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باهــدف ارتقــای طــب فــوق تخصصــى اطفــال ،کلنــگ احــداث

نایبرئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس ،دکتــر

بیمارســتان فــوق تخصصــی جراحــی کــودکان زنجیــره امیــد با

علــی پــور معــاون درمــان دانشــگاه ،مریــم مرعشــی مدیرعامــل

حضــور دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت در محــل پروژه ســاخت

موسســه خیریــه زنجیره امید ،رخشــان بنــی اعتمــاد کارگردان

ایــن بیمارســتان بــه زمیــن زده شــد.

ســینما و جمعــی از هنرمنــدان برگــزار شــد.

مراســم کلنگ زنی بیمارســتان  540تختخوابی امید چهارشنبه

در ابتــدا مریــم مرعشــی مدیرعامــل موسســه خیریــه زنجیــره

 18مــرداد  96در زمینــی بــه مســاحت  25هــزار مترمربــع در

امیــد ،بــه بیــان تاریخچـهای از تأســیس ایــن موسســه پرداخت

محــل پــروژه ،واقــع در روبــروی بیمارســتان بهارلــو بــا حضــور

و گفــت :مؤسســه خیریــه بینالمللــی زنجیــره امیــد در تاریــخ

دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت ،دکتــر حســینعلی شــهریاری

 ۵تیرمــاه  ۱۳۸۶تأســیس شــد .هــدف اصلــی ایــن مجموعــه

دبیــر کل مجمــع خیریــن ســامت کشــور ،دکتــر قربانــی

فراهــم کــردن خدمــات پزشــکی و درمانی بــه کــودکان زیر ۱۸

مؤسســه جهــت ارتقــاء رشــتههای فــوق تخصصــی اطفــال بــا
اعــزام پزشــکان بــه مراکــز تخصصــی امــکان آمــوزش بهصورت
 Observerو  Clinicalو شــرکت در کنگرههــای علمی را فراهم
میکنــد کــه ایــن پزشــکان پــس از بازگشــت عــاوه بــر درمان
کــودکان نیازمنــد تحت پوشــش مؤسســه در مراکز دانشــگاهی
نیــز خدمــات ارزنــدهای را ارائــه میکننــد.
وی ادامــه داد :در ده ســال گذشــته زنجیــره امیــد بــا همکاری
زنجیــره امیــد فرانســه ،بــا اعــزام بیــش از  85تیــم فرانســوی
بــه ایــران و همــکاری بســیاری از پزشــکان ایرانــی و نیــز بــا
کمــک خیریــن توانســتند  8هــزار و  600کــودک کــه یکهــزار
و  600تــن از آنهــا کــودک پناهنده هســتند را در ســه رشــته
تخصصــی قلــب ،ارتوپــدی و جراحــی درمــان کننــد.
مریم مرعشــی ســاخت ایــن بیمارســتان در زمینی به مســاحت
 25هــزار مترمربــع را یکــی از مهمتریــن اهــداف ایــن موسســه
ســال بیبضاعتــی اســت کــه از بیماریهــای قلبــی ،ارتوپــدی،

عنــوان کــرد و گفــت :ســاخت بیمارســتان  540تختخوابی فوق

ناهنجاریهــای ترمیمی و پالســتیک رنج میبرند .این مؤسســه

تخصصــی آموزشــی اطفــال بــا محوریــت جراحیهــای فــوق

همکاریهــای علمــی نزدیکــی بــا مؤسســه خیریــه بینالمللــی

تخصصــی اطفــال در بخشهــای قلــب ،ارتوپــدی و ترمیمــی

زنجیره امید فرانســه ( )La Chaine de l’Espoirدارد.

