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با حضور دکتر هاشمی پروژههای بیمارستانی مرکز طبی کودکان افتتاح شد

وزیر بهداشت :مرکز طبی کودکان
مایه افتخار در کشور است
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مراسم افتتاحیه مرکز جامع تصویربرداری کودکان ،بخش مراقبتهای

بهرهبرداری قرار دادیم.

ویژه شیرخواران ،مرکز قلب جنین و تستهای تنفسی و مرکز

وی با اشاره به راهاندازی بخش مراقبتهای ویژه شیرخواران

نورو فیزیولوژی بالینی مرکز طبی کودکان با حضور وزیر بهداشت

افزود :با  12تختی که به این بخش اضافه شده ازاینپس کودکان

و رئیس دانشگاه برگزار شد.

یکماهه تا دوساله را پوشش میدهیم.

در مراسم افتتاحیه این پروژهها که روز یکشنبه  11تیر  96برگزار

دکتر بدو با اشاره به راهاندازی دستگاه گاماسل گفت :این مرکز

شد ،دکتر شروین بدو ،رئیس مرکز طبی کودکان با بیان گزارشی

بهعنوان دومین مرکز بعد از بیمارستان شریعتی مجهز به این دستگاه

از افتتاح پروژههای بیمارستانی مرکز طبی کودکان گفت :امروز

شده است که تغذیهکننده بخش پیوند سلولهای بنیادی است.

مرکز جامع تصویربرداری کودکان را با مساعدت دکتر معراجی

رئیس مرکز طبی کودکان با اشاره به افتتاح مرکز جامع تستهای

و همکاری وزارت بهداشت ،دانشگاه و شرکت فیلیپس مورد

ریوی گفت :با راهاندازی این بخش همهی تستهای مرتبط با
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خدمات تشخیصی اختالالت ریوی قابل انجام است ضمن اینکه امروز

در ادامه دکتر معراجی ،اسـتاد دانشـگاه اراسموس روتردام هلند

پروژه مرکز قلب جنین را که به مطالعات مرتبط با ناهنجاریهای

گزارشـی از بنیـاد بینالمللـی حمایـت از مراکـز تصویربـرداری

قلبی مادرزادی قبل از تولد اختصاص دارد ،راهاندازی کردیم.

کـودکان ارائه کرد.

وی پروژه آخر را افتتاح مرکز نورو فیزیولوژی بالینی کودکان عنوان

وی با بیان اینکه من  15سال پیش بازنشسته شدم اما با توجه به

کرد و گفت :با راهاندازی این مرکز سعی کردیم که البراتواری

عالقه خودم به رادیولوژی کودکان با شدت زیاد به کارم ادامه دادم

مجهز و استاندارد را فراهم کنیم.

گفت :باوجود بازنشستگی در سن  65سالگی ،بخش رادیولوژی

ÁÁعاشق کمک به کودکان بیمار هستم

دانشگاه اراسموس به خدمات من نیاز داشت و من برای اینکه دین
خودم را به کشورم ادا کنم با تأسیس بنیاد بینالمللی حمایت از

مراکز تصویربرداری کودکان از دانشگاه خواستم هرماه حقوقم را
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بهحساب این بنیاد واریز کند.
دکتر معراجی با بیان اینکه با افتتاح مرکز جامع تصویربرداری
در ایران ،آرزویش عملی شده گفت :امروز روز خوشبختی من
است زیرا من عاشق کمک به کودکان بیمار هستم و امیدوارم
این دستگاه برای بچههای بیمار هموطنم مورداستفاده قرار بگیرد.
وی اضافـه کـرد :دسـتگاه و تجهیـزات مهـم نیسـت بنابراین از
مسـئوالن میخواهـم افرادی را به هلند بفرسـتند تـا کار با این
دسـتگاهها را آمـوزش دهم.

ÁÁنیـاز بـه محیطهای جدیـدی بـرای ارائه
خدمات
در بخش دیگری از این مراسم دکتر جعفریان با ابراز خرسندی
از حضور خود در مرکز طبی کودکان و با قدردانی از حضور وزیر
بهداشت ،به جایگاه مرکز طبی در ارائه خدمات دانشگاه علوم

سـمت خودش جلب کند.

پزشکی تهران و در سطح کشور اشاره کرد و گفت :این مرکز

دکتر جعفریان در ادامه گفت :در دو سال گذشته قول مساعدی

دارای  330تخت است که برای بیماران ارجاعی از کل کشور

بـرای اختصـاص زمینی از سـوی شـهرداری برای سـاخت مرکز

تعداد زیادی نیست .در پنج سال گذشته متوسط ضریب اشغال

طبـی شـماره  2با  550تخت داده شـد که اقدامـات اولیه انجام

تخت آن باالی  90درصد است و در سال  1395تعداد  17هزار

شـده و بـا پیگیـری وزیـر بهداشـت قـرارداد امضـا شـده اسـت

بستری داشته است که یکسوم بیماران ،نیاز به جراحی داشتند

کـه امیدواریـم بتوانیـم بـا ایجـاد فضاهـای درمانی مناسـبتر و

و نزدیک به  12هزار عمل جراحی در اینجا انجام شده است.

اسـتانداردتر خدمترسـانی کنیم.

