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همزمان با زادروز حکیم ابوعلی سینا و بزرگداشت روز پزشک

مراسم روز پزشک و معرفی طرح پزشک ناب در
بیمارستان امیراعلم برگزار شد
در مراسم بزرگداشت روز پزشک و آیین معرفی طرح پزشک ناب

امیراعلم را در پیشرفت و ارتقای دانش پزشکی در حوزهی ENT

از  4استاد پیشکسوت 3 ،پزشک و یک رزیدنت اخالق مدار که با

کشور بسیار کلیدی دانست و بر اهمیت توجه به این رشته تأکید کرد.

ارزیابی همکاران بیمارستان امیراعلم برگزیدهشده بودند با اهدای

سپس دکتر جعفریه ،رئیس بیمارستان امیراعلم ضمن تبریک روز

تندیس یادبود و نشان اخالق برتر تجلیل به عمل آمد.

پزشک ،از مهندس رضاییان زاده مدیر و تمامی کارکنان بیمارستان

دراین مراسم که روز چهارشنبه یکم شهریور  96در سالن آمفیتئاتر

در ارائه خدمات درمانی مناسب به بیماران قدردانی و بر ادامه

و با حضور هیئترئیسه دانشگاه ،استادان ،دستیاران تخصصی و

همکاری بیشتر و توسعه خدمات بهتر تأکید کرد.

فوق تخصصی ،دانشجویان ،پرستاران و کارکنان بیمارستان امیراعلم

وی همچنین در خصوص روند طرح پزشک ناب و چگونگی تصویب

برگزار شد ،دکتر علی پور معاون درمان دانشگاه ضمن تبریک روز

و اجرای آن گفت :به یاد دارم دکتر توکلی زمان تحویل تصدی

پزشک و تجلیل از مقام شامخ تمامی پزشکان ،نقش بیمارستان

این بیمارستان به بنده گفت ،هرگز درب اتاق ریاست را بر روی
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کسی نبند .این جمله تأثیر خوبی داشت چون هنگامیکه نزدیک

تأکید معاون درمان دانشگاه ،طرح پزشک ناب در طول شش ماه انجام

در ورودی مینشستم صحبتهای مردمی که برای گله به دفتر

پذیرفت تصریح کرد :به نظر میرسد ادامه این طرح و رفع کاستیهای

ریاست میآمدند را میشنیدم .شکایات از دریافت نکردن خدمات

آن در حوزههای درمانی واداری میتواند راه گشای تعامل با صدها و

درمانی نبود بلکه از رفتار و گفتار نامتعارف بعضی از کارکنان بود

هزاران بیمار که روزانه به مراکز درمانی کشور مراجعه میکنند باشد.

که موجب شد برای اجرای طرح ناب قدمی برداشته شود.

سپس دکتر توکلی معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه

دکتر جعفریه ادامه داد :ارزیابی طرح ناب را از بین پزشکان و

و رئیس سابق بیمارستان امیراعلم ضمن تبریک روز پزشک ،ابراز

استادان  ،ENTداخلی ،جراحی ،بیهوشی و رادیولوژی و رزیدنتهای

امیدواری کرد که با همکاری مجموعه دانشگاه ،روند درمانی برای

داخلی ،جراحی و  ENTاین بیمارستان آغاز کردیم تا در ادامه در

مراجعین و بیماران طبق روال گذشته به نحو احسن انجام گیرد.

خصوص تمامی گروههای این مجموعه درمانی نیز اجرایی کنیم.

وی بابیان اینکه تکتک پزشکان و تمامی کارکنان بیمارستان

وی بابیان اینکه ،بر اساس بازخورد مراجعان و لزوم کرامت آنها و نیز

امیراعلم ازنظر بنده ناب هستند ،اظهار کرد :ممکن است این طرح در
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برخی از بیمارستانهای دانشگاه جوابگو و در ارتقاء آن مؤثر باشد ولی

استادان ،دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و دانشجویان برگزار شد.

