28

با همکاری معاونتهای بهداشت و درمان دانشگاه انجام شد

خدمترسانی به زائران در بیست و هشتمین سالگرد
ارتحال امام خمینی (ره)
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تیمهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچون

معاون مرکز بهداشت جنوب تهران با بیان اینکه کمیته برگزاری

سـالهای گذشـته بـا حضـور در مرقـد مطهـر امـام خمینی به

مراسم بیست هشتمین سالگرد ارتحال امام در مرکز بهداشت

زائـران امـام خوبیها بهصـورت رایگان خدمترسـانی کردند.

جنوب تهران از اواخر اردیبهشت و پس از جلسه کمیته کشوری،

دکتر سعید تأملی و دکتر رهنما ،معاونان فنی و اجرایی معاونت

تشکیل شد گفت :از همان زمان ،همکاران بهداشت محیط و

بهداشت ،دکتر نیکفرجام ،مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با

همکاران واحد مبارزه با بیماریها ،گسترش شبکه ،آموزش

بیماریهای این معاونت و خورشید وسکویی مدیر پرستاری

بهداشت و روابط عمومی بهصورت ویژه درگیر این مراسم شدند.

دانشگاه ،به نمایندگی از معاونت درمان روز جمعه  14خرداد 96

دکتر محبوبه شیروانی افزود :مطالب آموزشی ،ویژه این ایام تهیه

با حضور در مراسم سالگرد بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام

و تیمهای بازرسی تشکیل شد .همکاران بهداشت محیط از اوایل

خمینی از نزدیک بر نحوه خدمترسانی به زائران نظارت کردند.

خرداد بازدیدهای خود را از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در
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حرم و اطراف آن آغاز کردند و در روزهای منتهی به  14خرداد

گفت :موارد تخصصی و مشـکوک آزمایش آب به دو آزمایشـگاه

این بازدیدها تشدید شد و همکاران در نوبت صبح و بعدازظهر

سـیاری که در حرم مسـتقر بودند ،ارسال شد.

با جدیت کارشان را پیگیری کردند .همکاران واحد پیشگیری

دکتـر شـیروانی به حضـور کارشناسـان بهداشـتی کاروانها در

و مراقبت از بیماریها هم با جلسات متعددی که با همکاران

محـل اسـتقرار مرکـز بهداشـت جنوب تهـران هم اشـاره کرد و

وزارتخانه داشتند ،فرمتی را برای گزارشگیری بیماریها آماده کنند.

گفـت :مراقـب سلامت کاروانهایـی کـه از اسـتانهای اطراف

وی در ادامـه گفـت :مـا از روز  13خرداد در محل حرم ،مسـتقر

در حـرم حاضـر شـده بودند به مـا مراجعـه و در اینجـا ثبتنام

شـدیم و بازرسـان بهداشـتی مـا از ماشـینهای حمل غـذا و از

کردند و بسـتههای آموزشـی و کیف عملیاتی را تحویل گرفتند.

شـب قبـل از مراسـم در کنـار کانتینرهـای حمـل غـذا حضـور

دکتـر شـیروانی بـا قدردانـی از همـکاری و هماهنگـی معاونـت

داشـتند و در روز چهاردهـم تیمهـای سـیار واحـد بیماریهـا

بهداشـت دانشـگاه گفـت :بهصـورت ویـژه از همـکاری ریاسـت

علاوه بـر تیمهـای بهداشـت محیط به گشـت زنـی در مناطق

محترم مرکز بهداشـت جنوب تهـران که از هیچ کمکی فروگذار

مختلـف حـرم و نمونهبـرداری در محل تردد زائریـن پرداختند.

نکردنـد و هـر چیـزی کـه الزم داشـتیم در اختیار ما گذاشـتند

دکتـر شـیروانی بـا بیـان اینکـه همـکاران معاونـت درمـان نیز

تشـکر میکنم.

نیروهای متخصص و پرستار را اعزام کرده بودند گفت :همکاران

وی در پایـان بـا قدردانـی از همـکاران مرکـز بهداشـت جنـوب

پزشـک مرکز بهداشـت جنوب تهران هم در سه شیفت بیماران

تهـران حاضـر در حـرم کـه بـا دهـان روزه و گرمـای هـوا بـه

را ویزیـت کردنـد و تا روز پانزدهم در محل حضور داشـتند.

