مركز آموزشي درماني فیض

تاریخچه مركز آموزشي درماني فیض

در ســال  1324در محلــه طوقچــی درمانــگاه کاملــی شــامل
اتاق معاینه ،داروخانه و اتاق پانسمان توسط مرحوم حاج عبدالعلی
فیض تاسیس شد که در آن خدمات به طور رایگان به بیماران ارائه
میشد.
در ســال  1334برای توســعه درمانگاه زمینی خریداری و شروع به

ً
تدریجا
ساخت شد .در سال  1342با تشریک مساعی وزارت بهداری
مجهز و با ظرفیت  110تختخواب با تمام وسایل و امکانات مورد نیاز
بنام شفاخانه فیض شروع به کار نمود.
در ســال  1358درمانگاه قدیم پس از  34سال تخریب و ساختمان
چشم پزشکی به نام امام علی ابن ابیطالب(ع) در چهار طبقه در سال
 1360افتتاح و به مجموعه قبلی ملحق شد.
در سال  1387در جوار بیمارستان ساختمان جدیداالحداث کلینیک
تخصصی و فوق تخصصی امام علی ابن ابیطالب(ع) افتتاح شد.

نوع بیمارستان:
دولتی (از مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

تعداد تخت های فعال بیمارستان
مرکز آموزشی درمانی فیض در حال حاضر با  155تخت مصوب و 112
تخت فعال شامل:

چشــم مــردان 23 :تخت ،چشــم زنــان 25 :تخــت ،اورژانس
قلــب و داخلــی 15 :تخــت ،بخــش جراحــی عمومی چشــم:

 35تخت 13 :CCU ،تخت و یک عدد تخت پیوند قرنیه

معرفی مركز آموزشي درماني فیض
از آنجایی کــه ارائه خدمات درمانی در واحدهای بیمارســتانی و
درمانگاهی با سالمت بیمار درگیر میباشد ،بیمارستان فیض زیر نظر
ترسانی به بیماران و
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف خدم 

ارتقای شاخصهای بهداشتی فعالیت میکند .برای رسیدن به این
اهداف خطمشی خود را مبنی بر اصول زیر اعالم میدارد.
 .1تالش در جهت تکریم و رضایت ارباب رجوع
 .2توانمندسازی پرسنل از طریق آموزش
 .3بهبود کیفیت خدمات ارائه شــده از طریق بهینهســازی فضای
فیزیکی
مدیریت و کارکنان بیمارستان با بهرهگیری از الگوی حاکمیت بالینی
و اعتبار بخشــی در راستای مسئولیتهای خود میکوشند در یک
محیط کاری صمیمی توام با انضباط سازمانی به اهداف فوق دست
یابند و در جهت ارتقاء کیفیت خدمات مسئوالنه گام بردارند.
مرکز آموزش درمانی فیض به عنوان اولین مرکز فوق تخصصی چشم
پزشکی در اصفهان مشــغول به ارایه خدمت میباشد و به صورت
شبانهروزی پذیرای بیماران چشمی اســت و به عنوان اولین مرکز
اورژانس چشــم استان که به طور متوسط در  24ساعت حدود 350
بیمار را پذیرش و درمان می نمایید.
بخشهای بستری
اورژانس قلب و داخلی ،CCU ،چشــم زنان ،چشــم مردان ،بخش
جراحی عمومی چشم و  8اتاق عمل فعال.

