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 6931عملکرد شش ماهه اول سال : نام اثر                             

 دانشگاه علوم پزشکی –بوشهر : مشخصات نشر                   

 ، جدول( رنگی ) صفحه ،  مصور  39: مشخصات ظاهری               

 فیپا: وضعیت فهرست نویسی         

 :شابک                               

 پورشمسعلیرضا – عبدالرسول عباسی  -دکتر عبدالرحیم دادجو :  کنترل و نظارت   

 واحد آمار مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی:  جمع آوری اطالعات  

 زینب نظری:  تهیه و تدوین    

 سمیه جمالی: صفحه آرائی 

 6931مهر : تاریخ انتشار   
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 خددر مهایر س ددر ه ددحهیا ددده  وددرآهیاهیبا آهههه  م  ددشهیارددرآهبه رددش یه   دد حهههتقددم به دداه دددر هییسددمها نتددحهرمربهددشهر سددمته  م  ددسحهب  ا هههههه

ه سسرآهه111ه  ه باژ هسه ش  مها رسشهی هوگرههعلشته    ح
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به  جددریههددر ه نددما ده  وددرآهههییسددمهیوددینم ه خددر مهایر ددشهههه دددر ههجنددر ه،تقددم مهبهتودد مه  ها رسددشهر سددمتهی هوددگرههعلددشته   دد حه ش دد مهههههبه

ه سسرآه111بهیلگمرحهیاه مسنله باژ هسه هگن هه
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 تقدیر و تشکر از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر   

 
بهداشت ودرمان  تقدیر و تشکر از معاون محترم بهداشت وزارت  

 فهرست

 مقدمه

 عملکرد مدیر مرکز 

 عملکرد روابط عمومی
 

مالی عملکرد معاون اداری  
 

1936ماهه اول سال  6های تابعه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر در  گانه بخش های اورژانس بیمارستان 11آمار شاخص های :  1جدول شماره   
 

گانه بخش های اورژانس بیمارستان شهدا خلیج فارس بوشهر 11آمار شاخص های :  1جدول شماره   
 

بخش های اورژانس بیمارستان شهید گنجی برازجان گانه 11آمار شاخص های :  9جدول شماره   
 

کنگان( ره)گانه بخش های اورژانس بیمارستان امام خمینی  11آمار شاخص های :  4جدول شماره   
 

گانه بخش های اورژانس بیمارستان بقیه اهلل دیلم 11آمار شاخص های :  5جدول شماره   
 

های اورژانس بیمارستان زینبیه خورموجگانه بخش  11آمار شاخص های :  6جدول شماره  
 

گانه بخش های اورژانس بیمارستان امیرالمومنین گناوه 11آمار شاخص های :  7جدول شماره  
 

گانه بخش های اورژانس بیمارستان قلب 11آمار شاخص های :   8جدول شماره  
 

(ع)امام حسین گانه بخش های اورژانس بیمارستان  11آمار شاخص های :   3جدول شماره  
 

گانه بخش های اورژانس بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه 11آمار شاخص های :   11جدول شماره  
 

دیر( ع)گانه بخش های اورژانس بیمارستان امام هادی  11آمار شاخص های :   11جدول شماره  
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36اول شش ماهه   -کل نیروی مورد نیاز بر اساس طرح پوشش فراگیر : 11جدول شماره   
 

تعداد پرسنل شاغل در مرکزمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی به تفکیک پایگاه های شهری وجاده ای: الف -11جدول   
 

به تفکیک شهرستان 115تعداد پرسنل شاغل در پایگاه های اورژانس :ب  -11جدول   
 

شهری وجاده ای در سطح استان 115تعداد پایگاه های اورژانس :  19جدول شماره   
 

شهری و جاده ای در سطح استان 115تعداد آمبوالنس های فعال در پایگاه های اورژانس :  14جدول شماره   
 

 عملکرد طرح تکریم ارباب رجوع
 

پزشکی استان بوشهرنتایج رضایت سنجی از خدمات مرکز مدیریت حوادث و فوریت های   
 

 واحدکنترل کیفیت عملکرد  
 

زیر مجموعه واحدهایو  عملکرد معاون عملیات  
 

36عملکرد معاونت عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر در طرح امداد نوروز    
 

 آمار مقایسه ای عملکرد ماموریت های پایگاهها و کمپ سالمت طرح امداد نوروزی
 

36شش ماهه اول  –ماموریت های انجام شده توسط بالگرد مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر :   15جدول شماره   
 

آمار درخواست اعزام از بیمارستان های استان:  16جدول شماره   
 

36آمار پذیرش های موفق کل استان شش ماهه اول :  17جدول شماره   
 

36آمار پذیرش های ناموفق کل استان شش ماهه اول  :18جدول شماره   
 

36مقایسه ماموریت های انجام شده توسط پایگاه های اورژانس شهری استان بوشهر شش ماهه اول:13جدول شماره   
 

36مقایسه ماموریت های انجام شده توسط پایگاه های اورژانس جاده ای استان بوشهر شش ماهه اول :11جدول شماره   
 

  36مقایسه نتیجه ماموریت های پایگاه های اورژانس شهری استان بوشهر شش ماهه اول : 11جدول شماره 
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  36مقایسه نتیجه ماموریت های پایگاه های اورژانس جاده ای استان بوشهر شش ماهه اول : 11جدول شماره
 

36استان بوشهر شش ماهه اول مقایسه ماموریت های غیر تصادفی پایگاه های شهری :  19جدول شماره   
 

36مقایسه ماموریت های غیر تصادفی پایگاه های جاده ای استان بوشهر شش ماهه اول :  14جدول شماره   
 

36مقایسه تماس های تلفنی مراکز پیام شهرستان های استان بوشهر شش ماهه اول:  15جدول شماره   
 

36پایگاههای شهری استان شش ماهه اول مرگ های اتفاق افتاده در :  16جدول شماره   
 

36مرگ های اتفاق افتاده در پایگاههای جاده ای استان شش ماهه اول :  17جدول شماره   
 

مقایسه میانگین زمانی رسیدن آمبوالنس بر بالین بیمار و رسانیدن بیمار به مراکز درمانی  : 18جدول شماره   
 

 عملکرد واحد آموزش
 

 عملکرد واحد عملیات بحران 
 

36جدول حوادث ویژه اتفاق افتاده در شش ماهه اول سال :  18جدول شماره   
 

 عملکرد کارگروه سالمت و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
 

 عملکرد واحد آمار
 

 عملکرد کمیته رفاهی
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 رقمرا

 

 

 

 

 

 

 

 م اهلل الرحمن الرحیمبس

 «بالهدی و الهمنی التقویالهی انطقنی »

 است کرده زنده را مردم ی همه انگار ،دهد نجات را نفر یک کسی اگر(91/مائده) «جَمیعا النَّاسَ أَحْیَا فَکَأَنَّما أَحْیاها مَنْ »

 توساط  حاال  باد  بیمااران  اولیاه  درماان  و بررسای  عموماا   هری،شا  ساالمت  مراقبات  سیساتم  در اماروزه  .باشاد  مای  حاال  باد  بیمااران  درماان  در سااز  سرنوشات  جاز   کاه  بیمارساتانی  پایش  هاای  مراقبت

 ایان  باه  ماردم  اعتمااد   و کااهش  هاا  بیمااری  از ناشای  هاای  معلولیات  و میار  و مارگ  میازان  باشاد،  تار  ساری   و تار  دقیاق  تار،  صاحیح  برخاورد  ایان  هرچاه  و گیرد یم صورت بیمارستانی پیش اورژانس

 ،موضاوع  ایان  اهمیات  باه  توجاه  باا  .یارد گ قارار  ارزیاابی  و بررسای  ماورد  موجاود  وضاعیت  بایساتی  بیمارساتانی  پایش  درماانی  خادمات  ی ارایاه  چگاونگی  در کیفیات   ارتقا جهت .یابد می افزایش سیستم

 و بهداشات  وزارت اساتانداردهای  باا  آن مقایساه  و دانشاگاه  بیمارساتانی  هاای  اورژاناس  واساتانداردهای  هاا  شااخص  بررسای  و بیمارساتانی  پایش  اورژاناس  کیفای  عملکارد  ارزیاابی  هاد   باا  مجموعه این

  است شده تهیه درمان
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هتمم فه باژ هسهبهب امههر هرخسلفهروغشله اهفمرلنشه 

هاااای فاااوری پزشاااکی اورژانسااای کاااه در مواقااا  اضاااطراری مانناااد تصااااد ، بیمااااری حااااد،     خااادمات و مهاااارتی باااه مجموعاااه : هاااای پزشاااکی پااایش بیمارساااتانی  خااادمات فوریااات

شااود، اطااالق   ده بااه بیمارسااتان ارایااه ماای  یااد هااای پزشااکی کشااور قباال از رساایدن بیمااار یااا مصاادوم حاد ااه      طبیعاای یااا ساااخته دساات بشاار در قالااب نيااام شاابکه فوریاات     هااای  پدیااده

 .گردد می

 می باشد ی و دریایی ا ساحلی ای ا موقت، هوایی، ریل های شهری، جاده شامل مرکز ارتباطات یا مرکز پیام، پایگاه: های پزشکی پیش بیمارستانی شبکه فوریت

 

ه:هرمی ه اتبر ر هبهفمررهمهحهعیلنر  

باشد پس از تماس افراد نیازمند، اقادام مقتيای را باا همااهنگی      های اورژانس است که موظف می کننده پایگاه و هماهنگ 115اورژانس  مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات، واحد اطالع رسانی و فراخوان      

هزار نفر به صورت مستقل  151ها، شهرهای دارای دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و شهرهای با جمعیت بیش از  واحدهای ارتباطات در مراکز استان. بط به عمل آوردیرواحدهای ذ

 .گیرد در یک مکان مناسب قرار می

 

ه:هرمی ه نرت 

باشااد مرکااز پیااام ایجاااد شااده و     هاازار نفاار ماای  151باشااند و جمعیاات آنهااا کمتاار از    رای ایجاااد مرکااز ارتباطااات و فرماناادهی عملیااات ماای   هااایی کااه فاقااد شاارایط الزم باا    در شهرسااتان   

 .ادرا به عهده دارد و در شرایط بحرانی با مرکز ارتباطات همکاری الزم را انجام خواهد د 115رسانی وظیفه هماهنگی و فراخوان اورژانس  به عنوان واحد اطالع
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 :هر گرهه رم یه  م   

هااازار نفااار ایجااااد  51هاااا، شاااهرهای دارای دانشاااگاه یاااا دانشاااکده علاااوم پزشاااکی و خااادمات بهداشاااتی، درماااانی و شاااهرهای باااا جمعیااات بااایش از    ایااان پایگااااه در مراکاااز شهرساااتان  

  .شود می

 .باشد بوده و دارای دو دستگاه آمبوالنس میپایگاه امداد شهری با مرکز پیام و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات در ارتباط 

 

ه:  ه ر گرهه رم یهجریه 

و بااا در نياار گاارفتن حااداک ر زمااان رساایدن بااه       از یکاادیگر کیلااومتر  41هاازار نفاار بااا فاصااله حااداک ر      51هااا و در مبااادی شااهرهای بااا جمعیاات کمتاار از       ای در جاااده پایگاااه جاااده    

ای دارای یاااک دساااتگاه آمبااوالنس فعاااال باااوده و باااا مرکاااز ارتباطاااات و فرمانااادهی عملیاااات و یاااا مرکاااز پیاااام در ارتبااااط   هااار پایگااااه جااااده. شاااود دقیقاااه ایجااااد مااای 15محاال حاد اااه  

 . باشد می

ه. شیههمهساه ر گرهه كه ربشالهسه وسنبرآهیاههظمهگمفساهرحهء شیههبه اه   هB ر تسحهی ا  ه م  طه ربشالهسهتنپه  هههر ه  م هبهجریههتبصمههده ربشالهسهرشایه سسفریههیاه ر گره

