
افتتاح مرکز تحقیقات،پیشگیری و درمان 
زخم های مزمن

در دور سوم سفر پرخیر و برکت 
مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی ایران

و هیئت محترم دولت به استان زنجان

دیابتی،  پای  بستر،  به زخم  مبتال  بیماران  مبرم  نیاز  به  توجه  با 
محترم،  جانبازان  تصادفات،  مجروحین  نوروپاتی،  زخم های 
نداشتن متولی مشخص در درمان  و  نخاعی  توان خواهان ضایعه 
این گروه بیماران و از طرف دیگر لزوم بکارگیری روش های نوین 
در پیشگیری و درمان زخم و مهمتر از آن استفاده از این فرآیند 
در پژوهش با موافقت ریاست محترم دانشگاه و قائم مقام وزیر در 

استان تصمیم به راه اندازی مرکز، عملیاتی شد.
امکانات موجود در مرکز و پیش بینی های  الزم به ذکر است که 
به عمل آمده، این مرکز را به عنوان یک مجموعه منحصر به فرد 
در کشور قرار می دهد. برای راه اندازی این مرکز 2150 میلیون 

ریال هزینه شده است.

فلسفه وجودی و طرح توجیهی



1- غربالگری و شناسایی بیماران در معرض خطر و ارائه پروتکل های علمی جدید در پیشگیری 
از بروز زخم های مزمن.

2- استفاده از روش درمان تیمی)team working( در managment بیماران مبتال.
3- بکارگیری روش های ترمیم جدید مثل کاشت فیبروبالست...

4- استفاده از روش های درمانی پارامدیکال)گیاهی و سنتی...( تایید شده با همکاری اساتید 
دانشکده داروسازی.

5- انجام پژوهش در حیطه فوق الذکر.
6- کاربردهای آموزشی در موضوع wound manage جهت دانشجویان و دستیاران.

7- ارتباط علمی و پژوهشی با مراکز معتبر داخلی و خارجی.
8- استفاده از روش filling کامپیوتری، دسترسی online به اطالعات.

9- انجام مشاوره های درمانی online با مراکز معتبر علمی.
در  بیماران جهت صرفه جویی  و سرپایی   out patient درمانی  روش های  بردن  بکار   -10

هزینه ها و کاهش هزینه تخت روز بستری.
11- اطالع رسانی در ابعاد مختلف خصوصا online به عنوان patient information در 

ابعاد پیشگیری و درمان و follow بیماران.
12- ارائه پروتکل های درمانی در صرفه جویی از نظر مصرف داروها...

.wound care 13- ارائه دوره های آموزشی پرستاران بخش های مختلف در استانداردسازی
14- ارائه خدمات  wound care در منزل با اخذ مجوزهای مربوطه.

15- در نهایت تبدیل مرکز به عنوان یک مرکز ملی مراقبت از زخم.
16- اتصال با مراکز تصویر برداری جهت تکمیل اطالعات پرونده.

شرح عملکرد:

نیازمندی ها: 
1- خریداری امکانات سخت افزاری 

آمبوالنس، آسانسور، دستگاه لیزر، اکسیژن هیپرباریک، روش های کاشت فیبروبالست...و 
امکانات مربوطه، دستگاه سنجش فشار اکسیژن شریانی از راه پوست - دستگاه فشارسنج 

)2_TCPO(
2- تدارک و آماده سازی نرم افزار پذیرش بیمار، filling کامپیوتری، شبکه اطالع رسانی 

پذیرش بیمار، سایت مرکز و ...
.nosocomial 3- خریداری تجهیزات پیشرفته پیشگیری از عفونت های

...Bactec دانشگاه علوم پزشکی 4- راه اندازی روش های نوین کشت میکروبیولوژی
و خدمات بهداشتی درمانی 

استان زنجان

موضوع طرح مرکز از آنجا آغاز شد که در آبان ماه سال 1388 از طرف مسئول مجتمع 
پزشکی نور با توجه به نیازمندی بیماران و به منظور ارائه خدمات درمانی و تخصصی، 
پیشنهادی به ریاست محترم دانشگاه و قائم وزیر در استان ارائه گردید که با ایجاد مرکز 
درمان تخصصی زخم با استفاده از روش های نوین در توسعه مجتمع پزشکی نور موافقت 

به  عمل آمد.
 1389 سال  ماه  اردیبهشت  در  اینکه  تا  گرفت،  الزم صورت  پیگیری های  تاریخ  این  از 
برای گسترش روابط دانشگاهی به دانشگاه علوم پزشکی  »گروه متخصصان نیکی« که 
ایرانی  پایه  بلند  برنامه مالقات حضوری پزشکان متخصص  زنجان سفر کرده بودند، در 
آقای  جناب  با  دانشگاه  ارشد  مدیران  همراهی  به  نیکی(  )گروه  کشور  از  خارج  مقیم 
ارائه  به  توجه  با  دانشگاه،  امنای  هیئت  عضو  و  زنجان  محترم  استاندار  رئوفی نژاد  دکتر 
گزارش جناب آقای دکتر سروری ریاست محترم دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان و 
اعالم آمادگی دانشگاه و اعالم همکاری علمی گروه نیکی، استاندار زنجان با ایجاد پروژه  
تحقیقات پیشگیری و درمان زخم های مزمن به عنوان یک مرکز کشوری و بین المللی 

موافقت نمودند.
 با توجه به حمایت  مالی مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، استانداری 
تامین  و  ساختمانی  عملیات  دانشگاه،  محترم  ریاست  حمایت های  و  تاکید  و  زنجان 
تجهیزات پزشکی و پرسنل مربوطه آغاز شد تا این مرکز برای دور سوم سفرهیئت دولت 

به استان زنجان آماده افتتاح و بهره برداری گردد. 

تاریخچه مرکز


