
 خدمات پزشکی و پرستاری در منزل:عنوان طرح

  خدماتی:نوع فعالیت

  بسمه تعالی

این توجه باید ھم بر .بیماری قسمتی از سرنوشت بشری است که نیازمند توجھی جدی است:مقدمه

چون  یبیمار و ھم بر نوع بیماری متمرکز شود و توجھی که بر بیمار اعمال می شود نیازمند افراد متخصص

  .پزشک و پرستار است که دانش ویژه و تخصصی خود را اجرا می کنند

طرح خدمات پزشکی وپرستاری در منزل،بیشتر مورد نیاز افراد ناتوانی است که برای سھولت،نیازبه درمان 

از مزایای اجرای این طرح .بلکه طرحی تکمیلی است این طرح جایگزین مراکز درمانی نیست.در منزل دارند

نھا صرفه جویی در ھزینه و عدم اشغال تخت اضافی در بیمارستان ھاست،بلکه از نظر روحی نیز برای نه ت

ھمچنین از نظر مالی به نفع بیمار است و در عین حال راھنمایی خوبی به .بیماران می تواند مفید باشد

مزیت دیگر اجرای .گردند بیماران ارایه می شود که در حداقل زمان ممکن به مراکز درمانی مورد نیاز ارجاع

این طرح ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن جدید رشته پزشکی و پرستاری است که با کمبود فرصت 

  .شغلی روبرو ھستند

  :خدماتی که این مراکز ارایه می دهند عبارتند از

  خدمات پزشکی در حد ویزیت- ١

  ،بخیه،چک کردن فشار خون،خدمات پرستاری شامل سرم تراپی،پانسمان ھای تخصصی . - ٢

  .تزریقات،پانسمان ھای ساده:خدمات بھیاری شامل- ٣

  ...خدمات جانبی نظیر فیزیوتراپی و - ٤

  

  

  .پزشک عمومی،لیسانس پرستاری ،لیسانس روانشناسی بالینی:مدرک تحصیلی-

  ایجاد مرکز درمانی متر مربع جھت ٦٠داشتن فضایی حداقل به مساحت -

  .دارا بودن وسایل مورد نیاز اداری،پزشکی و درمانی-

:شرایط وامکانات الزم جهت ایجاد مرکز



  

    

  

  وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشکی جھت اخذ مجوز-

  .دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی-

  سازمان نظام پزشکی-

  رسانه ھا جھت تبلیغات-

    

  

  میز-

  صندلی-

  خط تلفن ٢حداقل -

  پیجر-

  وسایل و ابزار تزریقات-

    دستگاه فشارخون-

  

  )با درا بودن مدرک دکترای حرفه ای(مدیر تیم پزشکی -

  پرستار-

  بھیار-

  فیزیوتراپ-

  تلفنچی-

  راننده-

  یک نفر کادر اداری جھت پذیرش و تشکیل پرونده-

:مراجع ذیربط جهت راه اندازي مرکز

:تجهیزات

:نیروي انسانی مورد نیاز



    

  درمان و آموزش پزشکی جھت اخذ مجوز و حمایت ھای جانبیوزارت بھداشت،-

  سازمان نظام پزشکی جھت نظارت-

  .دانشگاھھای علوم پزشکی مرتبط جھت آموزش-

  

    

با گسترش زندگی ماشینی بر مشکالت و تنش انسانھای امروزی افزوده می گردد و میزان ابتالء به انواع 

در نتیجه نیاز به این مراکز افزایش پیدا می کند و در ھر منطقه یک یا چند مرکز .بیماری ھا افزایش می یابد

بیماران به خدمات درمانی را  تاسیس این مراکز در نقاط مختلف،دسترسی.خدماتی می تواند ایجاد گردد

  .نمایدسھل تر و سریع تر می 

  

    

  آگھی-

  تراکت-

  معرفی مراکز درمانی بزرگ جھت خدمات درمانی پس از ترخیص بیمار-

    

  

  :از جنبه اقتصادی-

  کاھش بیکاریبھبود وضعیت اقتصادی،ایجاد اشتغال و -

  کاھش بیماری ھا و افزایش سالمتی افراد جامعه-

  

  

:و مراکز مرتبطسازمانها 

:بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی

:شیوه بازاریابی

:نتایج حاصل از راه اندازي مرکز



    

  

  

از آنجایی که با افزایش جمعیت بر میزان نیاز به مراکز درمانی نیز افزوده می گردد،این تیم خدماتی می 

ارایه خدمات بپردازد و با راه اندازی به صورت شبانه روزی به  ٨شیفت ساعته  ٣تواند در مناطق مختلف در 

  .نفر مشغول به کار گردند ٤٠٠مرکز درمانی در سطح شھر،حداقل  ٢٠و تاسیس حداقل 

    

  

  ریال ٣٠٠٠٠٠٠٠٠:  برآورد ھزینه راه اندازی مرکز-

پزشکی،وسایل و تجھیزات اجاره ساختمان،وسیله نقلیه،وسایل و تجھیزات تخصصی (میزان سرمایه ثابت -

  ریال ٢٥٠٠٠٠٠٠٠): دفتری

  ریال ٥٠٠٠٠٠٠٠): دستمزد،انرژی مصرفی(میزان سرمایه در گردش -

  

  

:برآورد میزان اشتغالزایی

:ابعاد اقتصادي طرح



عنوان طرح:خدمات پزشکی و پرستاری در منزل

نوع فعالیت:خدماتی

بسمه تعالی

مقدمه:بیماری قسمتی از سرنوشت بشری است که نیازمند توجهی جدی است.این توجه باید هم بر بیمار و هم بر نوع بیماری متمرکز شود و توجهی که بر بیمار اعمال می شود نیازمند افراد متخصصی چون پزشک و پرستار است که دانش ویژه و تخصصی خود را اجرا می کنند.