رئیس دانشگاه با بیان اینکه در طی سالهای گذشته افزایش

رئیـس دانشـگاه در پایـان گفـت :امیـدوارم فعالیـت همـکاران

بستری در بیمارستانها رو به افزایش است گفت :در چهار سال

ایـن مرکـز همانند گذشـته مـورد رضای خـدا و مطلـوب مردم

گذشته در کل دانشگاه حدود شش تا شش و نیم درصد افزایش

باشـد و مـا نیـز بتوانیـم وظیفـه خودمـان را بـرای آمادهسـازی

ضریب اشغال داشتهایم این در حالی است که قبل از طرح

زیرسـاختها بهدرسـتی انجـام بدهیـم.

تحول سالمت ضریب اشغال تختهای ما حدود  82درصد بود
ضمن اینکه حدود  220تخت در طی این چهار سال به ظرفیت
بیمارستانهای دانشگاه اضافه شده است که این نشاندهنده این

ÁÁطرح تحول سلامت بـا نقص کمتر و قوت
بیشتر پیگیری خواهد شد

است که ما نیاز به محیطهای جدیدی برای ارائه خدمات داریم.
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دکتـر جعفریان افزود :بیمارسـتانهای ما در مراجعات سـرپایی

وزیـر بهداشـت هـم در سـخنانی با قدردانـی از همهکسـانی که

آمـار قابلتوجـه  204هزار مراجعه اورژانـس و درمانگاه و حدود

کمـک کردنـد تـا ایـن  4طـرح در مرکـز طبی بـه بهرهبـرداری

 200هزار مراجعات سـرپایی دیگر دارد.

برسـد گفـت :مرکز طبی کـودکان یکی از مراکز بسـیار مهم در

وی بـا تأکیـد براینکه تجهیزات و تخت بهتنهایی مشـکل را حل

ارائـه خدمـات به کـودکان بیمار و مایه افتخار در کشـور اسـت

نمیکند گفت :مرکز طبی با اسـاتید گرانقدر و کارکنان عزیزی

گرچه تجهیزات مناسـبی دارد اما با وجود تالشهای مسـئوالن

کـه دارد و بـا فعالیت ردههای مختلف دانشـجویی توانسـته این

قبلـی و فعلـی ،فضای فیزیکـی مناسـب و ارتقایافته ندارد.

اعتمـاد را کسـب کنـد که حجـم قابلتوجهی از مراجعـات را به

دکتـر هاشـمی افـزود :مـا بسـیار امیـدوارم هسـتیم در دولـت

دوازدهـم فرصتهای بیشـتری بـرای تهران فراهم شـود زیرا در
دولـت یازدهـم عمده هدفگـذاری ما حاشـیه تهـران و مناطق
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محـروم بـود و در اکثر شـهرها بیمارسـتان طراحی شـده که در
حـال سـاخت اسـت در این دولـت قرار اسـت توجه ویـژهای به
تهران شـود و مراکز جدیدی با سـرمایهگذاری خارجی و کمک
دولت ایجاد کنیم و من خوشـحال هسـتم که در دانشـگاه علوم
پزشـکی تهران فکرهایی خوبی شـده و برنامههـای خوبی وجود
دارد ضمـن اینکه مطمئنم با انتخـاب مجدد دکتر روحانی طرح
تحـول سلامت با نقص کمتر و قوت بیشـتر دنبال خواهد شـد.
وی درعینحـال بـا ابـراز امیدواری از اینکه منابـع مالی پایداری
بـرای طـرح تحـول سلامت پیشبینـی شـود گفـت :امیـدوارم
همراهـی نکـردن بیمههـا در دولـت جدید تداوم نداشـته باشـد
و شـاهد باشـیم ادامـه اجـرای ایـن طـرح دسـتاوردهای قابـل
افتخـاری را در یکـی دودهـه آینـده در کشـور به ثمر برسـاند.
دکتـر هاشـمی ا قدردانـی از دکتـر معراجـی برای نیـت پاک و

در پایـان این مراسـم لـوح تقدیری که به امضای وزیر بهداشـت

انسـان دوسـتانهاش افـزود :جـا دارد در اینجـا از حاجآقـا نیری

رسـیده بود به پروفسـور معراجی اهدا شد.

کـه دیشـب مرحوم شـدند یـادی کنم کـه کارهای خیـر زیادی

توضیح اینکه دکتر معراجی برای خرید دستگاه مرکز تصویربرداری

بـرای دانشـگاه ازجملـه مرکز طبی کـودکان انجـام دادند.

مرکز طبی کودکان  620هزار یورو کمک مالی کرده بود.

وی در پایـان افـزود :در فرهنـگ ملـی مـا حضـور ایـن عزیـزان

در ایـن مراسـم دکتـر جلیلـی ،دکتر علیپـور و دکتـر توکلی به

بسـیار ارزشـمند اسـت افرادی که از خودشـان عبور میکنند و

ترتیب معاونان آموزشـی ،درمان و توسـعه دانشـگاه و همچنین

بـه مـردم توجه میکنند؛ این باالترین توفیقی اسـت که خداوند

روسـای بیمارسـتانهای شـریعتی ،بهارلـو ،ضیاییـان و بهرامـی

در اختیار همه ما گذاشـته اما فقط برخی به آن نائل میشـوند.

حضور داشـتند.

