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ندارد

جناب آقای دکتر علیرضا آرمانی کیان
سرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

موضوع: رصد داده های سالمت نوزادان در دانشگاه زنجان 

با سالم واحترام 
   در راستای برنامه های کاهش مرگ ومیر نوزادان و بهبود کیفیت خدمات مراقبت، در سالهای اخیر، برنامه های 
متعددی توسط اداره سالمت نوزادان این دفتر تدوین وبرای اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ 
گردید ه است. یکی از مهمترین برنامه های این حوزه رصد وضعیت سالمت نوزادان از هنگام تولد تا ترخیص از 

بیمارستان وپس از آن می باشد.
   تجزیه و تحلیل داده های ثبتی در سامانه سالمت مادر ونوزاد، برنامه ریزی وتدوین مداخالت مبتنی بر شواهد، 
انجام طرح های پژوهشی و انتشار چندین مقاله بر اساس داد ه های سامانه مزبور و ارائه پیشنهادات کاربردی 
برای بهبود کمیت و کیفیت مراقبت های نوزادی با کمک ظرفبت های علمی، تخصصی و فوق تخصص های 
نوزادان در آن دانشگاه، با نقش محوری سرکار خانم آرزوصفایی نژاد کارشناس محترم سالمت نوزادان در آن 
معاونت، مورد توچه و تقدیر اداره سالمت نوزادان این دفتر می باشد. ازآنجایی که عالقه، پشتکار و انگیزه درونی 
و تبادل تجربه موثر، الزمه استمرار برای فعالیت های کیفی در حوزه سالمت نوزادان است. ضمن تشکر از 
حمایت جنابعالی پیشنهاد می گردد برنامه ریزی وسازماندهی و پایش، فعالیت های حوزه سالمت نوزادان به 
گونه ای صورت گیرد که اهداف عالی در این حوزه چون گذشته مورد توجه  قرار گرفته و با جدیت و عنایت 
ویژه ودر نظر داشتن صرفه وصالح سالمت نوزادان استمرار یابد تا به عنوان الگویی قابل ارائه در نحوه استفاده 
کاربردی ازداده های ثبتی سالمت نوزاد نیز مطرح گردد. خواهشمند است بنا به صالحدید دستور فرمائید فعالیت 

و تالش های کارشناس مورد اشاره، مورد توجه و حمایت قرار گیرد.