کارکنان بیمارستان امیراعلم که همیشه با ازدحام فراوان بیماران همراه

در این مراسم ابتدا دکتر عباس مدنی ،استاد پیشکسوت و فوق

است تالش میکنند تا بهترین خدمات درمانی را به انجام برسانند.

تخصص بیماریهای کلیه کودکان ضمن تبریک این روز ،در خصوص

دکتر خرسندی ،مدیر گروه گوش و گلو و بینی و دکتر رضایی،

مقام پزشک و مسئولیتهای وی صحبت کرد و در همین خصوص

مدیر گروه جراحی نیز در خصوص مقام پزشک و مسئولیتهای آن

خاطرهای را نقل کرد.

سخنانی بیان و برای توسعه و پیشرفت دانش پزشکی و همچنین

سپس از دکتر اصغر رامیار استاد پیشکسوت فوق تخصص خون

توجه به بیمار تأکید کردند.

و انکولوژی کودکان از طرف دستیاران برای قدردانی از زحمات

در ادامه مراسم ،از دکتر برقعه ای استاد  ،ENTدکتر محفوظی

ایشان با اهدای هدیهای تجلیل به عمل آمد.

ستاد بیهوشی ،دکتر اکرامی ،استاد جراحی و دکتر مظاهری استاد

در ادامه دکتر بدو ،رئیس بیمارستان ضمن تبریک روز پزشک و

رادیولوژی بهعنوان پیشکسوت و همچنین دکتر خرسندی ،دکتر

تشکر از زحمات پزشکان بیمارستان ،در خصوص گشایش بخش ام

حاجی محمدی ،دکتر حصیبی و دکتر صادقی رزیدنت ،ENT

آر آی بیمارستان که اولین مرکز ام آر آی کودکان در سطح کشور

بهعنوان اخالق برتر با اهدای تندیس یادبود و نشان اخالق برتر

است و همچنین در مورد آغاز کار بخش  infant ICUمطالبی

توسط نزدیکان آنها ،تجلیل شد.

را ارائه کرد .دکتر بدو از راهاندازی مرکز جامع تکامل کودکان و

این مراسم با پذیرایی شرکتکنندگان در خانه تاریخی دکتر

مرکز تله مدیسین طب کودکان در بیمارستان که رویداد مهمی

صادق هدایت که به بیمارستان امیراعلم اهدا شده ،به پایان رسید.

است خبر داد و از برگزاری امتحانات آسکی و بورد در مرکز جامع
آزمون الکترونیکی بیمارستان که یکی از مجهزترین مراکز جامع

 ÁÁبرگزاری مراسم بزرگداشت روز پزشک در
بیمارستان مرکز طبی کودکان

در ادامه با ارائه آماری از مراجعهکنندگان به اورژانس بیمارستان و

مراسم بزرگداشت روز پزشک در سالن دکتر قریب بیمارستان

بیماران جراحیشده در یک ماه گذشته که بسیار قابلتوجه بوده از

مرکز طبی کودکان برگزار شد.

زحمات پزشکان بهویژه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی تشکر کرد.

به مناسبت زادروز پزشک ایرانی حکیم ابوعلی سینا و بزرگداشت روز پزشک

این مراسم با پذیرایی و اهدای هدیه یادبود به دستیاران تخصصی

مراسمی روز چهارشنبه یکم شهریور  96در سالن دکتر قریب با حضور

و فوق تخصصی به پایان رسید.

آزمون در کشور است ،یاد کرد.
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ÁÁمراسم روز پزشک در بیمارستان یاس

