آموزشی مدیریت بحران در بیمارستان با محور زاری برگ
 مدیریت پرستاری

  

   ای نامه اخالق حرفه آشنایی به آیینبرگزاری دوره آموزشی 
 

  کلینیک تخصصی احمدیه:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

. توسعه ارائه خدمات 1

 تشخیصی درمانی

   اندازی و تجهیز واحد غربالگری سرطان  راه
   یبخش دندانپزشک زیو تجه یانداز راه
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   (یمولکول شگاه، آزمایپرخطر مادران کینی)کل زیو تجهی انداز راه

   سنجش رضایت ارباب رجوعایجاد نظام  . بهبود رضایتمندی بیماران2

   و کارکنان رضایت سنجی پزشکانایجاد نظام  . بهبود رضایتمندی پزشکان3
 

 شبکه زاوه:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 

 

. توسعه فضاهای درمانی و 1

 بیمارستانپشتیبانی 

   زاوه ساخت بیمارستان
   اندازی تله مدیسین در بیمارستان زاوه راه

   جذب نیروی انسانی بیمارستان
   تجهیز بیمارستان

   ساخت پانسیون پزشکان
   ساخت اورژانس پیش بیمارستانی قلعه آقا حسن

آباد )ارائه زمین و ساخت و  ساخت اورژانس پیش بیمارستانی صفی
 ساز به عهده خیرین(

  

   تملک زمین اطراف بیمارستان 
 

 شبکه مه والت:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

. توسعه فضاهای درمانی و 1

 پشتیبانی بیمارستان

)مشتمل بر بهبود فضای های پزشکان مقیم  تکمیل و تجهیز پانسیون
 فیزیکی، رنگ آمیزی، تعمیر و تجهیز(

  

)مشتمل بر بهبود فضای فیزیکی، رنگ توسعه اورژانس بیمارستان 
 آمیزی، تعمیر و تجهیز(

  

   سپاری بیمارستان  برون
)مشتمل بر بهبود فضای فیزیکی، رنگ  سازی بخش دیالیز بهینه

 آمیزی، تعمیر و تجهیز(
  

بخش اصلی )اورژانس، داخلی، دیالیز  4برداری  هرهتکمیل، تجهیز و ب
 اطفال(و 

  

   مورد( 4) های خیرساز ساخت پانسیون
   سازی( )محوطه بهبود فضای فیزیکی بیمارستان

   بهبود سیستم همکاری با پزشکان متخصص
   امام رضا )ع(تعمیر سقف بیمارستان 
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 معاونت درمانبرنامه ها و اهداف 

   مه والت)ع( اندازی تله مدیسین در بیمارستان امام رضا  راه
)تابلوی درب  درمانی وابسته و بیمارستانزیباسازی مراکز بهداشتی 

ها، دیوارکشی در موارد نیاز، رنگ،  ورودی، تابلوهای سردرب اتاق
 محوطه و ...( بر اساس پروتکل مورد تایید حوزه ستاد دانشگاه

  

   ساخت اورژانس پیش بیمارستانی ازغند
   ساخت اورژانس پیش بیمارستانی شادمهر

 

  واحد بیماران خاص:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 . ارتقاء کیفیت خدمات1

   اندازی مرکز جامع بیماران خاص  راه
رسانی خدمات به بیماران و  اندازی گروه مجازی جهت اطالع راه

 پاسخگویی به مشکالت ایشان 

  

   نام کلیه بیماران ام اس در سامانه حواله الکترونیک دارو تکمیل ثبت
 

 مدیریت و نظارت بر درمان:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

ارتقاء و بروز سانی . 1

 های حوزه نظارتفرآیند

های آنالین و   های نظارتی با قابلیت الکترونیکی شدن چک لیست
 تحلیل آماری

  

   بهبود ساختار سازمانی )تشکیالت( حوزه درمان دانشگاه 
 تیبا قابل یها و موسسات پزشک مطب گاهیجا یکینقشه الکترون جادیا

 عامه مردم یجستجو

  

و  هامارستانیب یبستر مارانیبی تمندیرضا سنجش سامانه جادیا
 مارانیب یتمندیرضا شیحرکت در جهت افزا

  

 

  ها: امور آزمایشگاه

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

های  ارتقاء آزمایشگاه. توسعه و 1

 تشخیص طبی تحت پوشش

اندازی آزمایشگاه بیمارستان امام حسین )ع(  تجهیز کامل و راه
 ها همزمان با افتتاح سایر بخش

  

جابجایی فضای فعلی آزمایشگاه بیمارستان نهم دی به یکی از 
 فضای پیشنهادی بازسازی شده
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 معاونت درمانبرنامه ها و اهداف 

بیمارستان امام رضا )ع( مه اندازی بخش بانک خون  تجهیز و راه
 والت

  

 و دی نهم های های بیمارستان جایگزینی تجهیزات جدید آزمایشگاه
 با تجهیزات فرسوده (ع) رضا امام

  

   تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در محل کلینیک احمدیه
سکوبندی آزمایشگاه بیمارستان شریعتی شبکه زاوه به محض تحویل 

 ساختمان
  

اندازی آزمایشگاه اندرولوژی ویژه کلینیک ناباروری در محل  راه
 کلینیک احمدیه

  

 . نیروی انسانی2

جذب و آموزش دو نفر کارشناس آزمایشگاه جهت انجام امور ممیزی 
 و سایر موارد مرتبط به این حوزه

  

برگزاری دوره آموزش تخصصی کارکنان به ویژه در اپیدمی کووید 
19 

  

 

 مامایی:حوزه 

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

. ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات 1

 مادران مراقبت ایمن در

   19آموزش دوره تخصصی مراقبت از مادر مبتال به کووید

   مادر در سطح دانشگاه دار معرفی بیمارستان دوست

   مادران موقت اسکان

   بیمارستان مجری در PMTCT پیگیری اجرای برنامه
نیک احمدیه زیر نظر معاونت  یکل اندازی واحد بارداری پرخطر در راه

 درمان
  

   اجرای برنامه زایمان فیزیولوژیک

. ارتقاء برنامه ترویج زایمان 2

 طبیعی

    99حفظ وضعیت موجود درصد زایمان طبیعی سال 
    99کاهش یک درصد آمار سزارین در سطح دانشگاه سال 

 