همــراه بــا مرکــز توانبخشــی کــودکان ،مرکــز ترومــای اطفــال

وی افــزود :فرآینــد درمــان در ایــن مؤسســه بــا همــکاری

و مرکــز تحقیقــات و همچنیــن مرکــز اقامتی اطفــال در جنوب

پزشــکان داوطلــب ایرانــی و خارجــی ،مراکز درمانی دانشــگاهی

تهــران ،یکــی از اهــداف مهــم زنجیــره امیــد بــود کــه بــه حول

و خیریــن حقیقــی و حقوقــی انجــام میگیــرد .همچنیــن ایــن

و قــوت الهــی و همــکاری بســیاری از خیریــن محقــق شــد.
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وی افــزود :شــرکت  APHPفرانســه بــرای نخســتین بــار در

آم ــوزش پزش ــکان داخل ــی ب ــرای پیش ــرفت جراح ــی اطف ــال

ایــران بــر اســاس قــرارداد همــکاری بــا موسســه زنجیــره امید،

در کش ــور اس ــت.

از ســال گذشــته بــا مشــارکت شــرکت مهندســان مشــاور تینــا

مدیرعام ــل موسس ــه خیری ــه زنجی ــره امیـــد بابی ــان اینک ــه،

ـه ســاخت این
فراینــد ،تحقیقــات امکانســنجی خــود را درزمینـ ٔ

هیـــچ نـــوع شـــریک مالـــی بـــرای ایـــن بیمارســـتان وجـــود

بیمارســتان آغــاز کــرد .همچنیــن بیمارســتان فــوق تخصصــی

نــدارد ،افــزود :ســه نــوع بهــره بــر در ایــن بیمارســتان وجــود

آموزشــی اطفــال زنجیــره امیــد بــرای نخســتین بــار در ایــران

خواهــد داشــت ،گــروه اول کودکانــی کــه بــه درمــان در ایــن

دارای بخــش ترومــای مختــص اطفــال و مرکــز توانبخشــی

بیمارســتان نیــاز دارنــد ،گــروه دوم کــودکان متوســط جامعــه

مخصــوص کــودکان خواهــد بــود.

ک ــه تح ــت پوش ــش بیم ــه مراجع ــه میکنن ــد و گ ــروه س ــوم

مریــم مرعشــی از همــکاری منســجم دانشــگاه علــوم پزشــکی

کودکان ــی ک ــه ت ــوان پرداخ ــت مال ــی دارن ــد ک ــه در ه ــر س ــه

تهــران بــا ایــن موسســه در طــی ده ســال گذشــته قدردانــی

صـــورت خدمـــات پزشـــکی و درمانـــی در ایـــن بیمارســـتان

کـــرد و گفـــت :همـــکاری رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی

یکســـان انجـــام خواهـــد شـــد .البتـــه همزمـــان بـــا ســـاخت

تهـــران بـــا ایـــن موسســـه نشـــاندهنده توجـــه مســـئولین

ای ــن بیمارس ــتان بح ــث تربی ــت نی ــروی انس ــانی ب ــرای ای ــن

کشـــوری بـــه ارتقـــاء ســـطح درمـــان کـــودکان و همچنیـــن

بیمارســـتان نیـــز آغـــاز خواهـــد شـــد .ضمنـــاً بـــهدوراز هـــر

مرعشــی و تیــم همراهشــان که تــا به امــروز خدمــات ارزندهای
در حــوزهی درمــان ارائــه دادهاند.
ســپس رخشــان بنــی اعتمــاد ،یکــی از کارگردانهــای مطــرح
ســینمای ایــران ،بــر نهادینهســازی کمــک در حــوزه پزشــکی
تأکیــد کــرد و گفــت :نهادهــای مردمــی در کنار دولــت کارهای
بزرگــی انجــام میدهنــد کــه میتــوان بــه موسســه زنجیــره
امیــد و همچنیــن ســاخت ایــن بیمارســتان فــوق تخصصــی
کــه در راســتای درمــان کــودکان کمبضاعــت احــداث خواهــد
شــد ،اشــاره کــرد.
در پایـــان دکتـــر هاشـــمی وزیـــر بهداشـــت ضمـــن ابـــراز
خرســـندی از مشـــارکت مـــردم در ســـاخت بیمارســـتانها و
مراک ــز درمان ــی ،ی ــاد آیتالل ــه هاش ــمی رفس ــنجانی رئی ــس
مجمــع تشــخیص مصلــح نظــام را کــه همــواره برای ســازندگی
کشـــور تـــاش میکردنـــد را گرامـــی داشـــت و گفـــت :در
قـــوم و نـــژادی تمامـــی کـــودکان پناهنـــدهای کـــه بهناچـــار

ادامـــه اهـــداف مرحـــوم آیتاللـــه هاشـــمی رفســـنجانی در

بـــه کشـــور مـــا مهاجـــرت کردهانـــد نیـــز بهصـــورت رایـــگان

خص ــوص تأمی ــن رف ــاه اجتماع ــی ،دول ــت دوازده ــم نی ــز در

ویزی ــت و درم ــان خواهن ــد ش ــد.

