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جشنواره عمران سالمت با حضور رئیسجمهور برگزار شد

دکتر جعفريان :سخنان رئیسجمهور براي حوزه
سالمت اميدوارکننده است
جشـنواره عمـران سلامت بهمنظور تجليـل از دسـتاندرکاران

تحـول سلامت بحـث پـول و اراده دولـت نيسـت ،تأکیـد کرد:

عرصه عمران در بخش سلامت دولت يازدهم ،روز سهشنبه 20

اینهـا قدمهـاي اوليـه اسـت ،اسـاس طـرح تحـول سلامت به

تيـر  96بـا حضور دکتر روحانـي ،رئیسجمهور ،دکتر هاشـمي،

پزشـکان عزيز و پرسـتاران پرتالش ،به مسـئوالن بيمارسـتانها

وزيـر بهداشـت ،دکتـر فرهـادي وزيـر علوم ،روسـا و مسـئوالن

و بـه روسـاي دانشـگاهها و دانشـکدههاي پزشـکي و بـه تلاش

دانشـگاههاي علوم پزشـکي کشـور ،خيرين سلامت ،مديران و

نيـروي انسـاني برميگردد.

کارکنان وزارت بهداشـت در سـالن اجالس سـران برگزار شـد.

دکتـر روحانـي تصريح کرد :ما جايي موفق ميشـويم که نيروي

ÁÁراه تحول سالمت را ادامه خواهيم داد

در ايـن جشـنواره ،رئیسجمهـور بـا تأکید بر اینکـه بحث طرح

انسـاني پـایکار باشـد ،وگرنـه بـا پـول درسـت نميشـود ،پول
يکـي از مقدمـات و لـوازم اسـت ،اگر خود آقاي هاشـمي در اين
طـرح تلاش مضاعـف نميکرد ،موفق نميشـد.
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وي وزيـر بهداشـت را جـزو پرکارتريـن اعضـاي دولـت يازدهـم

اسـاس برنامـه ششـم توسـعه بايـد بـه  25درصد برسـيم که تا

و جـزو پرسـفرترين وزرا توصيـف کـرد و گفـت :در طـول هفته

رسـيدن بـه آن ،راه سـختي را در پيـش داريـم.

ميديديم ايشـان شـنبه ،شـرق کشـور و يکشـنبه ،غرب کشـور
و دائـم در حـال حرکـت اسـت ،بـراي اینکـه طرحهـا را دنبـال

ÁÁحمايت قاطع رئیسجمهور و دولت دوازدهم
از طرح تحول سالمت

رئیسجمهوري تأکید کرد :راه تحول سالمت را ادامه خواهيم داد.

دکتر علي جعفريان ،در حاشـيه جشـنواره و پس از بازديد غرفه

سالمت بهعنوان يک اصل مهم براي دولت يازدهم بود و بهعنوان

دانشـگاه علوم پزشـکي تهران با اشاره به سـخنان رئیسجمهور

يک اصل مهم براي دولت دوازدهم هم خواهد بود.

و وزيـر بهداشـت به خبرنـگار روابط عمومي دانشـگاه گفت :اين

دکتر روحاني گفت :از همه آنهایی که به دولت يازدهم براي

جشـنواره بهنوعـی قدرداني از همه همکاران ما در دانشـگاههاي

اين امر مهم کمک کردند ميخواهم با آمادگي و اخالص و انرژي

علوم پزشـکي کشور ازجمله دانشگاه علوم پزشکي تهران بود که

بيشتر خودشان را براي خدمت در دولت يازدهم آماده کنند.

در اين  4سـال فعاليتهاي خيلي وسـيعي را در زيرسـاختهاي

نقصهـا را برطـرف کنـد.

