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قرارداد ساخت بیمارستان  540تخت خوابی کودکان منعقد شد

اهمیت ویژه ساخت و بهرهبرداری از بیمارستان
فوق تخصصی کودکان در جنوب تهران
با مشارکت موسسه خیریه زنجیره امید و دانشگاه علوم پزشکی

تخصصی به کودکان نیازمند درمان پیچیده تشـکر کرد و افزود:

تهران بیمارستان فوق تخصصی کودکان ساخته میشود.

سـاخت و بهرهبرداری از بیمارسـتان فوق تخصصـی کودکان در

قرارداد احداث پروژه  540تخت خوابی بیمارستان اطفال با حضور

جنـوب تهـران با محوریـت جراحیهای فـوق تخصصی کودکان

دکتر علی جعفریان ،رئیس دانشگاه و مریم مرعشی مدیرعامل

از اهمیـت ویـژهای برخوردار اسـت .زنجیره امیـدی که در ایران

زنجیره امید ،آزاده چترروز مدیر امور مالی دانشگاه و مشاوران

فعالیـت میکنـد بـا ارتباطات بینالمللـی که برقرار کرده اسـت

پروژه روز سهشنبه  17مرداد  96در سالن شورای ستاد دانشگاه

علاوه بـر بحـث جراحـی تخصصـی قلـب کـودکان و جراحـی

منعقد شد.

پالسـتیک و ارتوپـدی ،زمینههـای آموزشـی و گسـترش ایـن

دکتـر جعفریـان بـا ابـراز خرسـندی از آغـاز احداث ایـن پروژه

درمانهـا را در محیـط دانشـگاه فراهم کرده اسـت.

بـزرگ ،از پیگیریهـای زنجیـره امیـد در ارائـه درمانهای فوق

رئیس دانشگاه بابیان اینکه انتخاب دانشگاه علوم پزشکی تهران
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با زیرسـاختی کـه دارد برای اجرای این پروژه مناسـبتر اسـت

کنـد این کار مهمی اسـت .ضمن اینکه درمـان پیچیده کودکان

افـزود :فعالیـت زنجیـره امید از این پروژه انتفاعی نیسـت .وقتی

حـل میشـود آمـوزش هـم میتواند صـورت گیـرد و از کیفیت

کار انتفاعـی نباشـد وجود یک زیرسـاخت دولتی کمک میکند

باالتـری برخـوردار خواهد بود.

کـه قصـد انتفاعـی دور بمانـد در غیـر این صـورت چرخش کار

دکتـر جعفریـان سـاخت این بیمارسـتان را از ضروریات کشـور

ممکن اسـت دچار مشـکل شود.

دانسـت و تصریح کرد :در حقیقت آن چیزی که بیشـتر زنجیره

دکتر جعفریان در خصوص مراحل توافق راهاندازی این پروژه

امید بر آن تکیه دارد بیماریهای پیچیدهای است که درمانهای

گفت :برای ساخت یک پروژه بزرگی که مشارکت بخش دولتی و

سـختی دارنـد .البتـه آمـار اینگونه کـودکان بیمار زیاد نیسـت

خصوصی است مشکالت زیادی در مسیر بود حدود دو سال طول

ولـی بعضـاً خیلـی از آنهـا در ایـران قابلدرمـان نیسـتند و به

کشید و با طی جلسات مکرر با توافق هیئتامنای دانشگاه زمینی

خانوادههـا ازنظر مادی فشـار زیـادی میآورد.

را در اختیار زنجیره امید قراردادیم تا با هزینه خود ساخت این

وی تأکیـد کـرد :این بیمارسـتان ایـن ظرفیت را ایجـاد میکند

پروژه را بر عهده بگیرد که خوشبختانه با چالشهای متعددی

کـه ایـن درمانهـا بـا متخصصـان داخلـی و خارجـی در همین

که داشت امروز نهایی و قرارداد منعقد شد.

بیمارسـتان صـورت گیـرد و هم اینکـه بتوانیم عالوه بـر درمان

وی افزود :البته منابع ساخت و اداره این بیمارستان طی قرارداد

در کنـار آن بـا آمـوزش ،پزشـکانی تربیـت کنیم کـه همین کار

 99سالهای که با زنجیره امید منعقد شد به عهده موسسه زنجیره

را در آینـده انجـام بدهند.

امید خواهد بود و دانشگاه مسئول بخش علمی آن است.

