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خدمات تازه بیمارستان دکتر غرضی با استفاده از سیستمهای الکترونیکی

نهضتالکترونیکدر
بیمارستان های تأمین اجتماعی
مریم کاظمی

برنامههایارتقاءبیمارستان
رئیس بیمارس��تان دکتر غرضی با اش��اره به
تاریخچهی تأسیس بیمارستان در سال 1372
با  138تخت فعال گفت :این بیمارستان طی
این سالها با درجه اعتبار بخشی  1و همچنین
پیش��گام در اخذ گواهینامه ای��زو و دارای لوح
بیمارستان دوستدار کودک تا کنون به فعالیت
خود ادامه داده و در بحث گواهینامههای معتبر
بینالمللی و داخلی نیز پیش��گام بوده و حدود
 20س��ال پیش جزو اولین بیمارس��تانهایی
در کل کش��ور بود که گواهینامهه��ای ایزو را
در زمان مس��ئولیت دکتر بل��وردی اخذ نمود
که این زحمات توس��ط ایشان و سایر رؤسای
بیمارس��تان در این مدت بر کس��ی پوش��یده
نیست .دکتر ابنا با اشاره به برخی آمار ها گفت:
در س��ال  1396حدود  15402بیمار بستری
در بیمارستان داشتیم ،تعداد  285321بیمار
س��رپایی ،تعداد  7763عم��ل جراحی ،تعداد
 44316مراجعه به اورژان��س ،تعداد 12172

بیمار بس��تری در اورژانس و در نهایت حدود
 81درصد اشغال تخت در طول سال داشتیم؛
و این در حالی است که در سیرجان حدود 70
درصد از جمعیت شهرستان بیمه شدهی تأامین
اجتماعی هستند و صفر تا صد هزینههای این
افراد در بیمارس��تان بهص��ورت رایگان صورت
میگیردکه از لحاظ تعداد بیمهش��دگان جزو
شهرس��تانهای استثنایی اس��ت و در کشور
جزو شهرس��تانهای نادر است که حدود 70
درصد جمعیت شهر جزو بیمه شدگان تأمین
اجتماع��ی میباش��د .وی افزود :در س��ال 72
تعداد  43824بیمه ش��ده داشتیم که در سال
 97ای��ن رقم به  220427نفر رس��یده که در
واقع حدودا ً  5برابر شده است .وی با اشاره به
فضای بیمارستانی و توسعه بیمارستان از ابتدا
تا کنون اظهار داشت؛ در بخش فضاها شامل:
بخ��ش  ،ICUبخ��ش  ،NICUبخش س��ی
تی اس��کن ،فضاهای جایگزین اورژانس ،ارتقاء

گه ع مجم عم
م
آ ید وت ع و یعادی
شرکت حمل و نقل همسفران خوشدل،

هتلینگ در بخش زنان و زایمان ،بهس��ازی و
زیبا س��ازی البی ورودی بخشهای بس��تری
افزایش طراوت و سرس��بزی پارک بخشها و
فضای سبز بین بخشهای بستری و در قسمت
تجهی��زات :تس��ت ورزش ،اکوکاردیوگراف��ی،
هولترمانیتورین��گ ،دس��تگاه ،CARM
فلوروسکوپی دیجیتال ،ماموگرافی دیجیتال،
ماشینهای بیهوشی مدرن ،تجهیزات عملهای
الپاراس��کوپی پیشرفته و دستگاه اکسیژنساز
در این سالها صورت گرفته است .دکتر ابنا با
اشاره به توسعه بیمارستان اضافه کرد :برنامهای
هم برای توس��عه آینده در بیمارستان داریم از
جمله ساخت پلیکلینیک تخصصی با 4000
مترمرب��ع که در حال عقد قرار داد با ش��رکت
مربوطه هستیم که انشااهلل طی یک ماه آینده
در ضلع شمال غربی بیمارستان شروع خواهد
شد .توس��عهی اورژانس را هم شروع کردهایم
و برنامهریزی ش��ده که امیدواریم در ماههای
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به شماره ثبت  460و شناسه ملی 10860516084

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء و سهامداران شرکت می رساند ،تا
در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت  8صبح مورخ 97/6/31
در محل شرکت ،واقع در خیابان مالک اشتر ،جنب نمایندگی زمزم
تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
-1انتخاب هیئت مدیره
-2انتخاب بازرسین
-3انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

