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مراسم تکریم دکتر علیپور و معارفه دکتر رضایی معاون درمان پیشین و جدید دانشگاه

حوزه درمان ،حوزه ای پرچالش با انتظارات زیاد
جامعه
دکتـر کریمـی بـا اهـدای نشـان دانشـگاه از تالشهـای دکتـر

اســت و هیچکــس حــق پایمــال کــردن آن را نــدارد .لــذا امانت

علیپـور معـاون درمـان پیشـین قدردانـی و حکم انتصـاب دکتر

بــودن مناصــب و مســئولیتها ،نــگاه همــراه بــا مهــرورزی بــه

رضایـی را ابلاغ کرد.

مــردم ،توجــه بــه حقــوق همــه ،شایستهســاالری و توجــه

در مراســم تکریــم و معارفــه دکتــر علیپــور معــاون پیشــین

و قدردانــی از کارکنــان فعــال و مؤثــر و ...از اصــول ارزشــی

و دکتــر رضایــی معــاون جدیــد درمــان کــه اول آبــان  96در

مدیریــت موفــق اســت.

ســالن اجــاس دانشــگاه برگــزار شــد ،دکتــر محقــق رئیــس

وی افــزود :دکتــر علیپــور در طــول مدیریــت خــود تــاش کرد

بیمارســتان یــاس بــه نمایندگــی از روســای بیمارســتانها بــه

همــه ایــن ارزشها را در اصــول کاری خود رعایــت کند .تمامی

ســخنرانی پرداخــت و بــا اشــاره بــه اصــول ارزشــی در مدیریت

اقداماتــی کــه در ایــن  4ســال توســط ایشــان صــورت گرفــت

گفــت :در نــگاه حضــرت علــی هــر انســانی دارای کرامــت ذاتی

پیــش روی ماســت و همــه شــاهد آن بودهایــم و موظفیــم
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برای این زحمات احترام قائل شویم.

کشــور بزرگتــر و گســتردهتر اســت بــه آینــدهای بســیار

دکتــر محقــق ضمــن تبریــک مســئولیت معاونــت درمــان بــه

موفــق خوشبیــن هســتیم.

دکتــر رضایــی گفــت :بــا شــناختی کــه از مدیریــت ایشــان در

سپس دکتر عیسی زاده ،مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم

بزرگتریــن و پیچیدهتریــن مرکــز آموزشــی درمانــی کشــور

رهبری در دانشگاه ،ضمن تبریک والدت امام باقر ،با اشاره به

(مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی) داریــم کــه بهتنهایــی

اهمیت رعایت ارزشهای الهی و انسانی در آیین مدیریت اسالمی

چــه بــه لحــاظ نیــروی تخصصــی و چــه بــه لحــاظ ابعــاد

گفت :در نامه حضرت علی به مالک اشتر به این دو محور تأکید

مختلــف کاری از بســیاری از دانشــگاههای علــوم پزشــکی

شده و در آیین مدیریت اسالمی هیچیک از این دو فدای دیگری
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نمیشود لذا توجه به عزت و کرامت انسانی در سایه توجه به

کـرد و گفـت :یکـی از انتظـارات جامعـه ،توجـه بـه ارزشهـا و

ارزش الهی است که معنا پیدا میکند.

اعتقـادات دینـی و رعایـت عـزت بیمـاران و همراهان اسـت که

وی ضمن قدردانی از دکتر علیپور که ارزشهای انسـانی و الهی

دکتـر علیپـور بـرای تحقـق آن تلاش کـرد و از دکتـر رضایـی

را در مدیریـت خـود رعایـت میکرد گفت :در  4سـال گذشـته،

کـه مدیـری پرتلاش ،متواضـع و بااخلاق اسـت انتظـار داریم

در پروژههـای مشـترکی کـه بـا معاونت درمـان داشـتیم توجه

آن را پیگیـری کننـد.

بـه ارزشهای اسلامی بسـیار پررنگ بود.

در ادامه ،دکتر علیپور معاون پیشـین درمان دانشگاه ،از تکتک

وی بـر لـزوم انطبـاق موازیـن شـرعی در درمان بیمـاران تأکید

گروههـا و همکارانـی کـه در ایـن مـدت بـرای پیشـبرد اهداف
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دانشگاه با معاونت درمان همکاری داشتند قدردانی کرد.

طــول ایــن  4ســال بهدس ـتآمده اســت.

وی با اشـاره به سـوابق درخشـان دکتر رضایی گفت :از ایشـان

دکتـر رضایـی با اشـاره بـه چالشهایی کـه حوزه درمـان با آن

کـه ایـن مسـئولیت را پذیرفتنـد تشـکر میکنـم و بـا توجه به

مواجـه اسـت گفت :چندگانگـی در تصمیمگیـری ارائهکنندگان

سـوابق خـوب و درایت و توانمنـدی که دارند مطمئنـاً کارها به

خدمـات و تأمینکننـدگان مالـی ،نبـود سـاختار مناسـب برای

نحـو احسـن پیش خواهـد رفت.

