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بخش نورولوژی بیمارستان سینا حرفهای زیادی برای گفتن دارد

مراسم بزرگداشت دکتر معتمدی ،استاد نورولوژی
بیمارستان سینا برگزار شد
به مناسـبت بازنشستگي اسـتاد محمود معتمدي مراسم تجليل

ســینا ،مهنــدس هــادی مخبــر ،مشــاور رئیــس ،حســن برکتی،

از ايشـان در تاالر امام حسـين (ع) بيمارسـتان سينا برگزار شد.

مدیــر ایــن مرکــز ،ســوریا بابایــی ،مدیــر دفتــر پرســتاری و

مراسـم تجلیـل و بزرگداشـت دکتـر محمـود معتمـدی ،اسـتاد

هیئتعلمــی بیمارســتان ســینا و اســتادان گــروه نورولــوژی

نورولوژی بیمارسـتان سـینا به همت گـروه نورولوژی این مرکز،

دانشــگاه حضــور داشــتند.

روز یکشنبه 5 ،شهریور  96در تاالر امام حسین (ع) برگزار شد.

دکتــر معتمدی ،ضمن تشــکر و قدردانــی از برگزارکنندگان این

در ایــن مراســم کــه بــه مناســبت بازنشســتگی اســتاد محمــود

مراســم بیــان داشــت؛ زمانــی کــه موفقیتــی حاصــل میشــود

معتمــدی برگــزار شــد دکتر شــهریار نفیســی ،رئیس دانشــکده

در ایــن موفقیــت افــراد زیــادی نقــش دارنــد کــه نمیتــوان

پزشــکی ،دکتــر حســین پاکدامن ،رئیــس انجمن علــوم اعصاب،

نقــش آنهــا را نادیــده گرفــت .مــن نمیتوانــم در ایــن ســالها

دکتــر محمدعلــی صحرائیــان ،قائممقــام ریاســت بیمارســتان

نقــش همســرم را کــه در بســیاری از زمانهــا بــه مــن نیــاز

تقدیــر از دکتــر معتمــدی گفــت؛ بخــش نورولوژی بیمارســتان
ســینا نســبت بــه  26ســال گذشــته پیشــرفت فراوانــی داشــته
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اســت و امــروز شــاهد یــک بخــش نمونــه هســتیم.
دکتـر محمدرضـا قینـی ،متخصص نورولوژی بیمارسـتان سـینا
بـا بیـان خاطـره اولین دیـدار با دکتـر معتمدی گفت؛ اسـتاد با
مدیریـت قـوی که داشـتند همیشـه به مـا دلگرمی مـی دادند.
دکتــر محمدعلــی صحرائیــان ،قائممقــام رئیــس بیمارســتان
ســینا در ســخنرانی خــود با اشــاره به خاطــره اولین دیدارشــان
بــا دکتــر معتمــدی گفــت؛ مــن در اولیــن دیــدار بــا دکتــر
معتمــدی مجــذوب برخــورد ایشــان شــدم و از همــان زمــان
عاشــق بیمارســتان ســینا شــدم و یکــی از دالیــل عشــق من به
ســینا دکتــر معتمــدی و دیگــر اســتادان ایــن مرکــز اســت .اگر
بیمارســتان ســینا را درگــذر زمــان مــرور کنیــم خواهیــم دیــد
داشــته و مــن نبــودم ،نقــش اســاتید و نظــرات پســندیده آنها
و پرســتاران بخــش را نادیــده بگیریم.
سـپس دکتر منصوره تقاء ،متخصص نورولوژی بیمارسـتان سینا
در تقدیر از دکتر معتمدی گفت :اسـتاد معتمدی نقش اساسـی
در بخـش نورولوژی بیمارسـتان سـینا داشـتند و سـتون بخش
نورولـوژی ایـن مرکز بودند و ما اداره مناسـب بخـش نورولوژی
را مدیـون مدیریـت قـوی ایشـان بودیـم .ایشـان یـک راهنمای
فوقالعـاده در ایـن سـالها و همچنین یک بـرادر مهربان بودند
و امیـدوارم بازهـم از راهنماییهای ایشـان بهرهمند شـویم.
دکتــر حســین پاکدامــن ،رئیــس انجمــن علــوم اعصــاب نیــز با
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کــه حــال و هــوای بیمارســتان ســینا چــه در میــان کارکنــان،
پرســتاران و هیئتعلمــی بــا جاهــای دیگــر متفــاوت اســت
و طبیعــی اســت کــه بخــش نورولــوژی نیــز درگــذر زمــان
تفاوتهــای بســیاری کــرده و خوشــبختانه امــروز بخــش
نورولــوژی بیمارســتان ســینا حرفهــای زیــادی بــرای گفتــن
دارد و میتوانــد خدمــات زیــادی را بــه کشــور ارائــه دهــد.
اگـر امـروز دکتر معتمدی تجلیل میشـود بهغیـراز خصوصیات
فـردی در اصـل تجلیـل از یک منـش و رفتار اسـت و آن منش
این اسـت که رفتاری داشـته باشـیم که بخواهیم زیردسـتانمان
رشـد کنند و موفقیـت آنها را موفقیت خـود بدانیم.
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دکتـر صحرائیـان در ادامه ،پیـام دکتر غالمرضـا پورمند ،رئیس

علــوم پزشــکی تهــران در ســخنانی گفــت :همیشــه موفقیتهــا

بیمارسـتان سـینا را ابالغ کرد و بیان داشـت :ایشان عذرخواهی

و کارهــای خــوب امکانپذیــر اســت امــا آن کســی کــه همــت

کردند از اینکه نتوانسـتند در این مراسـم شـرکت کنند و سپس

میکنــد و بــه ایــن موفقیــت دســت پیــدا میکنــد فــرد

خاطرنشـان کرد؛ بیمارسـتان سـینا درگذر زمان شاهد تحوالت

هنرمنــدی اســت کــه دکتــر معتمــدی ایــن هنــر را از خــود

زیـادی بـوده اسـت کـه یکـی از این تحـوالت بخـش نورولوژی

نشــان داد و مــن امیــدوارم کــه دیگــر متخصصــان نورولــوژی

اسـت کـه به مدد دکتر معتمـدی در یکی از قلههـای رفیع قرار

مــا نیــز ایــن هنــر را از دکتــر معتمــدی بیاموزنــد.

گرفتـه اسـت و امیدواریـم که این راه ادامـه پیدا کند.

پایانبخــش ایــن مراســم اهــدای هدایــا و گرفتــن عکــس

ســپس دکتــر مجیــد غفارپــور ،متخصــص نورولــوژی دانشــگاه

یــادگاری بــود.