طرح خدمات پزشکی وپرستاری در منزل،بیشتر مورد نیاز افراد ناتوانی است که برای سهولت،نیازبه درمان در منزل دارند.این طرح جایگزین مراکز درمانی نیست بلکه طرحی تکمیلی است.از مزایای اجرای این طرح نه تنها صرفه جویی در هزینه و عدم اشغال تخت اضافی در بیمارستان هاست،بلکه از نظر روحی نیز برای بیماران می تواند مفید باشد.همچنین از نظر مالی به نفع بیمار است و در عین حال راهنمایی خوبی به بیماران ارایه می شود که در حداقل زمان ممکن به مراکز درمانی مورد نیاز ارجاع گردند.مزیت دیگر اجرای این طرح ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جدید رشته پزشکی و پرستاری است که با کمبود فرصت شغلی روبرو هستند.

خدماتی که این مراکز ارایه می دهند عبارتند از:

1-خدمات پزشکی در حد ویزیت

2-. خدمات پرستاری شامل سرم تراپی،پانسمان های تخصصی ،بخیه،چک کردن فشار خون،

3-خدمات بهیاری شامل:تزریقات،پانسمان های ساده.

4-خدمات جانبی نظیر فیزیوتراپی و ...

 (
شرایط وامکانات لازم جهت ایجاد مرکز
:
)



-مدرک تحصیلی:پزشک عمومی،لیسانس پرستاری ،لیسانس روانشناسی بالینی.

-داشتن فضایی حداقل به مساحت 60 متر مربع جهت ایجاد مرکز درمانی

-دارا بودن وسایل مورد نیاز اداری،پزشکی و درمانی.

 (
مراجع ذیربط جهت راه اندازی مرکز:
)

	



-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت اخذ مجوز

-دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.

-سازمان نظام پزشکی

-رسانه ها جهت تبلیغات

 (
تجهیزات:
)	



-میز

-صندلی

-حداقل 2 خط تلفن

-پیجر

-وسایل و ابزار تزریقات

 (
نیروی انسانی مورد نیاز:
)-دستگاه فشارخون	



-مدیر تیم پزشکی (با درا بودن مدرک دکترای حرفه ای)

-پرستار

-بهیار

-فیزیوتراپ

-تلفنچی

-راننده

-یک نفر کادر اداری جهت پذیرش و تشکیل پرونده

 (
سازمانها و مراکز مرتبط:
)	

-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت اخذ مجوز و حمایت های جانبی

-سازمان نظام پزشکی جهت نظارت

-دانشگاههای علوم پزشکی مرتبط جهت آموزش.

 (
بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی:
)

	

با گسترش زندگی ماشینی بر مشکلات و تنش انسانهای امروزی افزوده می گردد و میزان ابتلاء به انواع بیماری ها افزایش می یابد.در نتیجه نیاز به این مراکز افزایش پیدا می کند و در هر منطقه یک یا چند مرکز خدماتی می تواند ایجاد گردد.تاسیس این مراکز در نقاط مختلف،دسترسی بیماران به خدمات درمانی را سهل تر و سریع تر می نماید.

 (
شیوه بازاریابی:
)

	

-آگهی

-تراکت

-معرفی مراکز درمانی بزرگ جهت خدمات درمانی پس از ترخیص بیمار

 (
نتایج حاصل از راه اندازی مرکز:
)	



-از جنبه اقتصادی:

-بهبود وضعیت اقتصادی،ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری

-کاهش بیماری ها و افزایش سلامتی افراد جامعه





 (
برآورد میزان اشتغالزایی:
)	





از آنجایی که با افزایش جمعیت بر میزان نیاز به مراکز درمانی نیز افزوده می گردد،این تیم خدماتی می تواند در مناطق مختلف در 3 شیفت ساعته 8 به صورت شبانه روزی به ارایه خدمات بپردازد و با راه اندازی و تاسیس حداقل 20 مرکز درمانی در سطح شهر،حداقل 400 نفر مشغول به کار گردند.

 (
ابعاد اقتصادی طرح:
)	



-برآورد هزینه راه اندازی مرکز:  300000000 ریال

-میزان سرمایه ثابت (اجاره ساختمان،وسیله نقلیه،وسایل و تجهیزات تخصصی پزشکی،وسایل و تجهیزات دفتری): 250000000 ریال

-میزان سرمایه در گردش (دستمزد،انرژی مصرفی): 50000000 ریال