صبح اولین روز شهریورماه  1396مراسمی به مناسبت سالروز

تولد پزشک دانشمند حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک با حضور
رئیس بیمارستان دکتر مصطفی محقق ،ابوالفضل علیاری مدیر
بیمارستان ،اعضای هیئتعلمی زنان ،رزیدنتها و دیگر پزشکان
در سالن آمفیتئاتر بیمارستان برگزار شد.
در ابتدای مراسم يكى از دستياران با قرائت متنى از زحمات
پزشكان تقدير و سپس دکتر اکبری استاد گروه زنان در خصوص
جایگاه پزشک سخنرانی کرد و پسازآن رئیس بیمارستان ضمن
تبریک روز پزشک با اشاره به اینکه این روز مصادف است با اولین
روز ذیالحجه و سالروز ازدواج حضرت علی علیهالسالم و حضرت
فاطمه سالمالله علیها گفت :بايد تالش كنيم تبريك و مباركى
اين روز سير از درون به بيرون با تأثير در محيط داشته باشد .در
ادامه مراسم عکسهای پزشکان بیمارستان بهصورت قاب شده به
آنها هدیه داده شد تا یادگاری از این روز برای آنها باقی بماند و
در آخر با بریدن کیک و ثبت عکس یادگاری مراسم پایان یافت.

 ÁÁمراسم روز پزشک در بیمارستان پوست
رازی برگزار شد
به مناسبت زادروز حکیم و دانشمند فرزانه ،بوعلی سینا و روز
پزشک مراسمی روز چهارشنبه اول شهریور ،96با حضور دکتر
ربابه عابدینی رئیس بیمارستان ،مدیر گروه پوست ،معاونان درمان
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و آموزشی ،رئیس درمانگاهها ،استادان و دستیاران در کتابخانه
بیمارستان برگزار شد.
در شروع مراسم دکتر عابدینی رئیس بیمارستان روز پزشک را
بهتمامی اساتید و دستیاران تبریک و تهنیت گفت و در ادامه از
همکاری و کمک دستیاران در امر درمان بیماران قدردانی کرد.
وی همچنین دریافت رتبه یک بیمارستان را در اعتباربخشی ،عالوه
بر فعالیت تیم کادر اداری و درمانی ،کمک دستیاران را بهصورت
غیرمستقیم عنوان و از آنان تشکر کرد.
سپس دکتر وحیده السادات الجوردی رئیس درمانگاههای بیمارستان
ضمن تبریک روز پزشک ،از زحمات و همکاریهای دستیاران،
بخصوص در درمانگاه آموزشی بعدازظهر و نقش پررنگ آنان در
تمامی فعالیتهای بیمارستان در درمان بیماران قدردانی کرد.
در ادامه دکتر مریم غیاثی مدیر گروه پوست بیمارستان با تبریک
این روز خجسته ،اشاره به نقش و حضور برجسته دستیاران در
درمانگاهها ،این عزم و فعالیت را موجب بالندگی بیمارستان دانست.
دکتر الجوردی ضمن توضیح اینکه رعایت اخالق پزشکی توسط
تمامی دستیاران در بیمارستان انجام میشود تصریح کرد :به
پيشنهاد استاد کامران بليغي قرار بر انتخاب دستياران شايسته
ازنظر رعايت اخالق حرفهای در بيمارستان شده است.
در پایان دکتر حسین مرتضوی استاد گروه پوست ،با حضور دکتر
عابدینی رئیس بیمارستان ،دکتر مریم غیاثی مدیر گروه پوست ،دکتر
نرگس قندی معاون آموزشی و دکتر الجوردی رئیس درمانگاهها
هدایایی بهرسم یادبود به دستیاران اهدا شد.
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در ابتدا دستیاران برتر امتحان ارتقا به ترتیب دستیار سال چهارم

میکنم و با توجه به زحمات شما عزیزان هست که بیمارستان

دکتر شبنم فهیم /دستیار سال سوم دکتر الهام علی پور/دستیار

در زمینههای مختلف مفتخر است ،لذا بهنوبه خودم از این فرصت

سال دوم ،دکتر نسیم مظلومی توتونچی/دستیار سال اول دکتر

استفاده کرده و از دلسوزی و تالش فراوان پزشکان و همه همکاران

مهشید السادات انصاری تقدیر شدند .سپس دکتر حوریه عالیین

درمانی ،اداری و پشتیبانی که بازتاب آن در ابعاد مختلف درمانی

و دکتر سید علمدار باقری نیابه نمایندگی از دستیاران در خصوص

در دانشگاه منعکس شده است تشکر میکنم.