زائران خدمترسـانی کردنـد از واحدهای پشـتیبانی ،خدمات و

معـاون مرکـز بهداشـت جنـوب تهـران بـا اشـاره به مـواردی از

حراسـت کـه امنیـت همـکاران را در زمـان ارائه خدمـت تأمین

بیمـاری در میـان زائران کـه از غذای بینراهـی و خارج از حرم

کردنـد ،تشـکر کرد.

اسـتفاده کرده بودند اشـاره کرد و گفت :همکاران من این موارد
را پیگیـری و نمونهبـرداری کردنـد ضمـن اینکـه نمونهبـرداری
از التـور بهدفعـات انجـام و آموزشهایـی هـم در خصـوص تـب

ÁÁهمکاری معاونت درمان و معاونت بهداشت،
شیرین است

کریمـه کنگـو به زائران داده شـد.

وسـکویی ،مدیـر دفتر پرسـتاری دانشـگاه هم که بـرای نظارت

وی با بیان اینکه آزمایشـگاه سـیار آب در محل مستقر شده بود

بـر رونـد خدمترسـانی بـه زائـران بـه مرقـد مطهـر آمـده بود
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در گفتوگـو بـا روابـط عمومـی دانشـگاه گفـت :طبـق رویـه

درمــان و معاونــت بهداشــت در ایــن ســطح بســیار شــیرین و

سـالهای گذشـته ،امسـال نیـز همـکاران گـروه درمان شـامل

دلپذیــر اســت و جــای بســی افتخــار اســت کــه در دانشــگاه

پزشـک متخصص و پرسـتار در حرم حضور داشـتند و از  14تا

علــوم پزشــکی تهــران کار میکنیــم.

 15خـرداد خدمترسـانی میکننـد.
وی بـا بیـان اینکـه همـکاری تنگاتنگی بیـن معاونـت درمان و

ÁÁبازدیـد معاون بهداشـت دانشـگاه از محل
اسـتقرار نیروها

گفـت :مرکـز دارالشـفای امـام امکانـات و تجهیـزات موردنیاز را

معــاون بهداشــت دانشــگاه یــک روز مانــده بــه بیســت و

دارد ضمـن اینکـه همـکاران مـن در بیمارسـتان امـام خمینی

هشــتمین ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی (ره) بــا حضــور در

کمبـود تجهیـزات را جبـران کردند.

حــرم مطهــر (ره) ضمــن بازدیــد از محــل اســتقرار نیروهــای

وی افـزود :امسـال با توجه به ماه مبارک رمضان پیشـنهاد شـد

بهداشــتی و درمانــی مســتقر در حــرم ،از آمادگــی کامــل بــرای

کـه  24سـاعت در محـل حضـور داشـته باشـیم و تـا زمانی که

خدمترســانی بــه زائــران خبــر داد.

سـتاد ارتحال نیاز داشـته باشـد خدمترسـانی ادامـه پیدا کند

دکتـر شـریعتی را در بازدیـد روز شـنبه  13خـرداد  ،96دکتـر

کـه بـا توجه بـه بازدیـد امروز ،خوشـبختانه شـرایط آرام اسـت

سـعید تأملـی ،معاون فنـی معاونت بهداشـت و دکتر محمدرضا

و همکاران در حال خدمترسـانی هسـتند و مشـکلی نیسـت.

قیـوم زاده و دکتـر محبوبه شـیروانی ،به ترتیـب رئیس و معاون

مدیـر دفتر پرسـتاری دانشـگاه گفت :من بـه نمایندگی از خانم

مرکـز بهداشـت جنوب تهـران همراهـی میکردند.

دکتر علیپور که به علت درگیر بودن در انتخابات نظام پزشـکی

دکتـر شـریعتی در پایـان ایـن بازدیـد در گفتوگـو بـا روابـط

امـکان حضور در مرقد را نداشـتند بـه اینجا آمدم تا به همکاران

عمومـی دانشـگاه بـا بیان اینکـه دانشـگاه علوم پزشـکی تهران

خودم خداقوت و خسـته نباشـید بگویم و از آنان قدردانی کنم.

چندین سـال اسـت که در مراسـم سـالگرد ارتحال امـام حضور

وی با بیان اینکه بیمارسـتانهای دانشگاه هرساله آماده پذیرش

دارد و هـر سـال تجـارب بیشـتری را بـه دسـت مـیآورد گفت:

بیمـاران هسـتند گفت :همکارانی کـه از بیمارسـتانها به مرقد

تمـام اقدامـات بر اسـاس پروتکلهـای از پیش تعیین شـده در

میآینـد بـا رویـه کار آشـنایی دارند و خوشـبختانه بـا کمترین

بحـث سلامت زائران انجام شـده اسـت.

