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 مقدمه:

 فیزیکی ریزو برنامه. شتتددرمانی می با مواجهه بیمار و همراهان وو با ستتیستتتماورژانس یک بیمارستتتان اولین نق ه ورودو و 

 یک طراحی مراحل ترین از پیچیده یکی آن، به کننده مراجعه بیماران حجم به پاسخگویی  لزوم جهت به اورژانس بخش

ستان  ساب  به بیمار شور     این پژوهش با هدف .آید می ح سازو اورژانس هاو تروما ریفرال ک سعه و به سفند   تو با هدف   93در ا

 انجام شد.تخت پس از توسعه و بهسازو  6900ورد افزایش تعداد و برا ها افزایش ظرفیت خدمت رسانی بخش اورژانس بیمارستان

   روش کار:

برنامه توسعه و بهسازو اورژانس    بیمارستانی هاو بهبود و ارتقا س ح کیفی و کمی خدمات در بخشهاو اورژانس   با توجه به اهمیت 

با   به روش ستترشتتمارو و  ابتدا پروژه هاو داراو اولویت توستتعه و بهستتازو اجرایی گردید. 93در استتفند هاو تروما ریفرال کشتتور 

ستفاده از  ستان و عدم ت اب   ا ستانداردهاو موجود و شاخص هاو قدمت بیمار ساالنه اورژانس انتخاب گردیدند.   ق با ا در این پذیرش 

سات   سعه و  پروژه  111خبرگان و متخصصین حوزه مربوطه    با برنامه پس از برگزارو جل سازو قرار گرفت  در اولویت تو پس از و به

 تور کار قرار گرفت.در دس تایید نقشه پروژه

 یافته ها:

 85تا  50پیشتترفت فیزیکی بین  درصتتد 16درصتتد،  85کی باالو یپیشتترفت فیز درصتتد 15افتتاح، ها  پروژه درصتتد اژ 56 تاکنون 

ه اند. و به طور درصد داشت   25فت فیزیکی کمتر از پیشر  درصد  4 درصد و  50تا  25 داراو پیشرفت فیزیکی بین  درصد  9درصد و  

   درصد می باشد. 82ل پروژه ها میانگین پیشرفت ک

  نتیجه گیرو:

درصد  50پیشرفت فیزیکی کمتر از ها، درصد از پروژه  13و درصد از پروژه ها پیشرفت قابل قبولی داشتند،  87 با توجه به نتایج

عدم هزینه کرد مبالغ تخصیص یافته در ردیف مورد نظر،  افزایش ناگهانی قیمت ها، به علت مشکالتی مانند پیمانکار،داشته اند که 

 بوده است.عدم پیگیرو هاو مکرر دفتر فنی دانشگاه ها و  استانداردها و دوباره کارو هاو غیر ضرورو عدم رعایت
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