اخالق حرفهای معرفی شدند.

رئیس بیمارستان بهارلو افزود :روز پزشک ،تنها روز پزشک نیست و همه
کسانی که وظیفه التیام درد بیماران را برعهده دارند را شامل میشود.

ازکمک شایان دکتر سمانه فضلاللهی نیز درروند اعتباربخشی تجلیل شد.

دکتر موسوی موحد ادامه داد :پزشکان ،کارشناس درمانگر محسوب
میشوند ،چون آنها در سایر موقعیتهای جامعه با توجه به روحیه

 ÁÁمراسم روز پزشک در بیمارستان بهارلو
برگزار شد

سپس به ارتقاء بیمارستان درهمه زمینهها بهصورت کمی و کیفی

مراسم بزرگداشت زادروز حكيم بوعلي سينا و روز پزشك با حضور

و تنوع خدمات اشاره کرد و گفت :امیدواریم ارتقاء بیمارستان

دکتر موسوی موحد ،رئیس ،معصومی ،مدیر ،دکتر عارفی ،معاون

کیفیتر و ازنظر درمانی و به لحاظ ظاهری نیز مطلوبتر شود و

آموزشی ،دکتر عبدوس ،مشاور درمان ،دکتر بهنوش و دکتر

از همه همکاران خواست نظراتشان را اعالم کنند که تاجایی که

علیزاده ،مسئولین فنی ،دکتر رضائی ،مدیر آموزش و جمعی از

امکان دارد اجرایی شود.

پزشکان بیمارستان و سایر کارکنان روز چهارشنبه اول شهريور96

رئیس بیمارستان بهارلو در پایان صحبتشان ،سالروز ازدواج حضرت

در آمفی تئاتر بیمارستان بهارلو برگزار شد.

علی (ع) و حضرت زهرا (س) را تبریک و گفت :انشاءالله مسائل

مراسم با پخش قرآن و سرود ملی آغاز شد ،سپس کلیپ پزشکان

ازدواج تسهیل شود و افزود :از همکارانی که در سال  95و 96

بیمارستان پخش شد .سپس دکتر موسوی موحد به جایگاه آمد و

ازدواج کردند تقدیر خواهد شد.

پس از تبریک روز پزشک و زادروز ابنسینا گفت و من هم متقاب ً
ال

در ادامه برنامه ،دکتر عارفی ،معاون آموزشی بیمارستان صحبت

از همکاران و دوستانی که روز پزشک را تبریک گفتند .تشکر

کرد و گفت :من هم روز پزشك رو به همه همکاران سختکوش و

میکنم و ادامه داد در این فرصت حداقل ،شخصاً بهعنوان مسئول

عزیزم تبریک میکنم و ادامه داد :روز پزشک فرصتی است که از

بیمارستان از زحمات همه همکاران در بخشهای مختلف تشکر

احساس وظيفه و تكليف ،انساندوستی و باور عمیق به «انسان»،

و آموزشی که دیدهاند نیز این قابلیت دارند.
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كرامت انسان و ابوعلي سينا كه الگویی بینظیر ،ماندگار و همهسویه

به مناسبت بزرگداشت حکیم بوعلی سینا و روز پزشک ،مراسمی

براي هر پزشكي است سخن گفته شود.

اول شهریور  96با حضور استادان ،فلوشیپ ها و رزیدنتها در

دکتر عارفی افزود :هیچ سرنوشتی بیش از پزشک بودن نمیتواند

سالن جلسات برگزار شد.

فرصت ،مسئولیت یا تعهد برای نوع انسان مقدر کند در مراقبت از

این مراسم با بیانات دکتر معینی رئیس بیمارستان آغاز و در

دردمند نیاز به مهارت تکنیکی ،اطالعات علمی و درک انسانی دارد

ادامه از زحمات ارزنده پزشکان سختکوش این مرکز قدردانی

و اوست که با بهرهگیری از شجاعت ،تواضع و عقالنیت ،خدمتی

شد .در ادامه ضمن اعالم آماری مقایسهای نسبت به مردادماه

منحصربهفرد برای همنوعان فراهم میکند و عبارتی ماندگار از

سال قبل ،عنوان کردند :بیمارستان در مرداد  96با افزایش 50

صفات ممتاز در درون خود بنا میکند.

