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اخذ موافقت اصولی مرکز پزشکی توانبخشی نظام مافی
افزایش بخش داروخانه به بیمارستان رفیده
تامین تجهیزات پزشکی و توانبخشی مرکز نظام مافی
شناسنامه کردن تجهیزات پزشکی مراکز تابعه دانشگاه
تدوین و ابالغ شرح وظایف نیروهای درمانی حوزه توانبخشی
عقد قرارداد با بیمه های سالمت ،شهرداری ،بانک ملت و بانک تجارت جهت مراکز تابعه
مکاتبه با بیمه ها در خصوص پرداخت  2kبه اعضاء هیات علمی تمام وقت جغرافیایی
اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان مراکز تابعه
نصب سامانه قاصدک و ورود اطالعات مربوطه در مراکز تابعه
تحلیل شاخص های عملکردی منابع انسانی و منابع مالی در داشبورد مدیریت و نظارت بر آن
اجرای ابالغ تعرفه ها و ارزش نسبی خدمات سالمت
تشکیل کارگروه توزیع درآمد اختصاصی
تشکیل جلسات کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی طرح تحول سالمت و هماهنگی با دفتر بودجه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و اعالم اعتبارات طرح تحول سالمت به معاونت توسعه و هماهنگی با مراکز و
بیمارستان های تابعه
هماهنگی با سامانه های سالمت و طرح تحول  -HSEآمار و اطالعات سالمت ،سپاس و بسته های طرح تحول
سالمت
پیگیری پیاده سازی سیستم اطالعات بیماران  HISدر مراکز تابعه
تطبیق و اتصال  HISبیمارستان ها با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اجرای دستورالعمل های طرح تحول نظام سالمت
اجرای فرایند و روندهای اعتباربخشی
بازدید دوره ای از مراکز درمانی تابعه دانشگاه و ارائه گزارش به مسئولین
نظارت بر راه اندازی و تجهیز بخش های دو و سه و اتاق عمل بیمارستان رفیده
نظارت بر فرایند استقرار استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستان رازی
نظارت و برنامه ریزی بر آموزش ضمن خدمت کارکنان و برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مطابق با فرایند
اعتبار بخشی در بیمارستانهای رازی و رفیده
ارزشیابی ونظارت برکیفیت ارائه خدمات پرستاری و ارزشیابی عملکرد مدیران پرستاری از طریق بازدیدهای
منظم و دوره ای از بخشهای بیمارستانهای تابعه با ترکیب مدیران پرستاری و تشکیل کمیتههای سه گانه شامل:
-1منابع انسانی-2 ،آموزش و پژوهش ضمن خدمت کارکنان و  -3اعتبار بخشی به منظور تصمیم سازی در
مورد چالشهای خدمات پرستاری و توانبخشی در مراکز تابعه دانشگاه
برنامه ریزی و اجرای راهکارهای تامین کمبود نیروی موجود کادر پرستاری از طریق بکارگیری نیروهای طرحی،
کار ساعتی دانشجویان پرستاری ارشد و دکتری












نظارت بر توزیع بهینه نیروهای پزشکی ،توانبخشی و پرستاری
پیگیری و ارائه راهکاردر مورد مشکالت مالی و پرسنلی ناشی از اجرای قانون ارتقاء بهره وری
کسب امتیاز حداکثر از اعتبار بخشی در واحد پرستاری رازی و در مجموع تایید بیمارستان درجه یک در نتیجه
اعتبار بخشی
تشکیل و نظارت بر فعالیت کمیته های پنج گانه ستاد طرح تحول نظام سالمت دانشگاه
تشکیل و نظارت بر فعالیت کمیته درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه
نظارت بر شرکت های خرید خدمات پرستاری طرف قرارداد دانشگاه
حفظ کیفیت خدمات در واحد پرستاری بیمارستان رفیده
تقدیر از پرستاران نمونه و برگزاری جشن متناسب با منزلت سالروز میالد با سعادت حضرت زینب و روز پرستار
در بیمارستانهای رازی و رفیده
مسئولیت اداره پرستاری جهت برنامه ریزی و نظارت بر طرح تحول نظام سالمت بیمارستانها
تخلیه مرکز جامع توانبخشی و پزشکی اخوان و انتقال تجهیزات و نیروی انسانی به مرکز پزشکی توانبخشی
نظام مافی