 چهارمین گام سیس��تم ارجاع بیمار است.
این سیستمی است که در آن ابتدا باید بیمار
توسط پزشک عمومی ویزیت شود و در صورت
نی��از به پزش��ک متخصص ارجاع گ��ردد تا از
مراجعات بیمورد به پزشکان متخصص کاسته

رئیس هیئت مدیره
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ش�هرداری س�یرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(ش�رح مختصر :تهیه مصالح و اجرای کف پوش
بتنی معابر س�طح ش�هر شماره یک س�ال  )97به ش�ماره  200975674000010را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد

مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت(س�تاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ  1397/6/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 1397/6/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1397/7/07
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18روز یکشنبه تاریخ 1397/7/08

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و
ارائه پاکت ها
الف :آدرس -سیرجان ،میدان انقالب ،شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه – مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

آینده این روند پیش��رفت خوبی داشته باشد.
وی افزود :در بحث توس��عهی اتاق عمل نیز
تعداد  4اتاق عمل را به  5اتاق عمل افزایش
دادهایم،در بحث اس��تاندارد سازی  CSRو
استاندارد س��ازی بلوک زایمان یک نقشهی
جام��ع برای زایش��گاه ت��دارک دیدهایم که
کارهای مقدماتی انجام ش��ده و در ش��ورای
عالی عمرانی س��ازمان نیز تصویب شده که
این چند گام بزرگ اگر تکمیل شود بسیاری
از کمبودهایمان در زمینههای مختلف رفع
خواهد ش��د .وی گفت :دستگاه پالسما نیز
جزو دس��تگاههایی اس��ت که قرار بود سال
گذشته خریداری ش��ود ولی بهدلیل شرایط
مالی حاکم بر کش��ور میسر نشد که نهایتاً
امیدواری��م تا پایان امس��ال این دس��تگاه را
خریداری کنیم .دس��تگاه اتیلن اکساید نیز
در برنام��ه خریدمان هس��ت ک��ه در برنامه
خریدهای سال آینده گنجانده شده است.

| عکس :مجید شبستری |

رئی��س بیمارس��تان دکتر غرضی س��یرجان از
دس��تآوردهای جدید بیمارس��تانهای تأمین
اجتماع��ی از جمل��ه بیمارس��تان دکتر غرضی
س��یرجان در زمین��ه خدم��ات الکترونیکی به
بیماران خب��ر داد و گفت :درمجموع س��ازمان
تأمی��ن اجتماعی در موض��وع  ITو بحثهای
الکترونیک همیش��ه پیش��گام بوده بهطوریکه
غالب خدمات و امور درمانی در بیمارستانهای
این سازمان بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
دکتر ابنا که در جمع مس��ئوالن قس��متهای
مختلف بیمارس��تان و مدیران درمانی ش��هر با
حضور رئیس دانش��کده علوم پزشکی گزارشی
از اقدام��ات انجام ش��ده در بیمارس��تان را ارائه
میکرد افزود :این س��ازمان ک��ه در اقدامات
الکترونیکی مسبوق به سابقه است بهخصوص
با ش��روع به کار دولت یازدهم و شخص دکتر
نوربخش توانست این حرکت عظیم را بیش از
گذشته به حرکت در بیاورد که هم در بخش
بیمهای و هم در بخش درمان شاهد تحوالت
عظیمی بشویم و بیانصافی است که از نهضت
الکترونیک حرف بزنیم ولی از تیمی سخنی
به زبان نیاوریم که با کارشناسی و تخصص
کامل فارغ از سیاس��ت و حاشیه به کار خود
پرداختند و نتایج ارزندهای رقم زدند .دکتر ابنا
اف��زود :در همین بیمارس��تان غرضی از رأس
گرفته تا کارمندان س��عی درفرهنگس��ازی،
آموزش و بسترسازی برای ایجاد فعالیتهای
س��ختافزاری ،ن��رم اف��زاری و گس��ترش
شبکههای ارتباطی دارند .کاری که تا به حال
انجام ش��ده اگر چه سخت و نفسگیر بود اما
بس��یار مفید و مؤثر واقع ش��ده که جا دارد از
مدیریت بیمارستان آقایفاخر و تیم مهندسی
الکترونیک به مدیریت مهندس ستوده که در
این  4- 5سال زحمت زیادی کشیدهاند تا این
بستر را آماده کنند تقدیر و تشکر ویژه نمایم.

