عملکرد معاونت درمان و توانبخشی در سال 5931
 نظارت بر اعمال تعرفه هاي پزشكي بر اساس دستورالعمل ارسالي و هماهنگي با وزارت بهداشت در خصوص
افزايش تعرفه و پوشش برخي از خدمات توانبخشي
 تدوين استانداردهاي خدمات روانشناسي بالیني ،کاردرماني ،گفتاردرماني با تايید وزارت متبوع
 طرح مسايل و مشكالت تعرفه هاي خدمات روانپزشكي و روانشناسي مصوب کتاب ارزش نسبي خدمات و
مراقبت هاي سالمت و پیشنهاد جهت کدهاي خدمات بهداشت روان به وزارت متبوع
 انجام بازديدهاي نظارتي کارشناسان اداره نظارت بر درمان بصورت (موردي – روتین – جامع)
 اجراي برنامه استراتژيك اداره نظارت بر درمان
 نظارت بر تعرفه هاي خدمات سالمت
 نظارت بر پرداخت نحوه اجراي دستورالعمل پرداخت عملكردي پزشكان و کارکنان
 ايجاد بانك هاي اطالعاتي مرتبط با تجهیزات پزشكي
 برنامه ريزي و نظارت بر عملیات نگهداري پیشگیرانه و کالیبراسیون دستگاه ها
 اقدام جهت عضويت در سامانه الكترونیكي صدور پروانه ها
 درخواست و پیگیري اخذ پروانه بهره برداري مرکز اسماء (در حال انجام)
 تمديد اعتبار پروانه بهره برداري بیمارستان رفیده
 همكاري موثر و مستمر در تدوين برنامه استراتژيك معاونت درمان و دانشگاه
 ساماندهي امور مربوط به کارانه پرسنل مراکز و ستاد
 فعال سازي اقتصاد درمان و پیگیري موثر امور مربوط به بیمه ها و درآمدزايي
 عقد قراردادهاي واگذاري ارائه خدمات به بخش خصوصي (ماده  61و ماده)88
 فعال نمودن کلینیك ويژه نظام مافي
 احداث بخش بستري نظام مافي در بیمارستان رازي توسط خانواده محترم نظام مافي
 انطباق دستورالعمل هاي طرح تحول سالمت با بیمارستان ها و مراکز تابعه
 بررسي و اقدامات الزم جهت جذب نیروهاي طرحي مورد نیاز در مراکز و بیمارستان هاي تابعه
 نظارت بر توزيع بهینه نیروهاي پزشكي ،توانبخشي و پرستاري
 نظارت بر فرايند استقرار استاندارد هاي اعتبار بخشي در بیمارستان رازي
 نظارت و برنامه ريزي بر آموزش ضمن خدمت کارکنان و برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشي مطابق با فرايند
اعتبار بخشي در بیمارستانهاي رازي و رفیده

 ارزشیابي ونظارت برکیفیت ارائه خدمات پرستاري و ارزشیابي عملكرد مديران پرستاري از طريق بازديدهاي
منظم و دوره اي از بخشهاي بیمارستانهاي تابعه با ترکیب مديران پرستاري و تشكیل کمیتههاي سه گانه شامل:
منابع انساني ،آموزش و پژوهش ضمن خدمت کارکنان و اعتب ار بخشي به منظور تصمیم سازي در مورد
چالشهاي خدمات پرستاري و توانبخشي در مراکز تابعه دانشگاه
 برنامه ريزي و اجراي راهكارهاي تامین کمبود نیروي موجود کادر پرستاري از طريق بكارگیري نیروهاي طرحي،
کار ساعتي دانشجويان پرستاري ارشد و دکتري
 نظارت بر توزيع بهینه نیروهاي پزشكي ،توانبخشي و پرستاري
 پیگیري و ارائه راهكاردر مورد مشكالت مالي و پرسنلي ناشي از اجراي قانون ارتقاء بهره وري
 اجراي دستورالعمل هاي طرح تحول نظام سالمت
 اجراي فرايند و روندهاي اعتباربخشي
 اجراي ابالغ تعرفه ها و ارزش نسبي خدمات سالمت