 

ه:ه ر گرهه رم یهفشا س ر ه    حهرشدشه 

 شوند اندازی می معمول دارند، راههایی که افزایش جمعیت و یا تردد بیش از حد  هایی که در ایام ویژه به منيور آمادگی و توان عملیاتی بیشتر در مکان پایگاه  
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ه: ر گرهه رم یههش  ح 

محاال و نیااز در مناااطقی کااه دسترساای زمیناای بااه    هااا باااال باشااد   خیااز، محورهااایی کااه میاازان تااردد در آن   العبااور، محورهااای حاد ااه  مساایرهای صااعب  جهاات بکااارگیری در پایگاااه هااوایی   

 .یابد بالگرد در طول روز استقرار میپذیر نباشد با درنير گرفتن امکان استفاده از  امکان

 

ه(Emergency Operation Center : EOC )رمی ههم  شهعیلنر ه  م آهه 

 .دهد های الزم در زمان بحران را در سطح استان، برون استانی و درصورت نیاز کشوری انجام می این واحد در حقیقت هماهنگی

 :برحسب ضرورت اطالعات مربوط به حواد ی نيیر 

 مصدوم و یا سه فوتی  5حوادث ترافیکی با بیش از  : لفه

 های غذایی گروهی مسمومیت : ه

 گیری مشاهده عالئمی از بیماری آنفلوانزای پرندگان و یا هر گونه همه :جه

 و طوفان( یا طغیان رودخانه)سقوط بهمن، وقوع سیل  :یه

 زا و خطرناک  گذاری و هر نوع انفجار موارد آتش بمب :هده

 هر گونه نشست سیاسی و تحصن -ادث تروریستی حو :به

 سقوط هواپیما و بالگرد و وقای  مهم بر اساس ضرورت : ه

 .گیرد شود و در مواق  ضروری در اختیار اعيای تیم مدیریت بحران مرکز، دانشگاه و تیم مدیریت بحران استان قرار می در این مرکز گردآوری، تحلیل و پردازش می
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 رمی هرم م شهاش یثهبهفشا شههر ه    حه سسرآه ش  معیل میهرم مه

 

 

  مسنل     رآ   مبهم آ رتئشلننهب امهر رتئشلننه سسرهح رتئشلننهیوشا  اهـــــم

 04 1 3 01 06 1 فروردین

 07 3 0 95 7 00 اردیبهشت

 04 1 5 86 6 0 خرداد

 0 2 02 72 8 3 تیر

 5 1 5 46 6 3 مرداد

 02 1 2 74 7 3 شهریور

 63 5 28 383 51 20 کل
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ه نرتهخم بهمههجر ه خش

 

نقاااط  از نياار یااری مجدانااه درخصااوت اهمیاات اسااتان بوشااهر    گهااا پی چاارا کااه بعااد از سااال  . سااال بساایار پاار بااار باارای اسااتان بوشااهر ماای باشااد      1936بااه شااکر و حمااد الهاای سااال    

ازجملااه ریاساات محتاارم اورژانااس     محتاارم  بااا کمااک و همیاااری  همااه مساا ولین    و  حیاااتی و حساااس و مهماای کااه باعااا شااده بعااد از پایتخاات راهبااردی تاارین اسااتان کشااور باشااد          

حتااارم اساااتان در مجلاااس شاااورای اساااالمی کشاااور بااارادر گرانقااادر و ارزشااای جنااااب آقاااای دکترکولیوناااد ، ریاسااات محتااارم وقااات دانشاااگاه جنااااب آقاااای دکتااار رئیسااای و نماینااادگان م  

  گردیدنوان قطب ویژه در پدافند غیرعامل و مدیریت بحران انتخاب به عبوشهر 

 دیگر فعالیت مدیریتی مرکز ایجاد تعامل با مس ولین ارشد استان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی می باشد

 .شد اه باعا بهبود روند کارکار در محیطی صمیمی و همدلی با سایر مدیران دانشگ

 ها و همفکری و استفاده از خرد جمعی از دیگر راهکارهای این مرکز می باشد  جلسات هفتگی با مدیران واحدهای ستادی و آگاهی از مشکالت آن

 مالقات با پرسنل و ارباب رجوع باعا احساس نزدیکی در پرسنل نسبت به تیم مدیریتی  
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هرمی هرم م شهاش یثهبهفشا شههر ه    حه سسرآعیل میهاب  طهعیشرحه

 

 فمرلنشههر هخبم ه -1

   عناااوان خباااری از مجموعاااه فعالیااات هاااای انجاااام شاااده در مرکاااز مااادیریت حاااوادث و فوریااات هاااای پزشاااکی اساااتان بوشاااهر اعااام از حاااوادث ،       1751تهیاااه و ارساااال بااایش از

 ... (موفق و جلسات و CPRرویدادها ، مناسبت ها ، حيور شخصیت ها ، بازدیدها ، زایمان و 

 انتقال اخبار به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

  پیگیری تصویب و شروع به کار رادیو اورژانس در استان بوشهر  با همکاری روابط عمومی اورژانس کشور 

            واحااد مرکاازی خباار ، برنامااه هااای رادیااویی و تلویزیااونی اسااتانی بااه منيااور برقاااراری           .. همکاااری بااا خبرگاازاری هااای معتباار نيیاار جمهااوری ، ایرنااا ، مهاار ،فااارس ، تساانیم و

شااگاه از طریااق  ارتباااط صااحیح بااا مرکااز و ایجاااد فرهنگاای دوسااویه جهاات آشاانایی بااا مجموعااه عملکردهااای فوریاات هااای پزشااکی اسااتان ، کااه طبااق دسااتور ریاساات محتاارم دان                  

 .ی انجام می شود روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشک

  در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهرها و روستا ، روز قدس و کنکور سراسری   115پوشش خبری حيور نیروهای اورژانس 

  پوشش کامل خبری حوادث ویژه 

 نصب بنر ( ع)های اعزامی جهت تاسوعا و عاشورای حسینی  پوشش خبری تیم ، 

 (پیگیری چاپ و انتشار تقدیر نامه و نیز انعکاس اخبار )شگاه علوم پزشکی بوشهر همکاری با کمیته ی خیرین دان 
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 ت ناهرتسنم  هبهع سه -2

  در تعدادی از پایگاههای شهری و روستایی استان و تهیه مستندات 115و حيور در کنار تیم های عملیاتی اورژانس  36بازدید از پایگاه ها و کمپ های سالمت در  نخستین ایام سال  

  ارسال گلچینی از عکس های اورژانس به روابط عمومی کشور جهت تهیه بانک تصاویر کشوری و استفاده هماهنگ در رسانه های تصویری 

  ( پیش بیمارستانی ) 115مشارکت در چاپ کتاب شهدای اورژانس 

  تهیه عکس  از آمبوالنس های جدید تحت عنوانmICU و mNICU   با همکاری روابط عمومی دانشگاه 

 تهیه گالری تصاویر جهت بارگذاری در سایت فوریتهای پزشکی استان بوشهر 

  همکاری با واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان در خصوت برگزاری کالس آموزشی امداد هوایی و تهیه مستندات 

 فوریت های پزشکی استان در خصوت برگزاری کالس آموزشی تریاژ تلفنی با حيور مدرس از شیراز و تهیه مستندات   همکاری با واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و 

 هیر شههرهبهتألنفر  -3

  تهران انی درتن از پرسنل فوریت های پزشکی استان در جشن چهل ودومین سالگرد تاسیس اورژانس پیش بیمارست 18معرفی و حيور 

  جلد  8111راژ با تی نس با آرم فوریت های پزشکی بوشهرانتشارات گل گندم جهت چاپ مجدد کتاب یک یک پنج و کتاب الو اورژارایزنی مجدد با 

  معرفی مستندات و آ ار جشنواره اورژانس به انتشارات گل گندم جهت چاپ نمونه اولیه. 

  همکاری با روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در چاپ و انتشار گاهنامه خبری موج 

  شرکت در جلسه مس ولین روابط عمومی در اورژانس کشور 

  ی استان در شهرستان ها 115جم  آوری اطالعات ضروری و معرفی سوژه مناسب جهت مستند فرشتگان نجات با همکاری مس ولین اورژانس 
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ههررلحهرمی ه ی ا هشهعیل میهرمربه

 

  :شامل با اهدا  کلی 36تدوین برنامه و اهدا  معاونت اداری مالی در نیمه اول سال 

  115توسعه ، بهسازی و راه اندازی پایگاههای اورژانس-

 در حوزه پرسنلی و مالیارائه خدمات رفاهی و تجهیز پایگاهها و اصالح فرایندهای جاری  -

ه: دم رر 

 :استان جهت احداث ساختمان با همکاری دانشگاه و مرکزمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور شامل 115پایگاه کانکسی  16پیگیری تبدیل  -

 احمدی، چغادک، ترمینال، بهمنی و کره بند 115پایگاه اورژانس :  بوشهر شامل شهرستان پایگاه در 5 -

 قلعه سفید، بوشکان، آبپخش، کلمه 115پایگاه اورژانس :  دشتستان شامل شهرستان پایگاه در 4 -

 درود احمد، دوراهک، و بردخون  115پایگاه اورژانس : دیر شامل شهرستان پایگاه در 9 -

 گلستان115اورژانس شهرستان دشتی پایگاه   -

 شهری اهرم 115اورژانس پایگاه  شهرستان تنگستان  -

 چاه مبارکشهری  115انس اورژشهرستان عسلویه  پایگاه  -

 شهری  115اورژانس شهرستان جم پایگاه  -
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 در محل کار آن  پرسنل اداری والزام به رعایت پوششفرم پیگیری و طراحی لباس   -

 انيباط پرسنل اداری مرکز  غیاب جهت ایجاد نيم و غیاب وکنترل و نيارت بر سامانه حيور و اصالح فرایند حيور و -

 بوشهر جهت افتتاح در نیمه اول سال( س)جدید شهری فاطمه زهرا 115تعمیرات و تجهیز پایگاه پیگیری انجام  -

 36شهرستان بوشهر و افتتاح  آن درنیمه اول سال  115تجهیز و انجام تعمیرات الزم جهت راه اندازی واحد اداری اورژانس  -

 ایی در محل پایگاه دریایی بوشهرتجهیز پایگاه جدید اورژانس هو انجام تعمیرات الزم و پیگیری و -

 استان جهت جلوگیری از تاخیر در پرداخت کارانه  115پیگیری و تدوین برنامه جهت ارسال به موق  کارانه پرسنل  -

 برگزاری جلسات ماهیانه با پرسنل امور اداری جهت اصالح فرایندهای جاری  -

 بوشهر MCMCنفر نیروی طرحی برای راه اندازی مرکز  11انجام مکاتبات الزم و برگزاری جلسه با معاونت محترم درمان و توسعه جهت جذب  پیگیری و -

 مرخصی پرسنل اداری وعملیاتی اخذ اصالح فرایند  -

 پیگیری قرارداد اتوماسیون اورژانس  -

   mNICU و mICUای هماهنگی با شهرستانها در خصوت رف  نقایص آمبوالنس ه -

 فوریت های پزشکی استان و سایت مرکزی مرکز مدیریت حوادث و CBRNEبرگزاری جلسه با معاونت محترم توسعه دانشگاه و درخواست زمین یک هکتاری جهت مرکز   -

 شهرستان بوشهر 115پرسنل  35پیگیری تکمیل ارزشیابی سال  -

 جایگزینی آنها الستیک اتوبوس آمبوالنس وپیگیری و جذب اعتبار الزم جهت  خرید  -

 پیگیری احداث پارکینگ اتوبوس آمبوالنس -
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 مرکز  شهرستان بوشهر و اسکن ماموریت های روزانه جهت اصالح فرایند های آماری و دسترسی آسان به سوابق خدمات جهت مراجعین و 115بهینه سازی فرم های اورژانس  -

