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مشارکت بانک ملی در حوزه سالمت

انعقاد قرارداد خرید یک دستگاه اکمو و تجهیزات
تکمیلی

ریت
ریت
 156هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

مدیرعامـل بانـک ملـی ،هزینـه خریـد یـک دسـتگاه اکمـو بـه

تهــران بــا ابــراز خرســندی از ایــن تفاهــم گفــت :در راســتای

همـراه تجهیـزات تکمیلـی در بخـش جراحی قلـب مرکز طبی

امــور عامالمنفعــه و در جهــت ســامت جامعــه و کمــک بــه

کـودکان را تأمیـن کرد.

بیمارســتان مرکــز طبــی کــودکان ایــن اقــدام توســط بانــک

در نشسـتی که روز شـنبه  17تیر  96در بیمارستان مرکز طبی

ملــی صــورت گرفــت .ایــن افتخــاری بــرای بانــک ملــی اســت

کـودکان بـا عاملین بانـک ملی برگزار شـد ،آمادگی ایـن بانک،

کــه در بخــش ســامت آنهــم ســامت کــودکان گام بــردارد.

بـرای خرید یک دسـتگاه اکمـو مورداسـتفاده در بخش جراحی

وی افـزود :بـا دسـتور دکتر حسـین زاده ،مدیرعامـل بانک ملی

قلب کودکان اعالم شـد.

و بـا بررسـیهای فنـی کـه انجام شـد ،ایـن نیـاز در مرکز طبی

بــا انعقــاد تفاهمنامــه خریــد دســتگاه اکمــو توســط بانــک

شناسـایی و مراحـل خرید آن صـورت گرفت.

ملــی ،خســروی ،رئیــس اداره امــور شــعب مرکــزی بانــک ملــی

وی بابیــان اینکــه دســتگاه اکمــو بــه همــراه تجهیــزات تکمیلی

و بــا ارزش تقریبــی  5میلیــارد ریــال خریداری میشــود ،افزود:

دکتـر شـروین بـدو رئیـس بیمارسـتان مرکـز طبـی کـودکان

اولیــن قــدم بانــک ملــی در ایــن بیمارســتان خریــد دســتگاه

نیـز ضمـن تشـکر از ایـن اقـدام بانـک ملی گفـت :بیمارسـتان

اکمــو اســت کــه برای اولیــن بــار در ایــن بیمارســتان راهاندازی

مرکـز طبی کـودکان ،بیمارسـتان اصلی کشـور در بحث درمان

میشــود و ایــن آغــازی بــرای همــکاری و مشــارکت بیشــتر در

کـودکان اسـت کـه از سـال  1347فعالیت خود را آغـاز کرده و

حوزه ســامت دانشــگاه اســت.

خوشـبختانه در همـه بخشها متخصصین فعالیـت دارند .اینجا

رئیــس اداره امــور شــعب مرکزی بانــک ملی تهران خاطرنشــان

بـرای کـودک هـزار و  700گرمـی هـم جراحـی قلب بـاز انجام

کــرد :این پتانســیل در بانک ملــی وجود دارد کــه در پروژههای

میشـود و سـختترین بیماریهـای مـادرزادی قلـب در ایـن

بــزرگ ســامت مشــارکت کنــد .متأســفانه گاهــی بانکهــا

بیمارسـتان درمان میشـود.

نیازهــا و اولویتهــا را نمیشناســند و ایــن عــدم شناســایی

رئیــس بیمارســتان مرکــز طبــی افــزود :در مرکز طبــی کودکان

دلیلــی بــرای تأخیــر در کمکهاســت.

ســعی شــده نهایــت کار بــرای بیمارانــی کــه بــه اینجــا ارجــاع

خســروی بابیــان اینکــه نیازهــای بخش ســامت باید مشــخص

داده میشــود ،صــورت گیــرد .در بخــش مغــز و اعصــاب هــم

و کمــک در ایــن مســیر بهصــورت یــک فرهنــگ بــرای تمامــی

ســختترین بیمــاران تشــنجی مقــاوم بــه درمــان ارجــاع داده

بانکهــا باشــد افــزود :تاکنــون بانــک ملــی بهعنــوان بانــک

میشــوند.

دولتــی رســالت خــود را در امــور عامالمنفعــه چــون ســاخت

وی بابیــان اینکــه پتانســیل کار در ایــن بیمارســتان بــاال اســت

بیمارســتان ،مدرســه ،آزادی زندانیــان و ســایر امــور انجــام داده

خاطرنشــان کــرد :حــدود  115عضــو هیئتعلمــی در ایــن

اســت و بعدازایــن هــم همراه با کانون خیرین ســامت دانشــگاه

بیمارســتان داریــم کــه اکثــراً تماموقــت جغرافیایــی هســتند

علــوم پزشــکی تهــران آمادگــی خــود را بــرای مشــارکت در

و بــا عشــق و عالقــه خاصــی کار میکننــد.

