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با حضور معاون بهداشت و رئیس دانشکده پزشکی

پایگاه سالمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
افتتاح شد

رهم  1ر ه م

 159هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

پایگاه سالمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف

دکتـر شـریعتی در حاشـیه ایـن مراسـم بـا بیان اینکه سلامت

ارزیابی و ارتقای سالمت کارکنان در دانشکده پزشکی افتتاح شد.

کارکنان یکی از موضوعات بسـیار مهم اسـت و موردتوجه رئیس

در مراسمی که روز سهشنبه  11مهر  96با حضور دکتر شریعتی،

دانشـگاه و سـایر مسـئوالن بوده و هسـت گفت :به همین دلیل

معاون بهداشت ،دکتر نفیسی ،رئیس دانشکده پزشکی ،دکتر

مـا فکـر کردیم بهتریـن کاری کـه میتوانیم انجـام دهیم بحث

نمازی ،مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی ،مهندس ارسیلو،

پایـگاه سلامت در دانشـکده پزشـکی اسـت و در همین راسـتا

مدیر نظارت و توسعه امور عمومی ،دکتر قیوم زاده ،رئیس مرکز

مقـرر شـد پایـگاه سلامت کارکنـان را در داخل این دانشـکده

بهداشت جنوب تهران و مسئوالن معاونت بهداشت در محل این

راهانـدازی کنیم.

پایگاه در دانشکده پزشکی برگزار شد ،این پایگاه بهطور رسمی

وی افزود :ما در این پایگاه این آمادگی را داریم تا همه کارکنان

به بهرهبرداری رسید.

دانشگاه ،به اینجا مراجعه کنند و ازلحاظ سالمت بررسی شوند و
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مشاورههای الزم در اختیارشان قرار بگیرد و در همینجا پرونده

ایجـاد این پایـگاه بودند.

الکترونیک سالمت برایشان تشکیل شود تا با شناسایی عوامل

دکتـر نفیسـی هـم پس از افتتاح ایـن مرکز با قدردانـی از دکتر

خطر و بررسی سالمت آنان در صورت نیاز ارجاع داده شوند و

شـریعتی و پیگیریهـای معاونـت بهداشـت و مرکـز بهداشـت

مراقبتها برایشان انجام شود.

جنـوب تهـران گفت :امیـدوارم افتتـاح این پایگاه شـروع خوبی

معاون بهداشت با اشاره به اینکه این کار ازلحاظ فرهنگسازی

باشـد بـرای خدمترسـانی بهتـر بـه کارکنـان علـوم پزشـکی

موضوع مهمی است گفت :اینکه فکر کنیم کارکنان دانشگاه،

تهـران و بتوانیـم بهمـرور آن را گسـترش دهیـم و کیفیـت آن

خودشان پزشک و متخصص هستند و از اهالی بهداشت و درمان

را افزایـش دهیم.

هستند و بهسالمت خودشان اهمیت میدهند کافی نیست بلکه

وی افزود :من خودم بهعنوان اولین مراجعه در اینجا حاضر بودم

باید یک فردی یا جایی وجود داشته باشد که مراقب سالمت آنها

و برایم پرونده ایجاد کردند که خیلی جالب بود؛ زیرا جزییاتی را

باشد و این ازلحاظ فرهنگسازی خیلی مهم است و هم ازلحاظ

میپرسیدند که نشان میداد چه مسائل مهمی مدنظر هست و

اینکه یکسری از این افراد ممکن است مشکلی داشته باشند و

میتواند برای ارتقای سالمت کارکنان خیلی مفید و مؤثر باشد.

خودشان خبر نداشته باشند که از این طریق مشکالت و عوامل

دکتر نمازی هم گفت :ما از گذشته پیگیر چنین پایگاهی بودیم

خطر شناسایی و انشاءالله حل میشود.

و این کار خیلی خوبی است که دانشگاه بخواهد به کارکنان

دکتـر شـریعتی با بیـان اینکه خدمـات این پایـگاه کامال رایگان

خودش خدمات بدهد؛ من تشکر میکنم و ضمن اعالم حمایت

اسـت و همکاران میتوانند بهصورت حضـوری مراجعه یا تلفنی

به نمایندگی از دکتر توکلی ،معاون توسعه ،هر کمکی که از

وقـت بگیرنـد افـزود :ایـن پایـگاه بـا همـکاری مرکـز بهداشـت

دست ما بربیاید دریغ نمیکنیم.

جنوب تهران و دانشـکده پزشـکی راهاندازی شـده اسـت و برای

دکتر شریعتی همچنین با قدردانی از شرکتکنندگان در این مراسم

خدمترسـانی آماده اسـت .از دانشـکده پزشـکی که همت کرد

گفت :این خدمات شاید ظاهراً خیلی ساده باشد ولی ارزشمند

و از دکتـر قیـوم زاده کـه ایـن پـروژه را عملیاتـی کردند تشـکر

است معاونی داشتم که پزشک بود و سالها فشارخون خودش

میکنـم زیـرا همانطـور کـه میدانیـد کار بین بخشـی زمانبر

را اندازه نگرفته بود بنابراین الزم است که همکاران مراجعه کنند

اسـت امـا ایـن کار بهموقع انجام شـد و یکـی از بهترین مراقبان

و فشارخون و قد و وزن خود را اندازهگیری کنند.

سلامت را بـه اینجا آوردند و مسـتقر کردنـد .همچنین از دکتر

توضیح اینکه این پایگاه در روزهای اداری در دانشکده پزشکی

جعفریـان و همکاران حوزه پشـتیبانی تشـکر میکنم که پیگیر

واقع در خیابان پورسینا آماده خدمت به همکاران است.