◄ گام های اول تا نهم نهضت الکترونیک
رئی��س بیمارس��تان دکتر غرضی در تش��ریح
گامهای نه گانه الکترونیک در این بیمارستان
گفت:
 در گام اول سیس��تم Hisیا همان سیستم
اطالعات بیمارستانی تحت عنوان Hospital
 ،Information Systemی��ک سیس��تم
جامع میباش��د که ب��ه روز و آنالی��ن بوده و
درآن همهی اجزای بیمارس��تان به هم مرتبط
هس��تند از جمله بخشهای درمان��ی ،اداری،
کاری و پاراکلینیک .این سیس��تم همچنین با
بقیهی بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی
لینک ب��وده و بهطور همزمان اطالعات همهی
بیمارانی را که در هر بیمارستان باشند توسط
بقیه مراکز در صورت نیاز قابل رویت و پیگیری

میس��ازد .همچنین با استفاده از این سیستم
درهمهی اتاقهای بیمارستان اطالعات همزمان
به اش��تراک گذاشته میشود و بسیاری از امور
کاغذی در رابطه با پروندهها حذف ش��ده و در
پوشش کارهای الکترونیک ،اطالعات بیماران
منتقل میشود.
گام دوم نسخهی الکترونیک بیمار است که
با حذف دفترچههای کاغذی و کارهای اضافی
همراه شده و در زمان نیز صرفه جویی میشود.
در این سیستم تمام اطالعات و پروندهی بیمار
قابل دسترسی است و نیاز به نوشتن نسخهی
کاغ��ذی نیس��ت و حتی خطاه��ای مربوط به
بدخط نوش��تن از بین م��یرود و بیمار فقط با
مراجعه به داروخان��ه میتواند داروی خود را با
دستور پزشک بهصورت پرینت و نصب شده بر

روی دارو دریافت کند .در این سیستم هر گونه
تداخل دارویی از بین میرود چرا که سیس��تم
در صورت اشتباه تجویز دارو و تداخل دارویی،
هرگون��ه خطای پزش��کی را در تجویز دارو به
بیمار به پزشک مربوطه اعالم میکند.
گام س��وم پرونده الکترونیک بیماران مزمن
میباش��د .در زمانهایی که بیم��اران باید در
دورهه��ای مش��خص دارو دریاف��ت کنند در
صورتی که بیم��ار زودتر از موعد مقرر مراجعه
کند ،سیستم پزش��ک را از این موضوع مطلع
و مراجع��ات تکراری و انباش��ت دارو در منازل
را با این سیس��تم از بی��ن میبرد .تمام مراحل
آزمایش��گاه ،رادیول��وژی ،س��ونوگرافی و بقیه
قسمتهای مرتبط نیز به همین منوال در این
سیستم انجام میشود.

حس��ابداری «اوراکل» اس��ت .در این سیستم
انبار داری ،خروج و ورود دارو و حساب و کتاب
گنجانده ش��ده اس��ت .دو سال اس��ت که این
سیس��تم راهاندازی شده و کلیه امور با سرعت
ب��اال در آن انجام میش��ود .کلی��ه ارتباطات
بیمارستان با بانکها و طرفهای مالی از طریق
این سیستم صورت میگیرد.
گام نهم استقرار سیستم «پکس» میباشد.
در این سیس��تم تمام عکسهای رادیولوژی و
سیتیاس��کن بیماران در تمام قس��متهای
بیمارستان روی سیستم قابل رؤیت بوده و در
ص��ورت نیاز بیمار ،آن را روی س��ی دی کپی
ک��رده و تحویل وی میدهند .این س��ابقه در
پرونده بیمار نیز هست و قابل دسترسی توسط
پزشک معالج وی میباشد.
رئیس بیمارستان غرضی همچنین از نصب
و اس��تقرار دوربینهای حفاظتی بهتعداد
 80دوربین خبر داد که در تمام فضاهای
داخل��ی و خارجی بیمارس��تان نصب بوده
و در آن تم��ام مس��ائل به لح��اظ امنیتی،
درمان��ی و قانونی لحاظ ش��ده اس��ت .وی
گفت 80:دوربین دیگر هم در دست تهیه
داری��م که بهزودی نصب خواهند ش��د که
امی��دوارم در جهت ارتق��اء کیفی و کمی
خدمات به بیمه شدگان و شهروندان مؤثر
بوده و امیدواریم مقبول آنها و درگاه حق
تعالی باشد.