تأمیــن نیازهــای واحدهــای درمانــی اعــام میکنــد تــا بتوانیــم

رئیــس بیمارســتان مرکــز طبی کــودکان در ادامه ضمن تشــکر

انشــاء اللــه قدمــی در ســامت جامعــه برداریــم.

از فعالیــت کانــون خیریــن ســامت دانشــگاه و مدیر امــور مالی

ÁÁبیمارسـتان مرکز طبی ،بیمارستان اصلی
کشـور در بحث درمان کودکان

آن افــزود :خانــم چتــرروز منشــأ خیروبرکــت و افتخــاری بــرای
دانشــگاه اســت و عــاوه بــر مدیریــت مالــی دانشــگاه بحــث
خیریــن را بــه جــد پیگیــری میکننــد .الحمداللــه بــا حمایــت
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کانــون خیریــن دانشــگاه ،ساختوســازها و تجهیــز بیمارســتان

در بیمارسـتانهای دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران بهعنـوان

تحــول خوبــی پیداکــرده اســت .در حقیقــت بیمارســتان دنبال

بیمارسـتانهای مرجـع کشـور از شهرسـتانها میباشـند و

منابــع بــرای خریــد دســتگاه اکمــو بــود کــه باعــث افتخــار مــا

بهتریـن خدمـات را اینجـا دریافـت میکننـد؛ البتـه مشـکالتی

شــد کــه بانــک ملــی پیشقــدم شــد و مــا را همراهــی کــرد.

مثـل همـراه سـرا را بـرای همراهان بیمـاران شهرسـتانی داریم

ÁÁحمایـت بانکهـا در تأمیـن بخشـی از
نیازهـای دانشـگاه
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کـه امیدواریـم بانکهـا در ایـن خصـوص هـم پیشقدم شـوند.

در ادامـه چتـرروز مدیـر امـور مالـی دانشـگاه گفت :ایـن لطف

ÁÁخرید دسـتگاه اکمو و کاهـش مرگومیر در
بخش جراحـی قلب کودکان

بانـک ملـی به دانشـگاه و مرکز طبی کودکان اسـت .در حقیقت

در ادامــه ایــن نشســت ،دکتــر آقایــی متخصــص قلــب کودکان

ورود بانکهـا بـه حـوزه سلامت یـک فرصـت دوجانبـه بـرای

و عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه بــا معرفــی دســتگاه اکمــو

بانک و دانشـگاه اسـت.

بهعنــوان یکــی از اولویتهــا و ضرورتهــای بخــش جراحــی

چتـرروز با اشـاره به مشـارکت سـایر بانکهـا با دانشـگاه گفت:

قلــب کــودکان گفــت :ایــن دســتگاه بــرای اولیــن بــار در مرکــز

بانـک ملـی همیشـه یکـی از بانکهـای عامـل مـا بـوده اسـت.

طبــی خریــداری میشــود .اکمــو دســتگاه اکســیژناتور خــارج

سـایر بانکهـا هـم هرکـدام بخشـی از نیازهـای دانشـگاه را در

از بــدن اســت یعنــی عملکــرد قلــب و ریــه را در یــک دوره

جهت سـاخت درمانـگاه ،بیمارسـتان و خرید تجهیزات و سـایر

بحرانــی بــرای کــودکان جایگزیــن میکنــد تــا زمانــی کــه

امکانـات را عهدهدار شـدند.

کــودک بتوانــد روی عملکــرد قلــب و ریــه خــود فعالیــت کنــد.

وی بـا تقدیـر از اقـدام خیریـن در خریـد تجهیـزات بـهروز در

دســتگاه اکمــو خــون را اکســیژنه و تمیــز میکنــد و ســریعاً

واحدهـای درمانـی گفت :اقدام بانکها در خریـد تجهیزات فنی

بــه بــدن بازمیگردانــد.

در مناطـق دورافتـاده قابلتقدیر اسـت .مرکز طبـی کودکان نیز

دکتــر آقایــی بابیــان اینکــه عمــ ً
ا اکمــو نجاتبخــش اســت

بـا بهترین اسـاتید و متخصصیـن میتواند باالتریـن بهرهبرداری

افــزود :بــا راهانــدازی ایــن دســتگاه در  2مســیر پیشــرفت

را از تجهیزات بهروز داشـته باشـد.