 تسهیل در دسترسی به سوابق پرسنلی  ارتقا  فرایند های جاری اداری وابق پرسنل جهت اسکن مدارک و سو -

 پیگیری جهت رف  مشکل جریمه آمبوالنس ها و انجام مکاتبات الزم با مراج  ذیصالح در این خصوت -

 تکمیل تجهیزات ارتباطی ستاد هدایت بوشهر  -

 (احمدی شهرستان بوشهر و محمدی در شهرستان گناوه 115پایگاه  )رین سالمت از طر  مجم  خی 115پیگیری ساخت پایگاه اورژانس  -

 36ماهه اول سال  6استان در  115بروز رسانی اطالعات پرسنل پایگاه های اورژانس  -

 تکمیل فرمت های مربوطه جهت سامانه الکترونیکی دانشگاه کارپردازان وبهینه سازی اطالعات و مشخصات  -

 در فرودگاه بوشهر و برگزاری جلسه با کارشناسان فرودگاه و پیگیری اصالح اعتبارات مربوطه از اورژانس کشور 115شدن قرارداد با فرودگاه جهت استقرار یک کد پیگیری نهایی  -

 پیگیری نهایی شدن وضعیت استخدامی پرسنل در آزمون اخیر استخدامی -

 و اورژانس های بیمارستانی  115تدوین برنامه بازدید های ستادی از پایگاههای  -

 1414در سطح استان تا افق  115پیش بینی پایگاههای مورد نیاز  -

 915دستگاه آمبوالنس بنز اسپرینتر  3پیگیری و انجام پالک گذاری  -

 شهرستان بوشهر 115مذاکره با بیمه های مختلف جهت انجام بیمه مکمل درمان پرسنل  -

میلیااون ریااال کااارت هدیااه اهاادایی ریاساات محتاارم دانشااگاه بااه کلیااه پرساانل          111شهرسااتان هااا بااا ریاساات محتاارم دانشااگاه و توزیاا         115 برگاازاری جلسااه مشااترک مساا ولین     -

 36و روز فوریت ها در شهریور  115استان به مناسبت چهل و دومین سالگرد تاسیس اورژانس  115شاغل در پایگاههای 

 ونیکی شدن درخواست های ماموریت و انتقالی در خصوت الکتر 115اطالع رسانی به پرسنل  -
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 میلیون ریال941جمعا به مبلغ  35شهرستان بوشهر در سال  115پیگیری و پرداخت حق غذای پرسنل  -

 میلیون ریال1914استان به مبلغ  115پرسنل  35پرداخت کارانه اسفند  -

 میلیون ریال  5/741ادی جمعا به مبلغ   پیگیری جذب اعتبارات پایگاه اورژانس هوایی جهت انجام پرواز امد -

 میلیون ریال 168/9مبلغ   به سطح استان  115پرداخت کارانه پرسنل پیگیری جذب درآمدهای  بیمارستانی استان جهت  -

میلیااون ریااال  اعتبااارات مرکااز ماادیریت حااوادث وفوریاات هااای پزشااکی کشااور  در قالااب برنامااه هااای بحااران و متمرکااز اختصاصاای بااه مرکااز جهاات تجهیااز                  1167پیگیااری جااذب  -

 CBRNEدستگاه آمبوالنس استان به تجهیزات  1

 میلیون ریال1151: استان در قالب اضافه کار خارج از شمول به مبلغ 115های اورژانس  پرسنل در پایگاهساعت به ازا  هر نفر 951از سقف  پرداخت مازاد کارکرد باالترپیگیری جهت  -

 میلیون ریال141جمعا به مبلغ ماندگاری طرح تحول نيام سالمت شکان واحد دیسپچ مرکز در برنامه پرداخت کارانه پز جهتهماهنگی پیگیری و  -

 (در سایر شهرستانها نیز از طریق شبکه های بهداشت ودرمان پرداخت می گردید)میلیون ریال 1394: شهرستان بوشهرجمعا به مبلغقرارداد ساعتی  و پزشکان پرداخت حقوق و مطالبات پرسنلپیگیری جهت  -

 و پیگیری سیستم اتوماسیون اورژانس وتبدیل بی سیم پایگاهها به دیجیتال 115میلیون ریال مانده برگشتی سال گذشته و هزینه کرد جهت تعمیرات آمبوالنس های1811پیگیری و جذب  -

 میلیون ریال156شهرستان بوشهر به مبلغ  115پرسنل  35پیگیری پرداخت  حق لباس سال  -

 میلیون ریال  741/5بیماربا هزینه کرد  15ساعت پرواز و انتقال 11سورت پروازی بالگرد و انجام 15هماهنگی و پشتیبانی انجام  -

 هبا همکاری مدیرمحترم مناب  انسانی دانشگا 36پرسنل قرارداد ساعتی در سال حقوق پزشکان و مبلغ قرارداد ساعتی جهت پرداخت تعیین  -

  در  سطح استان 36سال  ماهه اول  6در 115ماموریت اورژانس 16937ارائه سرویس های الزم به منيور انجام  پشتیبانی و -

 مختلف دانشگاه و سایر واحد های مرتبط دانشگاهی و غیر دانشگاهی و انجام پیگیری های الزم نت هایفقره مکاتبه با معاو1171 انجام -

 با هزینه کرد یک میلیارد ریال 1936ایستگاه سالمت نوروزی در امداد نوروزی  11هماهنگی و ارائه خدمات پشتیبانی جهت  -

 جهت بکارگیری در پایگاه های اورژانس  36ی در سال شکان و پرسنل قراردادنفر از پز 11تمدید قرارداد ساعتی  -
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 ( 1111حقوق ومزایا و-فيای فیزیکی-تجهیزات-نیروی انسانی)در شهرستان ها به معاونت محترم درمان و توسعه دانشگاه 115مکاتبه و انعکاس مشکالت پایگاههای اورژانس  -

 جهت تبدیل وضعیت پرسنل قرارداد ساعتی   ترم توسعه مدیریت ومناب  دانشگاهمعاون مح محترم مناب  انسانی وبررسی و مکاتبه با مدیر  -

 همکاری با واحد آموزش جهت اعزام اساتید و مدرسین به شهرستانها و تنيیم اسناد پرداخت حق الزحمه مدرسین -

 ماموریت مس ول نقلیه جهت انجام تعمیرات داخل وخارج استان مورد 18انجام بیش از  -

 در طرح مشترک با معاونت بهداشتی دانشگاه 115دستگاه آمبوالس بنز اسپرینتر پایگاه های اورژانس  11عقد قرارداد و انجام تغییرات کانورژن و تجهیز  پیگیری -

 استان 115بروز رسانی لیست آمبوالنس های  -

 به ریاست محترم دانشگاه 115اورژانس  35تهیه گزارش عملکرد سال  -

 به معاونت محترم درمان دانشگاه جهت بارگزاری در پورتال وزارت بهداشت  115ارسال اطالعات برنامه های پایش عملیاتی اورژانس  -

 36پیگیری و عقد قرارداد جدید با پیمانکاران خودروهای استیجاری در سال  -

 ان بوشهرشهرست 115و خرید بی سیم دیجیتال جهت پایگاههای پیگیری ،عقد قرارداد  -

 عقد قرارداد ، اجرا و نصب و راه اندازی فیبر نوری -

 انتقال کلیه خطوط تلفن از زوج سیم به فیبر نوری  -

 نصب و راه اندازی موتور برق جهت برق اضطراری واحد ستاد هدایت -

  115بر روی آمبوالنس های پایگاه های  عدد بیسیم دیجیتال 16نصب  -

 نصب یک تکرار کننده در ستاد  -

 خرید رک جهت متعلقات بیسیم دیجیتال  -

 به فیبر نوری .g پیگیری انتقال خط -
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هرمی ه هعیل میه ی اهه باژ هسه نیراسسرهح

مااورد بازدیااد و ارزیااابی اورژانااس هااای بیمارسااتانی      16در قالااب  هماااهنگی باار اورژانااس هااای بیمارسااتانی و بازدیااد از بخااش هااای  اورژانااس هااای بیمارسااتان هااای تابعااه و غیاار تابعااه              نيااارت و -

م و اهااار( ع)و ساااوانح و ساااوختگی گنااااوه ، اماااام حساااین ( ع)بیمارساااتان هاااای شاااهدای خلااایج فاااارس و مرکاااز قلاااب بوشاااهر، شاااهید گنجااای برازجاااان، زینبیاااه خورماااوج ، بقیاااه اهلل دیلااام، امیرالماااومنین 

 کنگان ( ره )بیمارستان امام خمینی 

فوریااات هاااای پزشاااکی کشاااور جهااات اصاااالح فرایناااد هاااای آمااااری و بازدیااادهای اورژاناااس هاااای      برگااازاری جلساااه مشاااترک باااا کارشناساااان اورژاناااس بیمارساااتانی مرکاااز مااادیریت حاااوادث و    -

 بیمارستانی 

ژ، تجهیاازات بخااش اورژانااس ، فاارم هااای احیااا  و ویاارایش داروهااای ترالاای        دیاار و تحویاال فاارم هااا و مسااتندات الزم واحاادهای تریااا      ( ع)بازدیااد از اورژانااس بیمارسااتان تااازه تأساایس امااام هااادی        -

 اورژانس به مدیر خدمات پرستاری ومس ول بخش اورژانس آن بیمارستان  

 شهرستان دیر( ع)جهت پرسنل بخش اورژانس بیمارستان امام هادی ESIهماهنگی جهت برگزاری کارگاه آموزشی تریاژ بیمارستانی  -

 کنگان و اعالم نقاط ضعف و قوت  واحد مربوطه به مس ول بخش و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان( ره)تریاژ بیمارستان امام خمینی بازدید از واحد -

کاااهش درصااد  ساااعت در بخااش اورژانااس و    11هااای ماناادگاری باااالی    رایزناای بااا مساا ول خاادمات پرسااتاری ومساا ول بخااش اورژانااس بیمارسااتان شااهید گنجاای برازجااان جهاات بهبااود شاااخص             -

 ترک با رضایت شخصی بیماران از اورژانس آن بیمارستان

کالت فراینااد تحویاال بیمااار از   برگاازاری جلسااه مشااترک بااا معاااون محتاارم درمااان و ماادیر خاادمات پرسااتاری بیمارسااتان شااهدای خلاایج فااارس بوشااهر جهاات اصااالح آمااار هااای تریاااژ و حاال مشاا                 -

 مس ول کنترل کیفیت مرکز شهرستان بوشهر و 115ساالن بیمارستان با حيور مس ول اورژانس اورژانس پیش بیمارستانی به بخش اورژانس بزرگ

  36و افتتاح این بخش در خرداد  بیمارستان زینبیه خورموج بهسازی فيای فیزیکی اورژانس روندپیگیری  -

 در سایت وزارت متبوع  نه اورژانس های بیمارستانیماهیا اری آمارزبارگو اصالح فرایند دریافت و  بت اطالعات اورژانس های بیمارستانی  -

 اطالعات اورژانس های بیمارستانی همکاری با واحد آمار دانشگاه و بروز رسانی -
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هگانه  اورژانس های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر02آمارماهیانه شاخص های :هه1جمبله یراههههههههههههه

 0396اول شش ماهه 

 ردیف

 نام بیمارستان 
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 شاخص

 202445 26062 2102 061 21212 21511 46140 06551 002606 6105 43243 تعداد کل مراجعین 1

 EMS 0005 250 0010 226 446 410 440 3 60 333 5123تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

 0045 1 2 44 30 1 015 0 005 262 666 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 3

 16 1 3 1 6 6 06 00 02 3 6 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 4

 245666 20661 0130 016 20013 24126 40526 03433 00406 4550 00063 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  5

 66113 4656 431 12 5051 3533 1100 3413 04016 0434 06114 تعداد موارد بستری در اورژانس  6