وی افـزود :البتـه در بخش دولتی تا جائیکه توانسـتیم در درمان

رئیس دانشـگاه بابیان اهمیت همـکاری دوجانبه بخش دولتی و

فـوق تخصصـی اقداماتـی انجـام دادهایـم ولـی در ایـن موضوع

بخـش خصوصـی گفـت :ما الگویی که سیسـتم دولتـی با بخش

خـاص چـون تعـداد کـودکان بیماریهای خـاص زیاد نیسـت،

خصوصـی در یـک محیط فعالیت کنند بهجز یکـی دو موارد در

دولـت بهتنهایی امکان سـرمایهگذاری که همه را پوشـش دهد،

بیمارسـتانهای تأمیـن اجتماعـی نداریم .اگر ایـن تجربه موفق

نـدارد و باالجبـار بایـد سـرمایهگذاری را جایی انجـام بدهد که

شـود اولیـن تجربـه خواهد بـود؛ و اجـرای این مـدل از خودکار

نیازمنـد بیشـتر اسـت .بـا ایـن اوصـاف نقـش خیریههـا چـون

مهمتـر اسـت که یـک بخش غیردولتـی واحد درمانی را بسـازد

زنجیـره امیـد روشـن اسـت به کمـک دولـت میآیند و بـا ورد

و از ظرفیـت علمـی دانشـگاه کـه بخش دولتی اسـت اسـتفاده

خـود ایـن معضلات را پوشـش میدهند.
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در ادامه این نشسـت مریم مرعشـی مدیرعامـل زنجیره امید در

اطفال در کشـور اسـتفاده خواهد شـد.

خصـوص ویژگیهـای این پـروژه گفت :این پـروژه در زمینی به

وی ضمـن امیـدواری از موفـق بـودن پـروژه گفـت :بـا فعالیت

مسـاحت  25هـزار مترمربـع در منطقـه راهآهـن جنـوب تهران

خوبـی کـه زنجیـره طی  10سـال گذشـته داشـته و بـا 8600

احـداث میشـود .ایـن بیمارسـتان ویژگیهـای منحصربهفردی

جراحـی فـوق تخصصـی که بـر کـودکان نیازمند بهطـور موفق

دارد که نمونه آن در کشور نیست .بیمارستان  540تخت خوابی

انجـام داده اسـت و پروژههای بینقصی که به سـرانجام رسـیده

کـودکان بـا محوریـت جراحیهـای فـوق تخصصی کـودکان به

مطمئـن هسـتم بـا توکل بر خـدا این پـروژه هم موفـق و آماده

همـراه مرکـز توانبخشـی مختـص اطفـال خواهـد بـود .ضمن

بهرهبـرداری خواهد شـد.

اینکـه مرکـز ترومـای اطفـال و مرکـز تحقیقـات بیماریهـای

مرعشـی در پایـان ضمن تشـکر از حمایت دکتـر علی جعفریان

کـودکان هم در این بیمارسـتان اسـت .از ویژگیهـای دیگر آن

و آزاده چتـرروز در پیگیریهـا و بـه ثمـر رسـیدن ایـن قرارداد

احـداث اقامتـگاه کودکان اسـت تا همراهان کودکان بسـتری از

گفت :متأسـفانه در کشـور ما طب فوق تخصصی اطفال بهشدت

مشـکالت اسـکان بینیاز باشند.

نیازمند گسـترش اسـت امیدوارم سیاسـت دولت هم به سـمت

مرعشـی افزود :این بیمارسـتان با ارائه بهتریـن خدمات درمانی

ارتقـاء طب اطفال در کشـور برود.

بـا کمتریـن هزینـه مطابق بـا اسـتاندارد جهانی اسـت که خود

مدیرعامل زنجیره امید ضمن تأکید بر حمایت از کودکان گفت:

قـدم بزرگـی در کاهـش مرگومیر اطفال در کشـور خواهد بود.

کودکان موجودات بیگناهی هستند که در سرنوشت خود نقشی

مدیرعامـل زنجیـره امیـد در خصـوص هزینهها و تأمیـن اعتبار

ندارند و این درمانها را نیاز دارند چون آیندگان ما هستند .با یک

پـروژه افـزود :بـرای تأمین اعتبـار پـروژه فکرهای زیادی شـده

درمان ،یک کودک میتواند به جامعه برگردد و زندگی طبیعی

تـا در میانـه راه با مشـکل کمبود اعتبـار مواجه نشـویم .ما یک

داشته باشد .هم میتواند معضلی برای اجتماع با هزینههای

کمیتـه اقتصـادی داریم و بـا برنامهریزیهایی کـه کردیم خیلی

نگهداری باال باشد.

از خیریـن و بانکهـای خصوصـی و دولتـی درگیـر ایـن پـروژه

امیدوارم مردم ،موسسه ما را در این پروژه حمایت کنند .این

هسـتند .زنجیـره امیـد یـک خیریـه اسـت و هیـچ نوع شـریک

پروژه برای بچههای این کشور است مخصوصاً کودکانی که ازلحاظ

مالـی نـدارد و هیـچ انتفاعی در کار نیسـت .اگر بیمارسـتان در

مالی توان درمان ندارند .کودکان کشور به یک چنین مرکزی نیاز

آینده سـوددهی هم داشـته باشـد سـودش در جهت ارتقاء طب

دارند .ما را همراهی کنید.