حـوزه سلامت انجام دادند؛ در ايـن دوره و در دولت يازدهم در

 ÁÁرضايتمنـدي بيـش از  80درصد مردم در
طرح تحول سلامت

بـه بهرهبرداري رسـيد ،سـاختمان بيمارسـتان اميراعلم تکميل

وزيـر بهداشـت در جشـنواره عمـران سلامت گفـت :در ابتداي

و راهاندازي شـد ،سـاخت بيمارسـتان فارابي آغاز شـد ،سـاخت

دولـت يازدهـم ،پرداخـت از جيـب مـردم در ايـران در بيـن

سـاختمان بيمارسـتان رازي کـه متوقف شـده بود از سـرگرفته

کشـورهاي جهـان در بدتريـن وضعيت قرار داشـت و از بيش از

شـد و اآلن حـدود  60تـا  70درصـد پيشـرفت فيزيکـي دارد،

 55درصـد بـه کمتـر از  40درصـد تنـزل پيدا کـرد؛  15درصد

بيمارسـتان يـاس بـه بهـره داري رسـيد بازسـازي بيمارسـتان

کاهـش پرداختـي مـردم از جيـب ،عـدد بزرگـي اسـت بهویـژه

ميرزاکوچـک خـان (جامع زنان) آغـاز شـده و اميدواريم تا آخر

وقتـي دريابيـم کـه براي هـر درصد کاهـش بايـد  790ميليارد

سـال بـه پايـان برسـد ،مهديکلينيـک کـه يـک پـروژه بزرگ

تومـان هزينـه کنيـم .درسـت اسـت کـه توانسـتهایم پرداخـت

اسـت در ايـن دوره توسـط خيريـن تـا قسـمت اسـکلت پيـش

از جيـب مـردم را بـه کمتـر از  40درصـد کاهـش دهيـم اما بر

رفـت و سـاخت فـاز يک آن آغاز شـده که اميـدوارم در کمتر از

دانشـگاه علوم پزشکي تهران سـاختمان جديد بيمارستان سينا

سـه سـال فاز اول بـه بهرهبـرداري برسـد ضمن اينکـه عمليات
عمراني سـاخت بيمارسـتان شـريعتي  2با قطعي شدن مالکيت
زمين آن آغاز شـده اسـت.
وي افـزود :بهمـوازات بيمارسـتانها در ارتقـاي هتلينـگ و در
بازسـازي قسـمتهايي از بيمارسـتانها که دچـار نقايص جدي
بودنـد مثـل تأسیسـات ،ايجـاد اتاقهـاي زايمـان اسـتاندارد و
کلينيـک ویژههایـی کـه نياز دانشـگاه بـود چـه در زمينه خريد
و چـه سـاخت اقدامات اساسـي انجام شـد.
دکتــر جعفريــان بــا بيــان اينکــه در بخــش بهداشــت حرکــت
بزرگــي در دانشــگاه براي ســاخت ،بازســازي و تجهيــز خانههاي
بهداشــت و مراکــز بهداشــتي انجــام شــده کــه بــار عمــده آن به
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عهــده دفتــر فنــي اســت کــه وظيفــه نظــارت را برعهــده دارد
افــزود :نميخواهــم بگويــم بهتريــن کار ممکــن انجــام شــده
امــا کار بســيار بزرگــي انجــام شــده و ارزش فوقالعــاده بااليــي
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دارد و خيلــي از مشــکالت درازمــدت مــا را حــل کــرده اســت

صرفنظـر از اينکـه چـه افـرادي ايـن کار را به عهـده ميگيرند

البتــه زيرســاختهاي مــا بــراي فعاليتهــاي جــاري کافــي

چـه در سـطح وزارت و چـه در سـطح دانشـگاهها ،اينکـه دولت

نيســت و حتم ـاً بايــد گســترش يابــد.

ايـن موضـوع را اولويـت خـودش ميدانـد مهمتريـن موضوعـي

وي تصريـح کـرد :ما در دانشـگاه علوم پزشـکي تهـران حدود 4

اسـت کـه بخش سلامت در حـال حاضر بـه آن نيـاز دارد زيرا

هـزار تخـت کـم داريم کـه اگر پروژههايـي که از آنهـا ياد کردم

بـه دنبـال ايـن اراده و با يک فاصلـهاي منابعش هـم ميآيد که

سـاخته شـود تقریبـاً  2هـزار تا  2هـزار و  400تخـت جديد را

اميدواريـم محقق شـود.

پوشـش ميدهد بنابراين اگر بخواهيم خدمت استاندارد و خوبي

وي افـزود :بـه نظرم سـخنان رئیسجمهور براي حوزه سلامت

را ارائـه بدهيـم از آن چيزي که موردنیاز اسـت عقب هسـتيم.