 6601 221 42 1 660 512 506 300 2121 54 0010 تعداد موارد ترک با رضایت شخصی 7

 02361 401 1 12 661 653 0605 066 3351 464 3140 تعداد موارد بستری شده در بخشها  8

 4205 000 1 25 332 004 422 011 636 614 511 تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه 9

 045 056 33 1 060 061 001 65 64 25 66 تعداد بیماران اعزامی  11

 226 01 1 1 6 06 26 0 50 00 65 ساعت اول 02تعداد موارد فوت در  11

 04 1 1 1 1 1 1 1 04 1 1 ساعت  02تعداد موارد فوت بعد از  12
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هبیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر گانه  اورژانس های02آمارماهیانه شاخص های :هه2جمبله یراهههههههههه

  

 0396ماهه اول سال  6در   

 ردیف
 نام بیمارستان 

 ماهه 6جمع  شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت  فروردین
 شاخص

 43243 6151 3300 6030 6620 5061 1665 تعداد کل مراجعین 1

 EMS 420 443 406 422 456 426 0005تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

 666 026 00 02 06 15 06 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 3

 6 0 2 2 1 0 2 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 4

 00063 2665 2660 2504 4142 4364 3640 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  5

 06114 2613 0041 2363 2360 2514 4124 تعداد موارد بستری در اورژانس  6

 0010 056 006 004 064 216 221 تعداد موارد ترک با رضایت شخصی 7

 3140 511 564 561 566 136 505 تعداد موارد بستری شده در بخشها  8

 511 023 54 016 10 03 210 تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه 9

 66 00 05 06 02 5 01 تعداد بیماران اعزامی  11

 65 06 06 02 05 01 06 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در  11

 1 1 1 1 1 1 1 ساعت  24تعداد موارد فوت بعد از  12
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 گانه  اورژانس های بیمارستان شهید گنجی برازجان02آمارماهیانه شاخص های :هه3جمبله یراههههه

ه

 0396ماهه اول سال  6در 

 ردیف

 

 نام بیمارستان
 ماهه 6جمع  شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 شاخص

 002,606 01266 06625 06501 01141 21112 25160 تعداد کل مراجعین 1

 EMS 451 414 411 254 406 450 0,010تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

 005 0 01 23 01 01 40 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 3

 02 3 1 1 0 0 5 فوتی در هنگام مراجعهتعداد موارد  4

 00,406 06206 04133 04562 06601 01135 24330 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  5

 04,016 2155 2162 0066 2042 2266 2502 تعداد موارد بستری در اورژانس 6

 2,121 433 463 453 461 266 424 تعداد موارد ترک با رضایت شخصی 7

 3,351 561 510 514 105 613 0105 موارد بستری شده در بخشهاتعداد  8

 636 026 063 065 026 046 031 تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه 9

 64 21 06 01 02 6 3 تعداد بیماران اعزامی 11

 50 01 04 00 1 03 03 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در  11

 04 1 1 2 6 3 2 ساعت 24تعداد موارد فوت بعد از  12

ه
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هکنگان(ره)گانه  بخش اورژانس  بیمارستان امام خمینی 02آمارماهیانه شاخص های :هه4جمبله یراهه

 0396ماهه اول سال  6در 

 ردیف
 نام بیمارستان 

 فروردین
اردیبهش

 ت 
 شهریور مرداد تیر خرداد

 6جمع 

 شاخص ماهه

 46140 5201 6314 6151 5461 5615 6060 تعداد کل مراجعین 1

 EMS 13 30 61 31 51 55 446تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

 015 01 21 21 24 02 20 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 3

 06 2 2 2 4 3 2 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 4

 40526 3055 3160 3616 3061 6626 1001 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  5

 1100 0230 0402 0001 0313 011 060 تعداد موارد بستری در اورژانس  6

 506 66 006 021 006 024 020 تعداد موارد ترک با رضایت شخصی 7

 0605 214 216 215 406 261 001 تعداد موارد بستری شده در بخشها  8

9 
 422 51 64 53 65 64 20 تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه

 001 24 06 06 24 20 1 تعداد بیماران اعزامی  11

 26 6 2 0 3 4 2 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در  11

 1 1 1 1 1 1 1 ساعت  24تعداد موارد فوت بعد از  12
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هگانه  بخش اورژانس  بیمارستان بقیه اهلل دیلم02آمارماهیانه شاخص های :هه1جمبله یراهه

 0396اول سال ماهه  6در 

 ردیف
 نام بیمارستان 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت  فروردین
 6جمع 

 شاخص ماهه

  26,062        4633 4616 4066 3104 3260 6234 تعداد کل مراجعین 1

  EMS 011 66 66 56 62 63            333تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

    -               1 1 1 1 1 1 ارجاع شده از سایر مراکزتعداد بیماران  3

    -               1 1 1 1 1 1 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 4

  20,661        4422 4246 4300 4334 4561 3625 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  5

  4,656         622 614 613 611 510 101 تعداد موارد بستری در اورژانس  6

 41 45 44 23 31 61 تعداد موارد ترک با رضایت شخصی 7
             

221  

  401             51 35 30 46 60 56 تعداد موارد بستری شده در بخشها  8

9 
 تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه

24 06 24 00 06 04 
              

000  

 40 22 26 00 23 31 تعداد بیماران اعزامی  11
             

056  

 2 0 0 0 4 2 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در  11
               

01  

    -               1 1 1 1 1 1 ساعت  24تعداد موارد فوت بعد از  12
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هبیمارستان زینبیه خورموجگانه  بخش اورژانس  02آمارماهیانه شاخص های  :ه6جمبله یراه

 0396ماهه اول سال  6در 

 ردیف

  

 نام بیمارستان 
 ماهه 6جمع  شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 شاخص

 21,511 3511 3505 3544 3443 3631 3531 تعداد کل مراجعین 1

 EMS 11 61 46 62 56 55 410تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

 - 1 1 1 1 1 1 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 3

 6 1 0 0 1 1 4 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 4

 24,126 4106 4650 4036 4365 3112 4666 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  5

 3,533 602 135 563 616 116 130 تعداد موارد بستری در اورژانس 6

 512 045 01 00 66 61 001 با رضایت شخصیتعداد موارد ترک  7

 653 010 63 012 61 03 05 تعداد موارد بستری شده در بخشها 8

 004 42 36 20 06 41 40 تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه 9

 061 30 25 22 41 25 21 تعداد بیماران اعزامی 11

 06 3 6 0 0 3 4 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در  11

 - 1 1 1 1 1 1 ساعت 24تعداد موارد فوت بعد از  12
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هگانه  بخش اورژانس  بیمارستان امیرالمومنین گناوه02آمارماهیانه شاخص های :هه7جمبله یراه

 

 0396ماهه اول سال  6در 

 ردیف
 نام بیمارستان 

 ماهه 6جمع  شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت  فروردین
 شاخص

 21,212 3066 4034 3625 3460 3601 6330 تعداد کل مراجعین 0

 EMS 66 56 61 56 30 30 440تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

 01 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 3
 

6 02 1 1 30 

 6 1 1 0 4 1 3 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 4

 20,013 4243 4006 4630 4431 4536 3216 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  5

 5,051 060 626 015 0110 0052 0241 تعداد موارد بستری در اورژانس  6

 660 15 54 66 60 024 036 تعداد موارد ترک با رضایت شخصی 7

 661 002 060 020 016 61 041 تعداد موارد بستری شده در بخشها  8

 332 66 65 61 46 031 60 ویژه تعداد موارد بستری شده در بخشهای 9

 060 6 22 40 26 25 26 تعداد بیماران اعزامی  01

 6 1 0 1 1 1 3 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در  00

 - 1 1 1 1 1 1 ساعت  24تعداد موارد فوت بعد از  02
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هقلبگانه  بخش اورژانس  بیمارستان تک تخصصی 02آمارماهیانه شاخص های :ههه8جمبله یراه

 0396ماهه اول سال  6در 

 ردیف

  

 نام بیمارستان 
 ماهه 6جمع  شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت  فروردین

 شاخص

 6,105 160 066 600 613 626 660 تعداد کل مراجعین 0

 EMS 30 60 61 34 46 46 250تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

 262 33 32 33 45 32 33 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 3

 3 0 1 1 0 1 2 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 4

 4,550 635 103 666 650 511 566 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  5

 0,434 202 233 225 243 226 212 تعداد موارد بستری در اورژانس  6

 54 0 03 01 01 03 5 تعداد موارد ترک با رضایت شخصی 7

 464 36 50 50 13 36 60 تعداد موارد بستری شده در بخشها  8

 614 002 016 05 61 01 01 تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه 9

 25 2 3 5 1 3 4 تعداد بیماران اعزامی  01

 00 2 2 1 0 3 2 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در  00

 - 1 1 1 1 1 1 ساعت  24تعداد موارد فوت بعد از  02
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هاهرم( ع) گانه  بخش اورژانس  بیمارستان امام حسین02آمارماهیانه شاخص های  :هه9جمبله یراههه

 0396ماهه اول سال  6در 

 ردیف

  

 نام بیمارستان 
 ماهه 6جمع  شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت  فروردین

 شاخص

 06,551 4000 2100 2614 2650 4236 3041 تعداد کل مراجعین 0

 EMS 30 44 30 23 43 33 226تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

 0 1 1 1 1 1 0 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 3

 00 2 6 4 0 4 6 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 4

 03,433 2350 2142 0634 2036 2601 4461 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  5

 3,413 145 562 561 102 146 162 تعداد موارد بستری در اورژانس  6

 300 06 12 15 61 10 01 تعداد موارد ترک با رضایت شخصی 7

 066 03 00 03 35 40 24 تعداد موارد بستری شده در بخشها  8

 011 1 53 34 1 1 1 تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه 9

 65 23 1 1 22 21 21 تعداد بیماران اعزامی  01

 0 1 1 1 1 1 0 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در  00

 1 ساعت  24تعداد موارد فوت بعد از  02
 

1 1 1 1 - 
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گانه  بخش اورژانس  بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه  02آمارماهیانه شاخص های  :هه11هجمبله یراه     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0396ماهه اول سال  6در 

 نام بیمارستان  ردیف
 ماهه 6جمع  شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت  فروردین

 شاخص  

  061             066 011 044 041 042 261 تعداد کل مراجعین 0

  EMS 2 1 1 0 0 1                 3تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

  44               1 3 2 5 6 5 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 3

    -               1 1 1 1 1 1 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 4

  016             031 056 025 006 005 245 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  5

  12               00 02 1 02 05 03 تعداد موارد بستری در اورژانس  6

    -               1 1 1 1 1 1 با رضایت شخصیتعداد موارد ترک  7

  12               00 02 1 02 05 03 تعداد موارد بستری شده در بخشها  8

  25               3 0 3 3 5 1 تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه 9

    -               1 1 1 1 1 1 تعداد بیماران اعزامی  01

    -               1 1 1 1 1 1 ساعت اول 24موارد فوت در تعداد  00

    -               1 1 1 1 1 1 ساعت  24تعداد موارد فوت بعد از  02
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ه0396دیر در نیمه اول سال  ( ع)آمارماهیانه اورژانس  بیمارستان امام هادی :هه11جمبله یراه

 نام بیمارستان  ردیف
 جمع کل شهریور مرداد تیر

 شاخص  

 2102 152 134 661 تعداد کل مراجعین 0

 EMS 01 23 06 60تعداد مراجعین آورده شده توسط  2

 2 1 1 2 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 4

 3 0 2 0 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 3

 0130 516 503 622 (سرپایی ) تعداد موارد غیر بستری  6

 431 065 021 53 تعداد موارد بستری در اورژانس  5

 42 0 00 3 تعداد موارد ترک با رضایت شخصی 1

 1 1 1 1 تعداد موارد بستری شده در بخشها  6

0 
تعداد موارد بستری شده در بخشهای 

 ویژه
1 1 1 1 

 33 20 01 5 تعداد بیماران اعزامی  01

 1 1 1 1 ساعت اول 23تعداد موارد فوت در  00

 1 1 1 1 ساعت  23تعداد موارد فوت بعد از  02
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ه96 شهررهاه بلههه-یلههنمب هرشایههنر ه مه سرسه محه ش شهفم گنمه:ه12جمبله یراهه