ای ــن راس ــتا گامه ــای بلن ــدی برداش ــته و از تمام ــی خیرین ــی

ســپس دکتــر شــهریاری ،ضمــن قدردانــی از زحمــات مریــم

کــه بــرای رفــاه مــردم و همچنیــن تســهیل درمــان بیمــاران

مرعشــی بــرای تأســیس موسســه زنجیــره امیــد و همچنیــن

تـــاش میکننـــد حمایـــت خواهـــد کـــرد.

ســاخت ایــن بیمارســتان ،گفــت :خانــم مرعشــی بــا تــاش

وی ســاخت بیمارســتان فــوق تخصصــی اطفال امیــد دریکی از

بســیار و جلــب و جــذب بســیاری از خیریــن توانســتند خدمات

مناطــق محــروم جنوب شــهر تهــران را کار بســیار ارزشــمندی

ارزنــدهای در حــوزه درمــان اطفــال در کشــور انجــام دهنــد و

دانســت و گفــت :در دولــت دکتــر روحانــی  700ثمــر در حوزه

امــروز نیــز بــا کلنــگ زنــی احــداث ایــن بیمارســتان نفــس

ســامت وجــود داشــته کــه یکــی از آنهــا موسســه زنجیــرهی

تــازهای در کالبــد خدمــات درمــان اطفــال دمیــده خواهد شــد.

امیــد اســت کــه بــا حــول و قــوه الهــی و تــاش خیرینــی مانند

وی افــزود :هــدف خیریــن ســامت فقــط ســاخت بیمارســتان

خانــم مرعشــی ،گامهــای بزرگــی بــرای توســعه رفــاه اجتماعی

نیســت بلکــه مهمتریــن هدف ما پیشــگیری اســت که مســتلزم

و ســامت مــردم برداشــته خواهد شــد.

هزینههایــی اســت کــه بایــد توســط دولــت ،خیریــن و وزارت

در پایــان ایــن مراســم وزیــر بهداشــت بــا همراهــی ،دکتــر

بهداشــت انجــام گیــرد در ایــن صــورت اســت کــه هزینههــای

شــهریاری ،دکتــر قربانــی ،دکتــر علــی پــور ،مریــم مرعشــی

درمــان کاهــش خواهــد یافت.

و جمعــی از هنرمنــدان کلنــگ ســاخت ایــن بیمارســتان را

در ادامــه دکتــر قربانــی گفــت :خوشــحالم کــه بــار دیگــر در

بــه زمیــن زد و بــرای دس ـتاندرکاران آرزوی موفقیــت کــرد.

فضــای معنــوی حضــور دارم کــه در راســتای درمــان بیمــاران

بــر اســاس برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه ،بیمارســتان فــوق

بهخصــوص اطفــال فعالیــت میکننــد.

تخصصــی امیــد به مســاحت  25هــزار مترمربــع و در  15طبقه

وی افــزود :آغــاز طــرح تحــول ســامت در آن مقطــع حســاس،

و  540تخــت بســتری روبــروی بیمارســتان بهارلــو دریکــی از

عملیاتــی نمیشــد مگــر بــا نــگاه و حمایــت همهجانبــه خیرین

مناطــق محــروم اســتان تهــران بــه همــت زنجیــر ه امیــد و

کــه جــا دارد از تمامــی آنهــا بــرای گامهــای ارزشــمندی کــه

خیریــن ســامت و همــکاری وزارت بهداشــت و دانشــگاه علــوم

در ایــن زمینــه برداشــتند قدردانــی کنــم بهخصــوص خانــم

پزشــکی تهــران ســاخته خواهــد شــد.

21