اميدوارکننـده بـود البتـه دکتر هاشـمي گزارش نسـبتاً مفصلي

دکتــر جعفريــان در ادامــه گفــت :مــن از همــه همکارانــي کــه

دادنـد که نشـان داد طرح تحول سلامت خيلـي حرکت بزرگي

در فعاليتهــاي عمرانــي تــاش کردنــد و کمــک ميکننــد

بـود بهویـژه  21هـزار تختـي کـه اآلن بهرهبـرداري رسـيده

تــا زمينــه بــراي ارائــه خدمــات بهتــر فراهــم شــود تشــکر

درعینحال سـخنان رئیسجمهور در جشـنواره عمران ،بهترين

ميکنــم و اميــدوارم بــا تأمیــن منابــع الزم بتوانيــم قدمهــاي

تضمينکننـده بـراي دوره بعـدي اسـت صرفنظـر از اينکه چه

بعــدي را برداريــم.

افرادي سـرکار باشند.

رئیـس دانشـگاه بـا اشـاره بـه سـخنان رئیسجمهـور و وزيـر
بهداشـت در جشـنواره عمـران سلامت گفـت :خوشـبختانه

ÁÁاقدامات عمراني دانشگاه در دولت يازدهم

آقـاي رئیسجمهـور خيلي قاطـع ،حمايت دولـت دوازدهم را از

دکتر توکلي ،معاون توسـعه دانشـگاه در حاشـيه اين جشـنواره

طـرح تحـول سلامت اعلام کردند که بـه نظرم ايـن مهمترين

بـا اشـاره به پروژههـاي عمراني در حـال اجرا در دانشـگاه علوم

چيـز بـراي حـوزه سلامت در مقطع کنوني اسـت .البتـه دکتر

پزشـکي تهـران گفـت :در حـال حاضـر  6بيمارسـتان در حـال

صومـي ،رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکي تبريـز بـه نمايندگي از

احـداث اسـت و بيمارسـتان ميرزاکوچـک خـان (جامـع زنـان)

دانشـگاهها سـخنراني کردند و از طرف همه دانشـگاههاي علوم

بهصـورت اساسـي در حال بازسـازي اسـت.

پزشـکي بـراي ادامـه کار دکتر هاشـمي ابـراز تمايـل کردند اما

وي بـا اشـاره بـه پروژههـاي عمرانـي ،اداري و رفاهـي کـه در
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حـال اجراسـت افـزود :پارکينگ طبقاتـي مجتمع بيمارسـتاني

رئیس دانشگاه در چهار سال گذشته و حضور وي در غرفه دانشگاه

امـام خميني و دانشـکده پرسـتاري مامايي بـا زيربناي  36هزار

از معاون توسعه دانشگاه و همکاران خود در دفتر فني تشکر کرد.

مربـع در حـال سـاخت اسـت ضمن اينکه سـاختمان دانشـکده
پزشـکي و دانشـکده توانبخشـي از پروژههـاي عمرانـي در حال
طراحـي و برنامهریزی اجراسـت.
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ÁÁبهتريـن خدمت را بـه نزديکترين محل
زندگي مـردم برديم

دکتـر توکلـي از احداث آزمايشـگاه جامع دانشـگاه ،آزمايشـگاه

معــاون بهداشــت دانشــگاه در حاشــيه ايــن جشــنواره و پــس از

سـل ،آزمايشـگاه ژنتيک و طب باليني و مرکز رشد فرآوردههاي

بازديــد از غرفــه دانشــگاه علــوم پزشــکي تهــران بــه خبرنــگار

دارويـي بهعنـوان پروژههـاي عمرانـي پژوهشـي و احـداث و

روابــط عمومــي دانشــگاه گفــت :ســالهاي ســال بود کــه منابع

بازسـازي  97خانـه بهداشـت و مرکـز جامـع سلامت بهعنوان

عمرانــي حــوزه بهداشــت را بــه مــا نــداده بودنــد و تقریبـاً همه

پروژه بهداشـتي يـاد کرد.