تعداد پرسنل این مرکز حدود  375نفر میباشد که از این تعداد 220
نفر از آنها را پرســنل پرستاری شامل میشود و در ضمن حدود 45
نفر پرسنل شرکتهای پیمانکاری به این مجموعه اضافه میشود و
همچنین اعضای محترم هیئت علمی و پزشــکان و ماهیانه تعداد
زیادی از فراگیران در رشتههای پزشــکی و پیراپزشکی (گروههای
چشم و پرستاری) در این مرکز حضور دارند.
بخشهای سرپایی
کلینیک فوق تخصصی چشــم که روزانه حــدود  1000نفر مراجعه
کننده دارد و مراجعین از نقاط مختلف استان اصفهان و استانهای
همجوار بــه این مرکز مراجعه و تحت معاینات و خدمات چشــم
پزشــکی قرار میگیرند و این تعداد با شــروع برنامه تحول نظام
ســامت هــر روز رو به افزایش میباشــد و کلیه لــوازم مصرفی
بیماران از قبیــل لنزهای داخل چشــمی ،دارو و تجهیزات و  ...به
عهده بیمارســتان است و ارجاع بیماران جهت تهیه آنها به خارج
از مرکز ممنوع میباشــد .و در صورت تحت پوشش بودن بیمهها
در مــوارد بســتری فقط  6درصــد هزینهها از بیماران شــهری و
 3درصد در حال حاضر از بیماران روستایی دریافت میشود.

بخشهای پاراکلینیک
آزمایشــگاه و پاتولوژی ،رادیولوژی و سونوگرافی (عمومی وچشم)،
تســت ورزش و اکو ،نــوار قلب ،هولتر قلب و هولتر فشــار خون،
واحد آندوسکوپی و کولونوسکوپی،آنژیوگرافی چشم ،بینایی سنجی،
 ،OCTلیزر شــبکیه ،لیزیک (رفع عیوب انکساری چشم) ،پریمتری،
بیومتری و توپوگرافی چشم.

سیستم اطالعات بیمارستان ()HIS

سیســتم  HISبه منظور ثبت کلیه اسناد و مدارک پزشکی بیماران
سرپایی و بســتری و ســهولت دسترســی به مدارک کلینیکی و
پاراکلینیکی بیماران و ثبت دقیق آنها در بیمارستان نصب و راهاندازی
شده است.

سیستم نوبت دهی تلفن

به منظور صرفهجویی در وقت مراجعین سیستم نوبتدهی تلفنی
از آبانماه ســال  1393در این مرکز مورد بهرهبرداری قرار گرفت و با
شماره تلفنهای  34457701- 8نوبتدهی انجام میشود.

اهم اقدامات انجام گرفته از ابتداي شروع طرح تحول
نظام سالمت در این مرکز به منظور ارتقاء سطح هتلینگ
ارتقای کیفیت هتلینگ

بازســازی بخش چشــم زنان و  CCUو رنگ آمیزی اتاقها و

راهروهای بخشها و اصالح سیستم روشنایی

امکانات رفاهی از قبیل تجهیز اتاق بیماران و همراهان
به یخچال ،تلویزیون ،تخت خواب تاشو و ویلچر
نصب یک دستگاه آسانسور در محوطه اورژانس قلب و داخلی به

منظور سهولت در جابجایی بیماران

فضاسازی سالن انتظار در قسمت انتظامات مرکز
فضاسازی و زیباسازی محوطه بیمارستان
احداث ساختمان توسعه بیمارستان
به همت دو خیر عرصه ســامت جناب آقای حــاج علی فیض و
جنــاب آقای حاج علی لباف و مســئولین محترم دانشــگاه علوم
پزشــکی و بیمارستان زمینی به مساحت  1650متر مربع و زیربنا به
مساحت  8700متر مربع از فروردین ماه سال  1394شروع به احداث

نمــوده و تاکنون حدود  %95مرحله ســفت کاری آن انجام شــده
است .این مجموعه شــامل بخشهای :بستری ،اتاقهای عمل و
تاسیسات میباشد که در سالهای آتی با بهرهبرداری از پروژه مذکور
بخشی از کمبود فضاهای درمانی مرتفع خواهد شد.

خدمات آموزشی

استقرار دفتر گروه چشم با حضور  14نفر از اعضاء محترم هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در امر آموزش دستیاران ،کارورزان
و کارآموزان فعالیت دارد.
وجود کتابخانه ،کالس درس ،مرکز تحقیقات چشم و سالن کنفراس
در این مرکز یکی از فرصتهای مناســب در پیشرفتهای علمی،
پژوهشی و درمانی محسوب میشود.
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