میکنیــم؛ یکــی کودکانــی کــه بهصــورت حــاد عفونــت قلــب

مدیـر امـور مالـی دانشـگاه افـزود :تقریبـاً عمـده مراجعیـن مـا

دارنــد و نیازمنــد حمایــت هســتند و دیگــری بیمارانــی کــه از
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عمــل جراحــی قلــب بازمیاینــد و نیازمنــد یــک دوره کوتــاه

داخــل بــدن قــرار میگیرنــد ،مثــل عــروق بــزرگ یــا داخــل

اکسیژنرســانی هســتند .درمجمــوع ،میتــوان عمــ ً
ا میــزان

خــود قلــب و پمپــاژ را ازآنجــا انجــام میدهنــد .دســتگاه اکمــو

مرگومیــر را کاهــش داد.

کــودک را  7تــا  14روز میتوانــد زنــده نگــه دارد ،امــا VAD

ایـن متخصـص قلـب کـودکان افـزود :بـه دلیـل هزینـه بـاالی

تــا ســه الــی چهــار مــاه ایــن کار را انجــام میدهــد و ایــن

دسـتگاه و بحـث آمـوزش نیروهـای متخصـص ایـن دسـتگاه را

فرصــت مناســبی اســت تــا یــک دهنــده بــرای کــودک بیمــار

تاکنون نداشـتیم .انشـا الله بـا نظر خیر بانک ملی این دسـتگاه

پیــدا شــود و پیونــد قلــب صــورت گیــرد.

راهانـدازی شـود و بـا گروه آموزشدیـده و پرسـتاران مجرب در

دکتــر آقایــی بــا ابــراز خرســندی از ایــن اقــدام خیریــن گفــت:

خدمـت مردم باشـیم.

ایــن قدمــی کــه توســط بانــک ملــی برداشــته شــد ،آرزوی

دکتـــر آقایـــی در ادامـــه از نیازهـــای بخـــش قلـــب گفـــت و

چندیــن و چندســاله مــا بــود .انشــاءالله قدمهــای بعــدی را

اف ــزود :یک ــی از اه ــداف م ــا در آین ــده ای ــن اس ــت ک ــه ب ــه

هــم بــا مشــارکت هــم برداریــم و بــه موفقیــت برســیم.

ســمت پیونــد قلــب اطفــال برویــم .قــدم اول خریــد دســتگاه

شـایانذکر اسـت در پایـان ایـن تفاهـم ،بازدیـدی از بخشهای

اکمـــو بـــود ،بعـــدازآن نیازمنـــد دســـتگاههای کمکـــی قلـــب

جراحی قلب کودکان ،آزمایشگاه و ام آر ای مرکز طبی کودکان

کـــه بـــه آن  VADمیگوینـــد هســـتیم و درنهایـــت پیونـــد

صـورت گرفـت و عاملیـن بانـک ملـی از نزدیـک در جریـان

قل ــب اطف ــال را انج ــام خواهی ــم داد .م ــا در ه ــر مرحل ــه ی ــک

نیازمندیهـای ایـن بیمارسـتان قـرار گرفتند.

منحنـــی آموزشـــی  6ماهـــه طـــی میکنیـــم .بـــه خواســـت

در ایــن نشســت ،دکتــر شــروین بــدو رئیــس بیمارســتان مرکز

خـــدا بعـــد از راهانـــدازی اکمـــو و آمـــوزش پرســـتاران بایـــد

طبــی ،آزاده چتــرروز مدیــر امــور مالــی دانشــگاه ،دکتــر آقایــی

ب ــه س ــراغ دس ــتگاه  VADو درنهای ــت در ی ــک دوره زمان ــی

متخصــص قلــب کــودکان و عضــو هیئتعلمــی ،دکتــر زینالــو

 1تـــا  2ســـاله بـــا تأمیـــن بودجـــه توســـط خیریـــن پیونـــد

مدیــر گــروه کــودکان دانشــگاه ،دکتر معینــی مدیر بیمارســتان

قلـــب را در ایـــن مرکـــز راهانـــدازی میکنیـــم.

مرکــز طبــی ،مهنــدس خســروی رئیــس اداره امــور شــعب

وی در خصــوص اهمیــت دســتگاه  VADگفــت :بایــد بــرای

مرکــزی بانــک ملــی تهــران ،حســینی مهــر معــاون پشــتیبانی

خریــد دســتگاههای کمکــی قلــب  VADنیــز از خیریــن کمک

بانــک ملــی ،میــری معــاون پرســنلی بانــک ملــی و نجاتــی

بگیریــم .دســتگاههای کمکــی قلــب دســتگاههایی هســتند کــه

کارشــناس بازاریابــی بانــک ملــی حضــور داشــتند..