درصدی مراجعهکننده مواجه بوده و خدمترسانی در زمینه

پزشک باید انتظاری بیش از این از سرنوشت خود داشته باشد و

درمان و رسیدگی به این حجم باال جز با همت و یاری اساتید و

نه به کمتر از آن راضی شود .در واقع یکم شهریور بهانهای است

رزیدنتهای این مرکز میسر نمیشد.

جهت عرض ادب و ارادت و تجلیل از زحمات و خدمات قشر

همچنین از پزشک نمونه دکتر نیما طاهری درخش ،فوق تخصص

فرهیخته و بیادعای جامعه پزشکی

نوزادان و اطفال بهپاس تالشهای مجدانه او بهعنوان پزشک نمونه

دکتر عارفی در پایان از همه گروههای فعال بیمارستان ،گروههای

اخالق با اعطای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

جراحی (ارتوپدی ،زنان ،ارولوژی ،جراح عمومی) ،همکاران بیهوشی
و گروههای داخلی نورولوژی ،عفونی ،داخلی ،همکاران فوق تخصص،
گروههای طب کار ،طب فیزیکی و مسمومیتها تشکر کرد.

رویرهشیرهش
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و یـــژ ه

 ÁÁمراسم جشن روز پزشک و کارمند در بیمارستان
بهرامی برگزار شد

در پایان مراسم از پزشکان بازنشسته :دکتر شهام و دکتر اکبری و

رئیس بیمارستان بهرامی از خدمات پزشکان و کارمندان این

از دکتر ماهوتی به دلیل همکاری و زحمات دلسوزانه دهسالهشان

بیمارستان قدردانی کرد.

با بیمارستان و دکتر قنبری تقدیر شد.

به مناسبت روز پزشک و روز کارمند روز شنبه  4شهریور 96

 ÁÁبرگزاری مراسم روز پزشک در بیمارستان
جامع زنان آرش

مراسمی در سالن آمفیتئاتر بیمارستان برگزار شد.
در این مراسم ابتدا دکتر صادقی ،رئیس بیمارستان ضمن تبریک
به پزشکان و کارمندان از خدمات ایشان تشکر کرد.
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دکتر صادقی همچنین از گروههایی که در راستای ارائه خدمت و

زحمات و خدمات پزشکان از سوی شورای محله شاهد و شهرداری

بهبود وضعیت بیمارستان همکاری بیشتری داشتهاند (گروه درآمد

ناحیه به مناسبت روز پزشک از رئیس و مدیر بیمارستان تقدیر کرد.

و ترخیص ،سوپروایزر آموزش سالمت بیمار ،تجهیزات پزشکی و

معرفی کارمندان نمونه از دیگر برنامههای مراسم بود که از تعدادی

تأسیسات) بهطور ویژه تشکر کرد.

از کارمندان با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه قدردانی شد.

در ادامه دکتر حسین نیا از اعضای هیئتعلمی ،در خصوص

همچنین فرزندان کارکنان که رتبه ممتاز را در سال تحصیلی

زندگینامه پروفسور پروانه وثوق بهعنوان پزشکی که تمام زندگی

 95-96کسب کرده بودند لوح تقدیر و هدیه خود را از مسئوالن

خود را وقف حمایت از کودکان سرطانی کرد مطالبی بیان کرد.

بیمارستان دریافت کردند.

سپس گروه هنری برنامههای شاد اجرا کردند و در ادامه پورحیدر،

قرعهکشی برندگان مسابقه کتابخوانی که به مناسبت دهه

معاون شهردار ناحیه روز پزشک را تبریک گفت.

کرامت در کانال بیمارستان برگزارشده بود نیز انجام و به سه نفر

صباغچی رئیس شورایاری محله شاهد نیز با بیان سخنانی در وصف

جایزه اهدا شد.