 رتئشل    ك یرا نرس یرای آ   م تشا خمرر 
 

 رمی ه اتبر ر  1 5 5 1 5 1

1 41 1 41 3 3 
هرمی ه نرت

 (ه  مسسرآه8)

11 61 61 61 1 1 
ه ر گرهه  م 

 ( نوسمه كهیمهب)

91 155 155 155 1 1 
ه ر گرههجریهه  

 ( ر گرهه33ه)

  رم یههش  ح پزشک1 9 5 1 9 1

  رم یهیا ر ح 1 1 5 5 5 1

 یلهرشایههنر  11 17 171 111 168 44
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ه     حه اهتف نكه ر گرهههر ه  م هبهجریهه هفشا شههر تمم یه مسنله رغلهیاهرمی هرم م شهاش یثهبه:ه لفه-12جمبله

  
 ای ف  رخص تمم ی

 1 تعداد پرسنل شاغل در پایگاه های جاده ای 131

 2 تعداد پرسنل شاغل در پایگاه های شهری 118

 3 تعداد پرسنل شاغل در مراکز پیام 94

 4 تعداد پرسنل شاغل در امور اداری 11

 1 فوریتهاتعداد کل پرسنل شاغل در مرکز  955
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ه اهتف نكه  مسسرآه111 باژ هسههیاه ر گرهههر تمم یه مسنله رغله:  ه-12جمبلههه

 

  
    ك فشقهلنترهس لنترهس فشقهی پلب ی پلب   مهی پلب یله مسنل   مسسرآ

 4 1 16 16 19 7 78  ش  م

 1 1 14 16 91 1 61 ی ستسرآ

 1 1 1 14 19 1 13 ی سح

 1 1 4 5 3 1 11 ینگرآ

 1 1 7 8 8 1 19 جب

 1 1 1 3 1 9 16 عتلش ا

 1 1 4 15 4 5 98 ی م

 1 1 7 18 6 1 99 گنربه

 1 1 8 6 8 1 19 ی لب

 1 1 8 19 3 9 99 تنگتسرآ

 4 1 81 141 111 16 955 جیعهیله
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ه  م هبجریهه  هیاهسطحه سسرآ111تمم یه ر گرهههر ه باژ هسه:ه13جمبله یراههههه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ای ف  رخص تمم ی

 1 پایگاه اورژانس شهری 17

 2 پایگاه اورژانس جاده ای 91

 3 پایگاه اورژانس هوایی 1

 4 کل پایگاه ها 51



                                                                                                

 ماهه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان 6  عملکرد                                                                   

 38 

 

ه  م هبهجریهه  هیاهسطحه سسرآه111تمم یه ربشالهسههر هفمرلهیاه ر گره ر ه باژ هسه: 14جمبله یراهه

 

 

 

 

 

 

  

 تمم یهیله ربشالهت ر   مسسرآه
 هشعه ربشالهس

  تش شسه ربشالهس تش شتر  سپم نسم

 1 9 17 11 بوشهر

   1 11 14 دشتستان

   1 9 5 گناوه

   1 4 6 دیلم

   1 6 7 تنگستان

   1 5 7 دشتی

   9 6 3 کنگان

   9 6 3 دیر

   1 9 9 جم

 1 18 61 81  جم  کل
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 : محهت م به ا ر هاجشعهه

 

  مورد با استفاده از فرم نيرسنجی و با هد  پوشش  414کلیه فرم های ماموریت های انجام شده مورد بررسی قرارگرفت که از این تعداد 

 بخش عملیاتی طرح تماس حاصل گردید که مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. 

 کمیته انيباطی 

 حيور مدیر و معاونین محترم مرکز  تشکیل دوجلسه کمیته انيباطی جهت قصور و تخلفات صورت گرفته با                                                            
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ههسر جهاضر شهسنجحه  هخمرر هرمی هرم م شهاش یثهبهفشا س ر ه    حه سسرآه ش  مهه:1هیشی ا یراههههههههه

 

 

 

 

 

 
500

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

 عدم رضایت رضایت کامل رضایت نسبی تعداد

 عدم رضایت رضایت کامل رضایت نسبی تعداد

414 15 983 1 
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  ش  مهه سسرآه1396 شهررهاه بلههههیاصمهاضر سینم ه محهت م به ا ر هاجشعه:ه2 یراهههیشی اههههههههه

 

 

 

 

مقتياای در ایاان خصااوت   بااا توجااه بااه نتااایج در مااواردی کااه اعااالم نارضااایتی کردنااد از عاادم داشااتن ساارعت عماال در نحااوه خاادمت رسااانی بااوده اساات کااه مااوارد بررساای و اقاادامات            

 .حاکی از طوالنی بودن مسافت پایگاه می باشد صورت گرفته 

      

  

4% 

96% 

0% 

 رضایت نسبی

 رضایت کامل

 عدم رضایت
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ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هعیل میهب امهینسملهینفنش

 

 بازنگری فرآیندهای  بت شده در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و ارائه راهکار جهت اصالح فرآیندهای جاری 

ه ر ی مهر ه هجرته مهه  ه ر گرهههر

 مورد بازدید از پایگاه های اورژانس شهرستان بوشهر و ارائه بازخوردهای الزم1-15

 شهری و جاده ای استان بوشهر و ارائه بازخوردهای الزم  115مورد بازدید از پایگاههای اورژانس 1-54

 مورد بازدید از مراکز پیام سطح استان 9-4

 مورد باز دید اورژانس بیمارستانی به همراه کارشناسان اداره اورژانس بیمارستانی مرکز 4-11

 : 115بررسی شکایات مکتوب از خدمات اورژانس 

بااا تکنسااین ها،یااک مااورد هاام شااکایت وارد نبااوده و قاباال       همراهااان بیمااار  مااورد، کااه از ایاان موارد،یااک مااورد انصاارا  از شااکایت،یک مااورد جلسااه حيااوری          4شااکایات مردماای  -1

 .مورد دیگر حل و فصل شد 9پیگیری نبود،

،ارجاااع  حاال مشااکل  بااا جلساااتی بااا سرپرسااتارهای محتاارم بیمارسااتان هااا رفاا  و در صااورت عاادم         موردکااه بیشااتر مااوارد   91شااکایت بیمارسااتانی از نحااوه  اعاازام و تحویاال بیمااار،     -1

 و مشورت با مدیر محترم مرکز

 :موفق و زایمان موفق   CPR بررسی 

قاباال ذکاار اساات  . باات شااد کااه بیماااران یااا مصاادومانی کااه حااین احیااا  قلباای تنفساای بااا پااالس تحویاال بیمارسااتان گردیااده اساات          موفااق   CPR مااورد   15مااورد زایمااان موفااق و   5

 .ساعت پس ازتحویل به بیمارستان در قید حیات باشد14مواردی به عنوان سی پی آر موفق اعالم میگردد که تا
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هرمی عیل میهرمربآهعیلنر هه

ه
 

 .مورد ماموریت مانور کاذب 11از پایگاههای اورژانس و مراکز پیام استان و انجام  دیبازد 181بیش از  تعداد .1

 تدوین برنامه ، بازدید و تامین زمین اورژانس پارس .1

 هفته سالمت  همکاری در برگزاری نمایشگاه علمی و آموزشی .9

 تنيیم اسناد پرداخت کارانه استان .4

 شرکت در مانور طرح امداد نوروزی .5

 جمعه در سرتاسر استان توسط آمبوالنسهای مرکز پوشش مراسم نماز .6

 پوشش مسابقات رسمی ورزشی به صورت موردی .7

 پوشش حيور شخصیتهای سیاسی در استان .8

 پیگیری مشکالت سازه های تازه ساخت اورژانس استان .3

 وهای اورژانس ویرایش چهارم و استخراج نیازمندیهای پایگاهها بر این اساسابالغ بخشنامه لزوم تجهیز آمبوالنسهای اورژانس استان بر اساس دستورالعمل استاندارد تجهیزات و دار .11

 1936ابالغ دستورالعمل لزوم اخذ گواهینامه رانندگی برای پرسنل و اجرایی شدن طرح از ابتدای مرداد  .11

 یتهای آمبوالنسهای هواییشرکت در جلسه اورژانس هوایی مشهد و شیراز و پیگیری دستورالعملهای ابالغی جهت استاندارد سازی مامور .11

 شرکت در جلسه کمیته مرگ و میر اطفال .19
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 نفر نیروی طرحی و پیام آمور در اورژانس استان 6توزی  تعداد  .14

 .یاتیعمل و یستاد یروهاین عملکرد و  تیفیک کنترل ، یآموزش موضوعات با هیاطالع 1  یتوز و نیتدو  آمبوالنس و گاهیپا – پرسنل قوت و ضعف نقاط ییشناسا .15

 .استان سطح در ازین مورد زاتیتجه  یتوز و دیخر یریگیپ .16

  یسازمان برون و درون جلسات در یساز میتصم و مشارکت .17

 مورد 11 ی و شفاهی مستندکتب تذکر .18

  مورد 91 ی و شفاهی مستند کتب قیتشو .13

  یانيبات جلسات مورد 8بیش از  یبرگزار و اتیشکا به یدگیرس و ییپاسخگو .11

 پرسنل به بازخورد و مافوق مقام به ییاجرا راهکار و گزارش ارائه و یصوت یلهایفا و مکالمات نامنيم و منيم شنود .11

 ارزیابی عملکرد مداوم و ماهانه پرسنل جهت پرداخت کارانه .11

 تامین و توزی  جامبگ اورژانس  .19

 ....عنوان  کارشناسی و مکاتبه با نیروی انتيامی ، بیمارستان شهدا ، معاونت درمان ، رؤسای شبکه ، مس ولین اورژانس شهرستان  –مورد  91تعداد بیش از  .14

 (ره)هماهنگی و اعزام آمبوالنس به مراسم ارتحال بنیان گذار کبیر انقالب  .15

 1935 سال ینوروز امداد طرح .16
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ه96اش یثهبهفشا س ر ه    حه سسرآه ش  مهیاه محه رم یههشاب ههعیل میهرمربهشهعیلنر هرمی هرم م شه

ه

 برگزاری جلسه هماهنگی و توجیهی با مس ولین اورژانس شهرستان -1

 کمپ سالمت نوروزی در سطح استان  11برنامه ریزی و راه اندازی  -1

 ( ساعت پوشش در سطح استان 61111بیش از ) آماده باش و استقرار آمبوالنسها در اماکن پرتردد و در ساعات پیک ماموریت  -9

 سورت پروازی 5ساعت پرواز طی 8و انجام قریب به ( آمبوالنس هوایی )اعالم آماده باش به بالگرد  -4

 راه اندازی موقت اورژانس جاده ای کره بند -5

 (پرس  4311)تامین و توزی  غذای کنسروی و کترینگ در پایگاههای اورژانس استان -6

 مبادی ورودی شهر و برامه ریزی حيور راننده پایه یک در کلیه ساعات شبانه روزپوشش اتوبوس آمبوالنس در  -7

 تهیه طرح بنر طرح امداد نوروزی و اعالم به شهرستانها و نيارت بر حسن انجام کار و توزی  پرچم -8

 بازدید توسط کارشناسان و مس ولین مرکز صورت گرفته است 1پایگاه در طول طرح حداقل برنامه ریزی بازدید مستمر و به صورت سرزده از کلیه پایگاههای اورژانس استان به نحوی که از هر  -3

 تامین دارو و تجهیزات درمانی شهرستان بوشهر و اعالم چک لیست نوروزی به شهرستانها و نيارت الزم -11