مشـکلی کارها انجام میشـود.

وی افزود :امسـال هم خوشـبختانه شـرایط بسـیار خوب است و

وســکویی در پایــان گفــت :همــکاری و هماهنگــی معاونــت

حتـی از سـال قبـل هم شـرایط و آمادگی ما کاملتـر و دقیقتر

معاونـت بهداشـت بـرای خدمترسـانی بـه زائـران وجـود دارد
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اسـت .بـا توجـه بـه تغییراتـی کـه در نحوه برگـزاری مراسـم و

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بهطور مسـتقیم و غیرمسـتقیم

همچنیـن نـوع تغذیـهای کـه در نظـر گرفته شـده با سـالهای

در مراسـم ارتحـال آمادهبـاش هسـتند و سـعی میکننـد کـه

گذشـته تفاوتهـای زیـادی دارد ،پروتکلهـای ما بـرای نظارت

حمایت الزم را داشـته باشند.

بـر غـذا و نگهداری و توزیع غذا کـه یکی از چالشهای همکاران

وی در خصـوص بازدیـد امـروز خـود از حـرم گفـت :هـدف از

ماسـت تا حـدودی تغییر کرده اسـت.

بازدیـد در مرحلـه اول تقدیر و تشـکر و حمایـت از نیروهای در

وی با بیان اینکه بحث سلامت آب و سالمت محیط موضوعاتی

حـال فعالیـت در حـرم اسـت و در گام دوم بهمنظـور احتیاط و

اسـت کـه همـکاران مـن بـه آن اشـراف کامـل دارند گفـت :در

بررسـی اینکـه آیـا همهچیـز همانطـور که باید باشـد ،هسـت

بحـث ارائـه خدمـات بهداشـتی درمانـی بـه زائرین محتـرم نیز

و درواقـع بحـث پایـش ارائـه خدمـت و بررسـی مشـکالت ،در

امکانـات الزم فراهـم شـده کـه البتـه بـا شـرایط روزهداری که

دسـترس بودن مدیران سـطح باالتر در محیط به رفع مشـکالت

وجـود دارد بـرای زائرین ممکن اسـت شـرایط متفاوت باشـد بر

و تصمیمگیریهـا بهخصـوص آنجـا که نیـاز بـه هماهنگی بین

همیـن اسـاس پیشبینیشـده کـه ایـن عزیـزان چه عـوارض و

بخشـی دارد کمـک میکند.

مشـکالتی ممکـن اسـت پیـدا کنند و بـرای آن تمهیـدات الزم

دکتـر شـریعتی با تأکید بر هماهنگی بسـیار خوب بین بخشـی

اندیشـیده شـده اسـت کـه امیدواریـم امسـال هـم مانند سـال

در حـرم گفت :در بازدیـد امروز از درمانگاه و محل ارائه خدمات

گذشـته بتوانیـم بهخوبـی بـه مـردم خدمـت بدهیـم و در ایـن

اورژانس و محل مدیریت بهداشـت محیط و مبارزه با بیماریها

زمینه مشـکلی نداشـته باشـیم.

دیـدن کـردم و فرآیندی که باید مسـئوالن بهداشـت کاروانها

معاون بهداشـت دانشـگاه با بیان اینکه نیروهای بهداشت محیط

رعایـت کننـد و انجـام دهنـد و ابـزار و تجهیزاتـی که برایشـان

بهطـور کامـل در حـرم حضـور دارند گفـت :نیروهای مبـارزه با

فراهم شـده مـورد بازدیـد قرار گرفـت .نظارت بر سلامت مواد

بیماریها هم در کنار کادر بهداشـتی و درمانی بهطور مسـتقیم

غذایـی به عهده دوسـتان ما اسـت که از آنجا هـم بازدید کردیم

حضـور دارنـد امـا این بـه این معنا نیسـت کـه فقـط نیروهایی

و توصیه الزم داده شـد.

کـه اینجا هسـتند درگیر کار هسـتند به دلیـل اینکه در صورت

دکتـر شـریعتی در پایـان از همه همکاران بهخصـوص همکاران

بروز مشـکل ،کل شـبکههای بهداشـت و درمان اسـتان تهران با

مرکـز بهداشـت جنوب تهـران که بهطور مسـتقیم درگیـر ارائه

ایـن موضـوع درگیـر خواهنـد بود بـرای همین تمـام حوزههای

خدمـات در حرم هسـتند تشـکر و قدردانی کرد.

