کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه
مقایسه شاخص¬های کلنیک ویژه در سال¬های 2931و 2939و 2931

با توجه به ماده  7دستورالعمل چهارم برنامه تحول سلامت مبنی بر" دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور مکلفند نسبت به توسعه و ایجاد کلینیکهای ویژه داخل و یا خارج بیمارستانی و
دانشگاهی متناسب به تعداد و نیاز بیماران تحت پوشش دانشگاه و براساس استانداردهای فضای
فیزیکی و تجهیزاتی کلینیک ویژه معاونت درمان اقدام نمایند".
لذا معاونت درمان با توجه به موظف بودن توسعه کلینیک ویژه ،اقدام به اضافه نمودن فضاهای
کیلینک از طریق مختلف و عقد تفاهمنامه نمود.
با توسعه کلینیکها و انجام ویزیت و خدمات توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص شاخصهای
ذیل احصا شد

شاخص
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(اجرای طرح

تحول)
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سال59

درصد رشد 59به
59

شش ماهه اول
سال 59

تعداد کلینیک ویژه ها

2

5

6

%76

6

تعداد ویزیتها

875357

857351

129771

%76

116451

تعداد خدمات پاراکلنیکها

7293

85965

93309

%13

38372

متوسط تعداد پزشکان شاغل در

35

17

221

%95

091

کلینیک
تعداد مطبهای تخصصی فعال

23

21

91

%75

96

در کلینیکهای ویژه دانشگاه
تعدددداد پزشدددکان شددداغل در

7.1

7.9

5.9

9.7

کلینیکهدای ویددژه دانشددگاه بدده
ازای هر  233هزار نفر جمعیت
(پزشکی+دندانپزشکی)
درآمد

87/613

25/853

78/872

%66

انجام خدمات ویزیت با پرداخت  9333تومان برای متخصص و  1033فوق تخصص
انجام خدمات پاراکلینیک مشتمل بر:

اکو قلب،نوار عصب وعضله ،نوار قلب ،نوار چشم ،ساکشن ،تست ورزش  ،اکو چشم ،نوار مغز
نمونه گیری تیروئید،گچ ،شنوایی سنجی ،طب سنتی ،فیزیوتراپی،تزریقات ،نبولایزر،آندوسکوپی و
کلونوسکوپی،مانور سرگیجه ،اپتومتری ،تزریق داخل مفصل ،تزریق بوتاکس ،خدمات زنان و زایمان
ماساژ درمانی،پانسمان و جراحی سرپایی همه با تعرفه های دولتی و کمترین هزینه برای بیماران
در قبل از طرح تحول فقط در بیمارستانهای حضرت معصومه و شهید بهشتی کلینیک ویژه دایر بوده است.
تعداد کلینیکها در ابتدای طرح تحول سلامت درسال :97
 )2کلینیک ویژه بیمارستان کامکار
 )1کلینیک ویژه بیمارستان شهید بهشتی
 )9کلینیک ویژه بیمارستان حضرت معصومه

تعداد کلینیکهای ویژه در سال :93

 )2کلینیک ویژه بیمارستان کامکار
 )1کلینیک ویژه بیمارستان شهید بهشتی
 )9کلینیک ویژه بیمارستان حضرت معصومه
 )1کلینیک ویژه شماره -2دارالشفا آل محمد
 )5کلینیک ویژه شماره -1ساختمان ظفر
 )6کلینیک ویژه شماره -9دارالشفا جمکران

اقدامات انجام شده در طرح تحول سلامت از سال  97تاکنون:
 راه اندازی سه کلینیک مستقل و خارج بیمارستانی به نام کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی شماره  2و  1و 9
که کلینیک شماره  2طی تفاهم نامه با درمانگاه خیریه دارالشفا و کلینیک شماره  1با اجاره مکان ساختمان ظفر و
کلینیک شماره  9طی تفاهم نامه با درمانگاه جمکران راه اندازی گردید.







راه اندازی بخش آندوسکوپی و کلونوسکوپی کلینیک ویژه بیمارستان شهید بهشتی
خرید یک دستگاه اکوکاردیوگرافی
خرید دو دستگاه نبوالیزر جهت اطفال و راه اندازی واحد تزریقات و بخور با توجه به نیاز مردم
متحدالشکل نمودن کارت ویزیت و سرنسخه اختصاصی هر پزشک
تالش جهت اجرای طرح ارتقای کیفیَت خدمات ویزیت
راه اندازی وب سایت اختصاصی کلینیک ویژهhttp://clinic.muq.ac.ir

 راه اندازی کلینیک تخصصی طب سنتی
 راه اندازی کلینیک تخصصی ارتوپدی و اتاق گچ گیری و پانسمان
 راه اندازی واحد فیزیوتراپی از طریق خرید خدمت
 راه اندازی واحد شنوایی سنجی از طریق خرید خدمت
 راه اندازی برخی جراحی های کوچک اطفال در کلینیک دارالشفا
 فعالسازی بخش زنان و مامایی و انجام برخی خدمات مطبی به بیماران
 ارجاع بیماران از سطح یک به دو در حوزه بهداشت و درمان در کلینیک ویژه (ظفر) و بازخوراند در سامانه سیب
 دریافت لوح تقدیر از طرف سازمانهای بیمه گر به عنوان بهترین درمانگاه استان
 کلنگ زنی و ساخت دو کلینیک ویژه  5163متری در بیمارستانهای شهید بهشتی و فرقانی با  13درصد پیشرفت
فیزیکی تاکنون