 بررسی ماموریتها و فرمها و دفاتر به صورت دقیق در طول طرح امداد نوروزی  -11

 ملکرد ماموریتهای پایگاهها و کمپ سالمت طرح امداد نوروزیآمار  مقایسه ای ع -11
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 :هه ر گرهههر هسالرشههشاب  بلهخالصاهعیل میه جم -13

 

  

 بوشهر کمپ سالمت ساحلی بوشهر 1

 دشتستان کمپ سالمت شاهزاده ابراهیم 1

 تنگستان کمپ سالمت ساحلی دلوار 9

 دیلم کمپ سالمت ساحلی دیلم 4

 کنگان کمپ سالمت ساحلی کنگان 5

 عسلویه کمپ سالمت ساحلی عسلویه 6

 گناوه سالمت ساحلی گناوه کمپ 7

 دیر کمپ سالمت ساحلی دیر 8

 تنگستان کمپ سالمت خائیز 3

 بوشهر کمپ سالمت کره بند 11

 سال
جمع 

 فوریت
 غیر تصادفی تصادف

درمان در 

 محل

بستری 

 بیمارستان

فوتی 

 تصادفی
 فوتی غیر تصادفی

مراجعین 

 کمپ

0403 2622 321 2406 2003 644 2 05 0636 

0406 3012 153 4446 2240 0254 05 46 0016 

0405 4120 604 2026 2155 0364 6 24 0516 
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 15 تعداد پایگاه اورژانس فعال شهری 1

 99 تعداد پایگاه اورژانس فعال جاده ای 1

 1 تعداد پایگاه اورژانس فعال هوایی 9

 16 تعداد آمبوالنس پشتیبان 4

5 

اد 
عد
ت

ده
 ش
ی
داز
ه ان
 را
ی
وز
ور
ت ن
الم
 س
پ
کم

 

 1 بوشهر ساحلی

11 

 1 تنگستان دلوار

 1 برازجان شاه زاده ابراهیم

 1 گناوه ساحلی

 1 دیلم ساحلی

 1 کنگان ساحلی

 1 عسلویه

 1 دیر ساحلی

 1 تنگستان خاییز

 1 کره بند

 

 

 نفره 9تیم  11 مستقر در کمپهای سالمتبهمراه آمبوالنس ، ( روزانه )راه اندازی تیم عملیاتی  6

 53 تجهیز مناسبتی کلیه پایگاهها و کمپهای سالمت نوروزی 7

 5 تعداد ماموریت امدادی بالگرد در طول طرح 8

 8 تعداد مراکز پیام فعال 3

 1 آماده باش اتوبوس آمبوالنس جهت پیشتیبانی حوادث احتمالی 11

 191 طول طرحتعداد پایگاه بازدید شده در  11

 911 تعداد نفرات شاغل در طول طرح امداد نوروزی 11

 58111 تعداد نفر ساعت شاغل عملیاتی در طول طرح 19

 14811 115تعداد کل تماسهای ورودی به  14

 پایان طرح امداد نوروزی
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ههههه

هه–هر ه هجرته مههتشسطه رلگمیهرمی هرم م شهاش یثهبهفشا س ر ه    حه سسرآه ش  مههرررشا ش:ههه11جمبله یراههه
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 عیل میه شهررههب امهسسریههم  شهبه  العهاسرهح

ه

 

 بیمارستان شهید گنجی برازجان   -1

 بیمارستان زینبیه خورموج -1

 گناوه( ع)بیمارستان امیرالمومنین  -9

 کنگان( ره)خمینی بیمارستان امام  -4

 بیمارستان توحید جم -5

 بیمارستان بقیه اهلل االعيم دیلم -6

 

 

 بیمارستان شهدا خلیج فارس -1

 بیمارستان قلب -1

 بیمارستان شهید گنجی برازجان -9

 بیمارستان سلمان فارسی -4

 اعزام به شیراز -5

 گناوه(  ع)یمارستان امیرالمومنین ب -6
 

 

 

 بیشترین درخواست اعزام شش ماه از بیمارستان های استان

 

 بیشترین آمار پذیرش داده از بیمارستان های سطح استان

 

 بیشترین تعداد عدم پذیرش از تعداد درخواست های اعزام

 گنجی برازجانبیمارستان شهید  -1 

 کنگان ( ره)بیمارستان امام خمینی  -1

 بیمارستان زینبیه خورموج -9

 بیمارستان توحید جم -4

 گناوه(  ع)بیمارستان امیرالمومنین  -5

 بیمارستان نبی اکرم عسلویه -6

 

 

ه.یاخش سشه ع  تهرحه ر مهه12رشایهرحه ر مهیاهرنرهگننهاب  هه2148یلهیاخش سشههر ه ع  رحه 

ه.رشایهرحه ر مهه11یاهرنرهگننهاب  هرشایهرحه ر مهه1876یلهیاخش سشههر ه ذ میه مهه 

 .  هیلهیاخش سشههر هاب  هاهرنجمه اه هجرته ذ میهرحه شهمه%ه91یاهرجیشعرًه 
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ه رراهیاخش سشه ع  ته  ه نیراسسره ر ه سسرآه:ه16 یراههجمبله
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ه 96یههر هرشفقهیله سسرآه شهررهاه بل رراه ذ م:هه17جمبله یراهههه
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ه96 رراه ذ میههر ههررشفقهیله سسرآه شهررهاه بله:ه18جمبله یراهه
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  سسرآه ش  مهبهجریهه  ههر ه باژ هسه  م ههر ه هجرته مههتشسطه ر گرههرررشا شهتجینعه:19جمبله یراهه

 شهرستان
تعداد کل ماموریت شش 

 ماهه اول

جمع ماموریت  

 تصادفی

جمع ماموریت غیر 

 تصادفی

متوسط ماموریت در 

 روز

متوسط ماموریت غیرتصادفی در 

 روز

متوسط ماموریت تصادفی در 

 روز

 88 7 82 1288 8822 9825 بوشهر

 2 3 5 8852 982 8782 تنگستان

 8 8 1 318 122 792 جم

 5 7 89 8928 8812 8232 دشتستان

 1 8 2 253 112 8835 دشتی

 9 8 2 228 338 8853 دیر

 2 8 7 8813 885 8378 دیلم

 8 8 3 382 828 157 عسلویه

 1 3 2 789 172 8823 کنگان

 7 3 88 8353 287 8282 گناوه

 22 38 57 88879 9782 82228 جمع
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ههر ه هجرته مههتشسطه ر گره ر ه باژ هسه  م ه سسرآه ش  مهرقر تاهرررشا شه:21جمبله یراههه

 شهرستان
تعداد کل ماموریت شش 

 ماهه اول

جمع ماموریت  

 تصادفی

جمع ماموریت غیر 

 تصادفی

متوسط ماموریت در 

 روز

متوسط ماموریت غیرتصادفی 

 در روز

متوسط ماموریت تصادفی 

 در روز

 89 1 85 8255 722 3195 بوشهر

 8 2 8 888 21 322 تنگستان

 8 8 3 827 322 287 جم

 1 3 7 727 923 8872 دشتستان

 8 8 1 193 858 719 دشتی

 3 8 3 922 818 292 دیر

 8 8 3 122 811 998 دیلم

 8 2 8 871 75 893 عسلویه

 3 8 9 927 327 531 کنگان

 2 3 5 8229 918 8227 گناوه

 32 82 92 7832 3873 82123 جمع

ه
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   ه سسرآه ش  مههر ه باژ هسهجریهههر ه هجرته مههتشسطه ر گرههرقر تاهرررشا ش :21جمبله یراهه

 شهرستان
تعداد کل 

 ماموریت

جمع ماموریت 

 تصادفی

جمع ماموریت غیر 

 تصادفی

متوسط ماموریت در 

 روز

متوسط ماموریت غیرتصادفی در 

 روز

تصادفی در متوسط ماموریت 

 روز

 7 3 82 8388 922 8232 بوشهر

 9 8 2 572 132 8188 تنگستان

 2 2 8 79 12 883 جم

 1 1 2 289 719 8922 دشتستان

 8 8 8 812 891 351 دشتی

 8 8 3 391 825 913 دیر

 1 2 1 739 29 282 دیلم

 8 8 8 818 828 811 عسلویه

 8 8 8 892 888 825 کنگان

 8 2 8 382 79 123 گناوه

 82 83 18 9819 8193 7952 جمع
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 96 شهررهاه بلهه- اهتف نكه  مسسرآه سسرآه ش  مهبهجریهه  هتجینعههسنجاهرررشا س ر ه ر گره ر ه باژ هسه  م ه:ه22جمبله یراهه

  

 غیر تصادفی تصادفی 

 بستری در بیمارستان درمان سرپایی
رضایت -ماموریت کاذب 

 شخصی
 بستری در بیمارستان سرپاییدرمان 

رضایت -ماموریت کاذب 

 شخصی

 527 8521 292 835 595 93 بوشهر

 393 285 829 885 182 88 تنگستان

 15 822 822 78 331 82 جم

 859 8825 822 879 8273 38 دشتستان

 87 171 73 39 322 82 دشتی

 32 252 887 33 853 1 دیر

 32 371 788 37 823 82 دیلم

 23 872 89 39 817 3 عسلویه

 899 123 22 72 353 2 کنگان

 22 228 232 15 151 29 گناوه

 8228 7583 3923 8822 9891 877 جمع
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ه96 شهررهاه بلهه-هر ه ر گره ر ه باژ هسه  م ه سسرآه ش  م اهتف نكه  مسسرآهرقر تاههسنجاهرررشا ش:هه23جمبله یراههه

  

 غیر تصادفی تصادفی 

 بستری در بیمارستان درمان سرپایی
رضایت -ماموریت کاذب 

 شخصی
 بستری در بیمارستان درمان سرپایی

رضایت -ماموریت کاذب 

 شخصی

 722 8872 228 52 928 32 بوشهر

 82 822 2 9 28 2 تنگستان

 11 812 78 28 853 5 جم

 55 919 22 29 188 83 دشتستان

 82 827 33 89 899 7 دشتی

 87 189 98 2 885 8 دیر

 31 859 28 88 888 9 دیلم

 38 75 89 89 91 8 عسلویه

 837 327 98 98 328 9 کنگان

 99 927 352 12 131 29 گناوه

 8291 9828 8595 758 3889 875 جمع
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ه96 شهررهاه بلهه-  مسسرآرقر تاههسنجاهرررشا شههر ه ر گرهههر ه باژ هسهجریهه  ه سسرآه ش  م اهتف نكه:هه24جمبله یراهه

 شهرستان

 غیر تصادفی تصادفی 

 بستری در بیمارستان درمان سرپایی
رضایت -ماموریت کاذب 

 شخصی
 بستری در بیمارستان درمان سرپایی

رضایت -ماموریت کاذب 

 شخصی

 827 731 891 818 357 87 بوشهر

 333 138 877 881 312 88 تنگستان

 9 38 31 82 18 8 جم

 52 211 12 882 298 82 دشتستان

 88 827 12 82 833 83 دشتی

 85 829 29 87 821 3 دیر

 8 75 292 82 28 88 دیلم

 38 55 82 82 53 8 عسلویه

 82 52 31 87 58 3 کنگان

 9 79 812 3 22 82 گناوه

 227 8218 8911 122 8235 52 جمع
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 96 ر گره ر ه  م هبهجریهه  ه اهتف نكههشعهاریثاهبه نیرا ه شهررهاه بلهههتجینعهرررشا س ر هغنمهتصریفح:هه21جمبله یراهه

 شهرستان

 بیماری حوادث

غرق 

 شدگی

مسمومیت با 

CO 

سایر مسمومیتها 

دارویی، )

مخدر، الکل، 

)... 