ش��ود .تمام مراح��ل آزمایش��گاه ،رادیولوژی،
س��ونوگرافی و بقی��ه قس��متهای مرتبط نیز
بههمین منوال انجام میشوند.
گام پنجم سیستم نوبت دهی به بیمار است.
در این سیستم بیماران از طریق سایت تأمین
اجتماعی میتوانند نوبت بگیرند .این سیستم
هم مانند یک اپلیکیشن است که همشهریان
میتوانن��د آن را روی موبای��ل خ��ود نص��ب
کرده و به راحتی اق��دام به اخذ نوبت نمایند.
همچنین میتوانند کد دستوری *142*34#
را از طریق تلفن شمارهگیری کرده و اقدام به
نوبت گرفتن نمایند .همین نوبت دهی در سال
گذش��ته فقط توس��ط  5-4درصد از بیماران
انجام میش��د ول��ی االن ب��ه  70-60درصد
رسیده و ازدحام نوبتدهی از بین رفته است.
گام ششم اس��تقرار وب کیوسک است که
مراجعهکنن��دگان میتوانند با حضوردر محل
بیمارس��تان در همانجا اقدام به گرفتن نوبت
نمایند .این سیس��تم مخصوص کسانی است
که از طریق سایت و موبایل قادر به اخذ نوبت
نمیباشند.
گام هفتم اس��تقرار اتوماسیون اداری است
که از ابتدای س��ال  96مستقر شده است .در
این سیس��تم تمام مکاتبات کاغذی از بخش
اداری حذف و تمام کارها به صورت اتوماسیون
انجام میشود.
گام هش��تم اس��تقرار سیس��تم مال��ی و
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در مسابقات فرهنگی هنری  ،قرآن عترت ،نماز و مسابقات ورزشی شهرستان سیرجان و استان کرمان
ردیف

نام و نام خانوادگی

کالس

1

زهرا سادات هاشمی

پنجم

قرائت

2

فاطمه حائری

ششم

قرائت

رتبه

رشته

ردیف

نام و نام خانوادگی

کالس

رشته

رتبه

دوم

16

ملیکا مختاری

پنجم

کتاب خوانی

اول

دوم

17

سینا فاضل

چهارم

شطرنج

اول استان

3

حدیث سلیمی

چهارم

حفظ عمومی

سوم

18

ستایش علوی

پنجم

شطرنج

اول استان

4

زینب محمودآبادی

چهارم

احکام

دوم

19

مهسا جنیدی

چهارم

شطرنج

اول شهرستان

5

فاطمه اسالمی

ششم

احکام

6

ریحانه فتحی

پنجم

پاستل

سوم

20

آیسا قاسمی

چهارم

شطرنج

اول شهرستان

دوم

21

آوا محمودآبادی

چهارم

شطرنج

اول شهرستان

22

هستی مریدی

ششم

طرح جابر

-

7

فاطمه زیدآبادی

پنجم

آبرنگ

اول

8

عهدیه نقوی

پنجم

طراحی

سوم

9

ملیکا افتخاری

پنجم

طراحی زغال

اول

10

حلما شجاعی

چهارم

23

حلما شجاعی – صبا
جاویدان -مهسا جنیدی

چهارم

طرح جابر

-

خط نستعلیق

سوم

24

مهال کامجو

-

دو میدانی

دوم

11

پونه پورامینایی

پنجم

خط نستعلیق

دوم

25

مهال شریفی

-

کاراته

اول

12

فائزه مظفری

ششم

خط نستعلیق

دوم

26

فاطمه شفیعی

-

کاراته

سوم

13

صبا جاویدان نیا

چهارم

گواش ،تکنوازی ( ویلون)

اول -اول

27

غزل گلزاری

-

کاراته

دوم

14

زهرا اسالمی

ششم

طراحی زغال

دوم

28

نگار نصرت آبادی

-

کاراته

دوم

15

کیاناز سرافراز

پنجم

تک نوازی (پیانو)

اول

29

نازنین زهرا گلزاری

-

کاراته

سوم



تعم

عم
فراخوانتجدیدمناقصه ومییکمرحلهای

پ
یرردزانبساط لدافعمقدسباردزانبساطاالستومری(نوبتدوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تعمیر درز انبساط پل دفاع مقدس با درز انبساط االستومری) به شماره
 200975674000009را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه

پیش�نهاد مناقصهگران و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (س�تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1397/6/10میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1397/6/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1397/6/31
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18روز یکشنبه تاریخ 1397/7/1

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034 -41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