واحدهــاي مــا مخروبــه و غيرقابل اســتفاده شــده بود؛ بســياري

مهنـدس بهـزاد مکري ،مدير دفتر فني دانشـگاه نيز در حاشـيه

از واحدهــا ازنظــر ســاختماني و حتــي ظاهــري بهگونــهاي

جشـنواره ،پروژههـاي به بهرهبرداري رسـيده در دولـت يازدهم

بــود کــه مــردم تمايــل بــراي مراجعــه بــه مــا نداشــتند چــون

را برشـمرد و گفـت :در مجمـوع  717تخت جديد از نيمه سـال

ميديدنــد مراکــز بهداشــتي درمانــي شــرايط اســتاندارد و

 92تاکنـون به مجموع تختهاي دانشـگاه علوم پزشـکي تهران

مناســبي ندارنــد .خوشــبختانه در ســه ســال اخيــر بــا لطــف

اضافه شده است و پنج پروژه اداري ،فرهنگي ،رفاهي و آموزشي

همــه عزيــزان از رئیــس دانشــگاه ،حــوزه توســعه ،دفتــر فنــي

شـامل تکميل سـاختمان مرکـز فوريتهاي پزشـکي (اورژانس

دانشــگاه و از همــه مهمتــر مديــران شــبکههاي بهداشــتي

تهـران) مرمـت و بازسـازي موزه تاريخ علوم پزشـکي ،بازسـازي

درمانــي همــت کردنــد و بــه جايــي رســيديم کــه ميتــوان

استخر دانشـکده پرستاري مامايي ،بازسـازي کتابخانه دانشکده

گفــت تقریب ـاً هــر واحــدي کــه کمبــود يــا نيــاز داشــتيم را

پزشـکي و احداث دانشـکده دندانپزشـکي پرديـس بینالملل به

ســاختيم و يــا بــا روشهــايديگــر راهانــدازي کرديــم نهایت ـاً

پايـان رسـيده و در حال بهرهبرداری اسـت.

اينکــه همــه واحدهايمــان تعميــر شــد و بهبــود يافــت و فقــط

مهندس مکري در پايان با قدرداني از حمايتها و پشتيبانيهاي

واحدهــاي محــدودي مانده که اآلن در دســت بازســازي اســت.

دکتر شـريعتي با اشـاره به رضايتمندي مردم از مراکز بهداشتي
درمانـي گفـت :اآلن وقتـي مـردم وارد مراکـز خدمـات جامـع
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سلامت و پايگاههـا و خانههـاي بهداشـت ميشـوند احسـاس
ميکننـد وارد يـک جاي بهداشـتي تميز و اسـتاندارد براي ارائه
خدمت شـدهاند و اين ميسـر نبـود مگر با همت همـه همکاران
و منابعـي که در اختيارشـان قـرار گرفت.
وي افزود :در اين دوره تمام تجهيزات نوسازي شد و حتي
مبلمانهاي اداري جديد خريداري و تجهيزات پزشکي بهروز
شد ،همچنين بسياري از خدمات جديد براي ارائه مردم به ما
اضافه شد که نياز به تجهيزات داشت که آن را هم اضافه کرديم
بهعنوانمثال اندازهگيري قند خون و تست خون مخفي در مدفوع
در خود مراکز و پايگاهها با روش نوين انجام و غربالگري ميشوند
و اين به اين معناست که ما بهترين خدمت را در نزديکترين
محل زندگي مردم با امکانات جديد برديم.

ÁÁدر حاشيه:

او قدردانـي و حمايتشـان را از عملکـرد وزيـر اعالم کردند.

ايـن جشـنواره با سـخنراني دکتر محمدحسـين صومـي ،رئیس

دکتر ظفرقندي ،رئیس اسبق دانشگاه ،با حضور در غرفه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکي تبريز به نمايندگي از روساي دانشگاههاي

دقايقي با دکتر توکلي و دکتر جعفريان گفتوگو کرد.

علوم پزشـکي آغاز شد.

دکتر عليپور و دکتر شريعتي به ترتيب معاونان درمان و بهداشت

پس سـخنراني وزير بهداشـت و پيش از تجليل از فعاالن عرصه

به همراه مسئوالن معاونت تحت نظرشان در غرفه حاضر شدند.

عمـران سلامت ،حاضـران در سـالن اجالس سـرپا ايسـتادند و

دکتر هاشـمي در جريـان بازديد از غرفههاي نمايشـگاه از غرفه

بهشـدت دکتـر هاشـمي را تشـويق کردند و بهنوعـی از زحمات

دانشـگاه علوم پزشـکي تهران ديدن کرد.