 گرمازدگی

ترومای 

غیرمرتبط با 

 حمل و نقل

سایر 

 حوادث
 اورژانس زنان تنفسی قلبی

سایر 

 بیماری ها

 8291 32 138 275 822 338 88 93 8 9 بوشهر

 972 89 888 832 882 22 8 38 8 9 تنگستان

 812 1 85 37 98 78 8 8 2 8 جم

 782 98 822 385 879 53 8 32 2 9 دشتستان

 123 2 88 25 15 37 2 2 2 8 دشتی

 182 13 78 828 92 25 2 32 8 8 دیر

 512 2 82 39 82 17 7 38 2 8 دیلم

 823 3 2 89 38 18 3 82 2 8 عسلویه

 181 2 37 97 79 22 8 88 2 9 کنگان

 217 83 72 873 891 832 87 88 8 9 گناوه

 2979 855 255 8229 8285 598 91 818 9 31 جمع
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ه96رقر تاهرررشا س ر هغنمهتصریفحهه ر گره ر ه  م ه اهتف نكههشعهاریثاهبه نیرا ه شهررهاه بله :ه26جمبله یراهه

 شهرستان

 بیماری حوادث

غرق 

 شدگی

مسمومیت با 

CO 

سایر مسمومیتها 

دارویی، )

مخدر، الکل، 

)... 

 گرمازدگی

ترومای 

غیرمرتبط با 

 حمل و نقل

سایر 

 حوادث
 اورژانس زنان تنفسی قلبی

سایر 

 بیماری ها

 8185 82 858 118 872 888 2 38 2 3 بوشهر

 828 2 89 93 81 9 2 83 2 2 تنگستان

 825 3 83 85 18 28 8 8 2 8 جم

 182 9 32 888 29 35 8 89 2 2 دشتستان

 388 8 82 12 32 85 2 1 2 8 دشتی

 818 89 19 58 38 12 2 81 8 8 دیر

 821 3 81 88 88 33 1 83 2 8 دیلم

 822 2 1 88 85 81 3 2 2 8 عسلویه

 397 1 82 82 92 15 8 87 2 8 کنگان

 127 88 21 852 829 889 89 82 8 1 گناوه

 3217 72 988 8283 979 281 12 892 3 82 جمع

ه
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ه96 اهتف نكههشعهاریثاهبه نیرا ه شهررهاه بلههجریهه  رقر تاهرررشا س ر هغنمهتصریفحهه ر گره ر هه:ه27جمبله یراهه

 شهرستان

 بیماری حوادث

غرق 

 شدگی

مسمومیت با 

CO 

سایر مسمومیتها 

دارویی، مخدر، )

 ...(الکل، 

 گرمازدگی

ترومای 

غیرمرتبط با 

 حمل و نقل

سایر 

 حوادث
 اورژانس زنان تنفسی قلبی

سایر 

 بیماری ها

 289 82 835 837 882 882 1 88 8 8 بوشهر

 179 5 57 877 51 99 8 82 8 9 تنگستان

 38 8 2 2 5 88 8 2 2 8 جم

 858 12 72 822 52 91 2 89 2 9 دشتستان

 878 7 9 83 85 2 2 8 2 2 دشتی

 875 82 82 72 85 88 8 2 2 2 دیر

 221 9 2 81 87 81 3 2 2 8 دیلم

 23 3 8 83 88 87 2 2 2 2 عسلویه

 27 8 5 85 87 87 2 1 2 3 کنگان

 822 8 88 23 15 88 8 3 2 8 گناوه

 8782 888 372 228 111 382 81 29 8 82 جمع

ه
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  ش  مه سسرآه  مسسره ر ه نرتهرم ی هتلفنحههر هتیرسهرقر تا :ه28جمبله یراهههههه

 سایر مشاوره مزاحم منجر به اعزام آمبوالنس شهرستان

 8838 1195 2321 2715 بوشهر

 123 8392 8238 8512 تنگستان

 188 288 8825 785 جم

 582 8223 3222 8128 دشتستان

 323 232 8825 288 دشتی

 857 288 8885 8832 دیر

 882 8851 8172 8782 دیلم

 889 839 189 328 عسلویه

 195 8221 8233 8181 کنگان

 222 8919 8928 8373 گناوه
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  ش  مه سسرآبهجریهه  هه  م ه باژ هسه ر گره ر  هر هرررشا شهیاه فسریهه تفرقههر هرمگهتجینعه:ه29جمبله یراهه

 شهرستان
 های غیر تصادفی های اتفاق افتاده در ماموریت مرگ های تصادفی های اتفاق افتاده در ماموریت مرگ

 جمع  حین انتقال در حضور تکنسین قبل از رسیدن آمبوالنس جمع حین انتقال در حضور تکنسین قبل از رسیدن آمبوالنس

 111 0 0 111 9 0 0 9 بوشهر

 89 0 1 83 5 0 0 5 تنگستان

 10 0 1 3 4 0 0 4 جم

 40 0 1 89 7 0 0 7 دشتستان

 3 0 0 3 1 0 0 1 دشتی

 14 9 1 14 10 0 0 10 دیر

 15 1 0 18 1 0 0 1 دیلم

 3 0 0 3 1 0 0 1 عسلویه

 15 0 0 15 1 0 0 1 کنگان

 41 0 0 41 3 0 0 3 گناوه

 811 11 5 192 50 0 0 50 جمع
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ه ش  مه سسرآه  م ه باژ هسه ر گره ر  هر هرررشا شهیاه فسریهه تفرقههر هرمگهرقر تاه:ه31جمبله یراهه

 شهرستان
 های غیر تصادفی های اتفاق افتاده در ماموریت مرگ های تصادفی های اتفاق افتاده در ماموریت مرگ

 جمع  انتقالحین  در حضور تکنسین قبل از رسیدن آمبوالنس جمع حین انتقال در حضور تکنسین قبل از رسیدن آمبوالنس

 75 0 0 75 2 0 0 2 بوشهر

 2 0 0 2 0 0 0 0 تنگستان

 7 0 1 5 4 0 0 4 جم

 14 0 0 14 1 0 0 1 دشتستان

 2 0 0 2 1 0 0 1 دشتی

 12 4 1 11 1 0 0 1 دیر

 11 0 0 11 0 0 0 0 دیلم

 5 0 0 5 0 0 0 0 عسلویه

 11 0 0 11 1 0 0 1 کنگان

 87 0 0 87 4 0 0 4 گناوه

 139 4 8 131 11 0 0 11 جمع
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ه  ه سسرآه ش  مه ر گره ر ه باژ هسهجریه هر ههر ه تفرقه فسریههیاهرررشا شهرقر تاهرمگ:هه31جمبله یراهه        

 شهرستان
 های غیر تصادفی های اتفاق افتاده در ماموریت مرگ های تصادفی های اتفاق افتاده در ماموریت مرگ

 جمع  حین انتقال در حضور تکنسین قبل از رسیدن آمبوالنس جمع حین انتقال در حضور تکنسین قبل از رسیدن آمبوالنس

 37 2 2 37 3 2 2 3 بوشهر

 33 2 8 38 9 2 2 9 انتنگست

 3 2 2 3 2 2 2 2 جم

 82 2 8 89 9 2 2 9 دشتستان

 8 2 2 8 8 2 2 8 دشتی

 2 9 2 3 2 2 2 2 دیر

 3 8 2 8 8 2 2 8 دیلم

 3 2 2 3 8 2 2 8 عسلویه

 1 2 2 1 2 2 2 2 کنگان

 1 2 2 1 1 2 2 1 گناوه

 883 7 8 881 85 2 2 85 جمع
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 شهه–آهرقر تاهرنرهگننه ررهحهاسنمآه ربشالهسههره مه رلننه نیراهبهاسرهنمآه نیراه اهرمی هیاررهحه ر گره ر ه  م هبهجریهه  ه اهتف نكه  مسسره:ه32جمبله یراهه

96ررهاه بله  

 شهرستان

 دقیقه -جاده ای دقیقه-شهری 

میانگین از لحظه شروع پاسخگویی 

تا رسیدن بر بالین  115کارشناس 

 مددجو

از لحظه حرکت آمبوالنس میانگین 

از محل حادثه تا رسیدن به مرکز 

 درمانی

میانگین از لجظه شروع پاسخگویی 

تا رسیدن بر بالین  115کارشناس 

 مددجو

میانگین از لحظه حرکت آمبوالنس 

از محل حادثه تا رسیدن به مرکز 

 درمانی

 11 7 5 7 بوشهر

 2 7 15 3 تنگستان

 11 10 5 2 جم

 12 14  5 3  دشتستان

 4 11  4 3  دشتی

 10 9  7 7  دیر

 13 3  8 7  دیلم

 11 9  0 0  عسلویه

 7 11  2 3  کنگان

 12 7  11 7 گناوه

 14 3 2 7 میانگین کل
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 ب امه رش یعیل میه

 

 نیاز سنجی و تدوین  برنامه آموزشی سالیانه مرکز و ارائه آن به ریاست مرکز و ابالغ به پایگاه های استان  -

 پیگیری گواهی مدرسین از سوی مس ول آموزش دانشگاه -

 اری جلسه با رابطین آموزش پایگاه هازبرگ -

رابطاااه اساااترس ،باورهاااای فراشاااناخت و  )شااارکت در هماااایش روانشناسااای در اساااتان هرمزگاااان باااه عناااوان   ساااخنران و انتخااااب باااه عناااوان ارائاااه دهناااده مقالاااه برتااار هماااایش      -

 (ادراک شده در کارکنان فوریتهای پزشکی استان بوشهراندیشناکی روانی با خود ا ر بخشی 

 تشکیل جلسه با تیم های پروازی جهت آموزش مؤ ر ایمنی پروازی اورژانس هوایی -

 35جلسه با آموزش معاونت درمان و ارایه گزارش سال  -

 دربوشهرPHTMها ی الزم جهت برگذاری دوره انجام هماهنگی -

 برنامه ریزی واجرای دوره عملیات اورژانس هوایی و تریاژ تلفنی در اردیبهشت ماه   -

 .دوره عملیات اورژانس هوایی و تریاژ تلفنی1اری زبرگ -

در ماااورد پاااروژه بهداشااات روان و پیشااانهاد طااارح ایجااااد واحاااد ساااالمت روان   ناااوان ساااخنران جلساااهشااارکت در جلساااه ساااالیانه مسااا ولین آماااوزش اورژاناااس کشاااور و دعاااوت باااه ع  -

 .جهت فوریتهای پزشکی
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 در شش ماهه اول ( آمار جهت پرسنل دیسپچ ) و ( جهت کلیه پرسنل 915نگهداری و تعمیر آمبوالنس ) دوره غیر مصوب  1برگزاری  -

 جهت اورژانس( و مانکن حمل  EMTکیت ترومای ) پیگیری و خرید تجهیزات کمک آموزشی شامل -

 (شیراز)شرکت درجلسه آموزشی عملیات اورژانس هوایی در قطب جنوب کشور  -

  (کنگان  –دشتستان  –گناوه  –بوشهر ) قطب آموزشی  4اری دوره اورژانس های مامایی در زبرگ -

 ماهه نخست در آیتم های آموزشی و روانشناسی 9تکمیل فرم عملیاتی اورژانس کشور در  -

 شیراز  PHTMشدن در کارگاه  IPنفر جهت  9هماهنگی و اعزام  -

 به عنوان ناظر PHTMشرکت در کارگاه  -

 آموزش های همگانی به پرسنل برخی درمانگاه ها و واحد های بهداشتی -

 تکمیل برنامه ریزی های دوره های غیر حيوری و ارسال آن به معاونت درمان -

 متقاضی شرکت در المپیاد ورزشی اورژانس برنامه ریزی جهت تست ورزشی برای  نفرات -

 برنامه ریزی جهت متقاضیان تدریس دوره های آموزش تخصصی و همگانی اورژانس  -
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 EOC))هعیل میهب امهعیلنر ه  م آ

 

 نصب و راه اندازی سامانه حوادث ویژه استان بوشهر  -

 تهیه دستورالعمل  بت اطالعات در سامانه حوادث ویژه استان بوشهر  -

 به پزشکان کشیک برای  بت اطالعات در سامانه حوادث ویژه EOCآموزش کار با سامانه های  -

