کسب اعتبار  055میلیون تومان طی مذاکره با وزیر محترم در سفر ریاست جمهوری جهت محوطه سازی و
دیوار کشی ساختمان ،جداسازی محوطه استراحت مردان و زنان ،خرید و نصب دوربین های مدار بسته

مالقات کنندگان.

بررسی مجدد طرح های MDFبیمارستان و اصالح عیوب کار( در زمان ریاست سابق مبلغ یک میلیمارد
ریال جهت اجرای MDFبیمارستان هزینه گردیده و کار انجام شده ایرادات فراوانی داشت).

برگزاری سمینار سراسری سرطان اندومتر در محل سالن دکتر کنعانی و بازتاب آن در صدر اخبار استان.

اعمال فرآیندهای نظارتی جدید بر مراحل تهیه و توزیع غذای بیمارستان در راستای الزامات ،ضوابط و
دستورالعمل های وزارت بهداشت.
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انجام رایزنی اولیه با مسئولین بانک رفاه جهت ساختن آالچیق در محوطه برای رفاه حال بیممماران و

تشکیل کمیته خرید و ساماندهی خریدهای بیمارستان اعم از تجهیزات پزشکی در راستای رفع نقمایم
سیستمی که هزینه باالیی به بیمارستان تحمیل می نمود.

انجام پیگیری های الزم و رایزنی با واحدهای مرتبط جهت اصالح حفاظهای دور بیمارستان جهت کاهش
آمار فرار بیماران.

درخواست و تشکیل واحد حراست در بیمارستان که موجب ساماندهی نگهبانان و آموزش آنها جمهمت
رعایت اصول ایمنی ،کنترل بیمار و کاهش فرار آنها از بیمارستان گردیده است.

باز تعریف ساختار اداری و تقسیم وظایف جهت افزایش کارایی سیستم.
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برقراری فرآیند نظارتی در راستای ارتقای نظم و انظباط اداری بین کارکنان.

تصویب و اجرای قانون منع مرخصی موقت بیماران طی دو هفته اول بستری ( ایجاد تحول در رونمد
درمان بیماران روانپزشکی ،افزایش ضریب اشغال تخت و به تبع آن افزایش درآمد بیمارستان ).

پیگیری اجرا و پذیرش کدهای رواندرمانی توسط سازمان های بیمه گر.

بازدید آموزشی کلیه کادر اداری و درمانی از بیمارستان اعصاب و روان شیراز جهت ارتقاء عملکرد.

تکمیل سیستم دوربین های مداربسته محوطه بیمارستان و انجام مراحل مقدماتی تجهیز بخش های اعصاب
و روان به دوربین مداربسته که تا مرحله تهیه نقشه جانمایی پیشرفت کرده است.
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بروزرسانی سیستم HISو رفع نواق

آن و در نتیجه کاهش کسورات بیمه ای.