 ابالغ دستورالعمل راه اندازی سامانه حوادث ویژه به شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های استان  -

 ابالغ دستورالعمل راه اندازی سامانه حوادث ویژه به بیمارستان های سطح استان   -

  115تورالعمل راه اندازی سامانه حوادث ویژه به مراکز پیام اورژانس ابالغ دس -

بااه ارسااال خباار اولیااه حااوادث در کمتاار از      ( شاابکه هااای بهداشاات و درمااان ، بیمارسااتانها و مراکااز پیااام شهرسااتانی        )  EOCموظااف نمااودن مناااب  قاباال پاایش بیناای ، اطالعاااتی        -

 دانشگاه   Eocدقیقه  از زمان اطالع حاد ه به  11

بااه تکمیاال اخبااار حااوادث در اساارع وقاات      ( شاابکه هااای بهداشاات و درمااان ، بیمارسااتانها و مراکااز پیااام شهرسااتانی       )   EOCموظااف نمااودن مناااب  قاباال پاایش بیناای ، اطالعاااتی       -

 دانشگاه   Eocبه محض اطالع  و اطالع به 

 در هر شیفت کاری  EOCنيارت بر  بت دقیق و صحیح حوادث توسط مس ول  -

 بیمارستان   HCCابالغ لیست حوادث ویژه به مس ولین کمیته بجران بیمارستانهای سطح استان جهت آموزش به افراد ذیصالح در شش ماهه اول و نصب در اتاق  -
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  EOC ر ی مهرهیاه رنناه 

 

بوشااهر در ایااام نااوروز و تکمیاال چااک      -امااام خمیناای کنگااان    –سااوانح و سااوختگی گناااوه   -گناااوه ( ع)امیاار المااومنین   -بیمارسااتان هااای شااهدای خلاایج فااارس      HCCبازدیااد از  -

 لیست نيارتی 

 به روز رسانی اطالعات اتاق فرماندهی بحران  -

و  Hospital Incident Commend Systemباااه روز رساااانی اطالعاااات مرباااوط باااه اعياااای سیساااتم فرمانااادهی بیمارساااتانهای تابعاااه و غیااار تابعاااه ساااطح اساااتان           -

 36-شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای استان بوشهر 

 تهیه خالصه اطالعات مدیران ارشد بیمارستانها  -

 :ها  ها و دستورالعمل پروتکل -

 (طبق آخرین تغییرات سازمان مدیریت بحران کشور )لعمل نحوه تعیین سطوح و شیوه اعالم بحرانها دستورا -

  EOCبالیا در  دستورالعمل نحوه برخورد با -

 ) 1نسخه ،)دستورالعمل تکمیل فرم حاد ه  -

 اعالم آماده باش و حيوز فیزیکی  -

 ساعته جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در استان  14سازی شیفت  فعال آماده باش و -

 ساعته جهت پوشش روز جهانی قدس  14سازی شیفت  فعالآماده باش و  -

 قطب  EOCارسال گزارش و آمار مربوط به روز جهانی قدس طبق فرمت اعالم شده از سوی  -
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ه96ب ژهه تفرقه فسریههیاه شهررهاه بلهسرلهاش یثه:هه33جمبله یراهه
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هعیل میهیراگمبههسالرشهبه م فنمهغنمعررلهی هوگره

 

 تدوین نقشه راه کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  -

 پیگیری جهت نصب نقشه راه در اماکن توصیه شده  -

ابزارهااای ملاای بوساایله    تاادوین نقشااه خطرپااذیری منطقااه تحاات پوشااش دانشااگاه و اسااتخراج تهدیاادات متعااار  و غیاار متعااار  براساااس الگااوی ابالغاای دبیرخانااه و بااا اسااتفاده از                -

 بررسی جامعه خطر 

 دانشگاه براساس الگوی ابالغی   EWSتدوین سامانه هشدار اولیه  -

 رشناسان کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی در دروه های استانی و کشوری نفر ساعت آموزش توسط کا  91گذراندن  -

 های آموزشی کشوری ، استانی و قطب در خصوت کارگروه سالمت در بالیا و پدافند غیرعامل  ها و کالس ها ، کارگاه شرکت در همایش -

 در دوره آموزشی تمرین در بالیا  EOCها و مس ول  بحران بیمارستانمعرفی و شرکت اعيای فعال کمیته های  -

  HDPها منطبق بر سرفصلهای کتاب  شهرستان 115دوره کارگاه آموزشی برای مدیران کمیته های بحران بیمارستانها ، مراکز بهداشتی درمانی و اورژانس  1 برگزاری -

 برکزاری کارگاه مراکز  قل با حيور مدیران ارشد  -

 ئه عملکرد کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه د پدافند غیرعامل دانشگاه به استانداری استان بوشهر ارا -

 دوره سه ماهه   1  در تکمیل برنامه عملکردی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و ارائه مستندات منطبق بر برنامه رنکینگ دانشگاهها  -
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 امل برگزاری دوره آموزش غیرحيوری برخورد پزشکی با حوادث شیمیایی کلرو مشتقات آن براساس دستورالعمل ابالغی از سوی اداره کل پدافند غیرع -

 کل پدافند غیرعامل برگزاری دوره آموزش غیرحيوری برخورد پزشکی با حوادث شیمیایی اسید هیدروفلوریک و مشتقات آن براساس دستورالعمل ابالغی از سوی اداره   -

 گردآوری پروتوکل های آموزشی در خصوت پدافند زیستی  -

 به روز رسانی اطالعات مربوط به اعيای کارگروه سالمت در بالیا و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  -

 کنگان ( ره)برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران در بیمارستان امام خمینی  -

  36اعيای کارگروه سالمت در بالیا و پدافند غیرعامل دانشگاه در شش ماهه اول  ابالغ شرح وظایف -

 بارگزاری  لیست افراد واجد شرایط و عيو کارگروه سالمت در بالیا و پدافند غیرعامل دانشگاه  در سامانه آموزشی سازمان اورژانس کشور  -

 ی پزشکی سمنان بر اساس دستورالعمل اداره کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از مرکز مدیریت حوادث و فوریتها PPEپیگیری و تحویل تجهیزات  -

 به اداره کل مدیریت بحران استانداری  35ارائه گزارش عملکرد ساالنه  -

 شرکت در همایش بیوسایبری در نيام سالمت به همراه گروه هد   -

  EOPشرکت در کارگاه دو روزه  -

 ابالغ به بیمارستانها به روز رسانی فایل مخاطرات استان و -
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هعیل میهب امه ررا

 

  .روز186احتمال ناهمخوانی نير از آمار شهرستانها کارشناسان توسط شده بندی جم  های داده نهایی کنترل و نيارت -

 .روز 186افزاری و رسم نمودارهای آماری مربوطه شده در قالب جداول آماری در برنامه نرم بندی های جم  ورود داده -

 آوری آمار اسامی مصدومین ترافیکی کل استان بصورت هفتگی و ارسال به قطب جم  -

 جم  آوری آمار روزانه و ماهیانه و ارسال به قطب -

 1936عملکرد شش ماهه اول  -1935عملکرد ساالنه  -چهارشنبه سوری  -کتابچه در قالب گزارش نوروز  4های آمار  ها و نسبت محاسبه شاخص -

 ها در زمینه اطالعات آماری  و کارخواسته های واحدهای داخلی و دانشگاه علوم پزشکی   تگویی به درخواس پاسخ -

 پاسخگو در زمینه استعالم حوادث  -

 های آماری و ارائه گزارش به معاون مالی و معاون عملیات و رییس مرکز جهت شرکت ایشان در جلسات و مصاحبه ها  انجام تحلیل -

 نیاز به تفکیک شهرستان و پایگاه های مربوط به آنها و ارائه به شهرستانهاهای آماری بر مبنای  طراحی فرم -

 13/19/1936 -11/19/1936آموزش فرمهای آماری در قالب کارگاه در روزهای -

 مورد 17ها و ارائه گزارش به موق  به واحد آمار به رییس مرکز و رییس        شبکه ها   نامه جهت رف  مشکالت مربوط به  بت داده -

دقااات در صاااحیح  -در صاااورت فاااوت در حياااور تکنساااین  CPR –میاااانگین زماااانی )کارهاااای مناساااب جهااات ارتقاااا  مساااتمر فراینااادها  ارزیاااابی مساااتمر فراینااادهای جااااری باااه سیساااتم و ارائاااه راه  -

 مورد گزارش به واحد عملیات 91ارائه ( نوشتن فرم های مأموریت 

 مورد  41شده به منيور ارتقا  انگیزه ودرخواست تشویقی برای کارشناسان  تعریف ارزیابی عملکرد کارشناسان آمار بر اساس معیارهای -

 مورد 6تهیه لیست نهایی و آمار و گزارشات الزم در زمینه شغل مورد تصدی و ارائه آن به مس ول ما فوق -
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 تنيیم بایگانی مستندات و سوابق مکاتبات اداری مرتبط  -

 ساعت آموزشی 91سایت دانشگاه مرتبط با آمار شرکت در کالس های آموزشی و امتحان های -

 ساعت آموزشی  81های آموزشی،  جلسات عمومی  شرکت در کالس -

گااردد در روزهااای کاااری و تعطاایالت     شااده از جانااب مساا ول مااافوق ارجاااع ماای     هااای تعیااین  انجااام سااایر امااور ارائااه گاازارش و اطالعااات آماااری کااه در حاادود وظااایف و مساا ولیت         -

 مورد 111ساعته  14رسمی بصورت 

تنفساای در رده هااا ی سااانی مختلااف تمااام پایگاههاااای شهرسااتان بوشااهر بصاااورت روزانااه و ارسااال ماهیاناااه آمااار ماااذکور           –تنياایم و جماا  آوری آماااار مأموریاات بیماریهااای قلبااای      -

 به مرکز بهداشت شهرستان

 ی نامه رسمی اداریجدول ارائه شده از اداره آمار دانشگاه و برگشت ط 11تکمیل سالنامه دانشگاه طی  -

میتاااه باااه شااارکت در جلساااات کمیتاااه مااارگ و میااار و تشاااکیل کمیتاااه مااارگ و میااار در مرکاااز مااادیریت حاااوادث پیگیاااری اباااالغ و ارائاااه دساااتور جهااات کارخواساااته هاااای ایااان ک    -

 واحدهای متشکل از طر  رییس مرکز 
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هعیل میهیینساهافرهح

 

 

 ( شاپ کارت) کارت اعتباری بانک تجارت و کارت اعتباری بانک ملت  11پیگیری  و دریافت  -

 وارسال به اتوماسیون ( سامانه پیامکی)اعالم خبرهای رفاهی بوسیله سایت و  پیام کوتاه  -

 پیگیری هتل و امکانات برای زائرین مشهد پیگیری بیمه تکمیلی و مشکالت موجو د برای پرسنل -

 ینه های کمک درمانی پرسنل از بیمه تکمیلی سیناپیگیری هز -

 پیگیری و استعالم بیمه تکمیلی  -

 پیگیری بیمه مس ولیت پرسنل -

 پیگیری بیمه ماشین  با تخفیف های ویژه بیمه گروهی -

 پیگیری سهمیه وام بانک تجارت و توزی  وام طبق قرعه کشی  -

 بین متقاضیان در دو مرحله تیر و شهریور پیگیری سهمیه وام بانک صادرات و توزی  وام طبق قرعه کشی -

 پیگیری سهمیه وام بانک ملت و توزی  آن طبق قرعه کشی در تیر ماه  -

 پیگیری سفر تفریحی و وسیله ایاب و ذهاب برای پرسنل -

 پیگیری مستمر از طریق دانشگاه جهت امور رفاهی برای پرسنل اورژانس -
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 بوشهر ای دشت گرما

 والت خارك و دمباز وخرما

 همیشه احترامت گرم بر ما

 به جون مردم دریا مرامت

 به اندازه جون خم می خوامت

 