جلب مشـارکت بیرونی و درونی بیمارسـتانها ،مشکالت مربوط

دکتـر علیپـور همچنیـن از اعتمـاد دکتـر جعفریـان بـه خود و

بهنظـام پرداخـت و ضعفهـای انگیزشـی منابـع انسـانی ،ضعف

قبـول مسـئولیت دکتـر کریمی تشـکر کـرد و گفـت :زمانی که

سیسـتم گردش اطالعات سلامت و ...از مهمتریـن چالشهایی

قـرار شـد مسـئولیتها در دانشـگاه جابهجـا شـود بـا حضـور

اسـت که بایـد برای رفـع آن برنامهریزی شـود.

دکتـر کریمـی آرامـش در دانشـگاه حاکم شـد چراکـه اداره آن
بـه دسـتان فـردی مطمئن سپردهشـده اسـت.

ÁÁمسئوالن حق پاشیدن بذر ناامیدی ندارند

سـپس دکتـر رضایی ،معـاون درمان دانشـگاه ،دوره مسـئولیت

رئیـس دانشـگاه ،اداره حـوزه درمـان را باوجود انتظارات بسـیار

دکتـر علیپـور را پـرکار و پرخاطـره عنـوان کرد و گفـت :حضور

جامعـه پرچالـش خوانـد و تأکیـد کـرد بـرای بهبـود شـرایط

ایشـان در معاونـت درمـان نمونـه موفقـی از حضـور زنـان در

کارکنـان تلاش میکنیـم.

پسـتهای مدیریتـی اسـت.

در ایـن مراسـم دکتـر کریمی به چالشهای حوزه درمان اشـاره

وی بابیــان اینکــه عرصــه ســامت در طــول  4ســال گذشــته

کـرد و گفـت :امـروزه توقـع بسـیار باالیـی از معاونـت درمان و

یکــی از برگهــای زریــن حاکمیــت محســوب میشــود ،بــه

بیمارسـتانها در جامعـه وجـود دارد و از سـادهترین مراجعـان

موفقیتهــای مهــم این حوزه اشــاره کــرد و گفت :تبدیلشــدن

بـه واحدهـای درمانـی تـا پیچیدهتریـن بیماریها انتظـار دارند

ســامت بــه اولویتهــای اصلــی حاکمیــت ،تحت پوشــش بیمه

خدمـت کامل دریافت کننـد و جمعیت بزرگی از کارکنان حوزه

قــرار گرفتــن بیــش از  10هــزار نفر ،کاهــش میــزان پرداخت از

درمـان بایـد باروی گشـاده بـه بیماران خدمـت کنند.
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جیب مــردم ،بهروزرســانی تجهیــزات و هتلینگ بیمارســتانها،

وی افزود :اگر در طول یک ماه در دانشگاه 100 ،هزار بیمار ویزیت،

بازنگــری کتــاب ارزشهــای نســبی ،افزایــش دسترســی مــردم

 10هزار عمل جراحی انجام و دهها هزار مراجعه به واحدهای

و یـــژ ه

بــه پزشــکان متخصــص ازجملــه دســتاوردهایی اســت کــه در

درمانی صورت گیرد و فقط دراینبین یک مورد نارضایتی وجود
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داشته باشد واکنش رسانهها و جامعه به آنیک مورد بهقدری

مختلـف تخصصـی کـه اجـازه کار خـارج از دانشـگاه ندارنـد ،با

بزرگ است که تمامی خدمات نادیده گرفته میشود.

ایـن حقـوق ابتدایی ،چگونـه میتوانند یک زندگـی معمولی در

رئیس دانشگاه با مقایسه تجربههای جداگانه خود از دوران دفاع

تهـران را اداره کننـد و یـا کارکنـان مـا بـا این سـطح از حقوق،

مقدس و  21سال مدیریت بیمارستان ،کار در حوزه درمان را

وقتـی بـا  9مـاه بیشـتر و یا کمتـر تأخیـر در پرداختیهایشـان

نوعی جهاد دانست گفت :در زمان دفاع مقدس ما به گروه ساک

مواجـه میشـوند واقعـاً در زندگیشـان بحران به وجـود میآید.

به دستان معروف بودیم که شبهای عملیات به ما زنگ میزدند

رئیـس دانشـگاه تأکیـد کرد :امـروز از دکتـر بیگلر خواسـتم به

و هر کاری ازجمله امتحان بورد که زمان عملیات کربالی  5بود

هـر شـکل ممکن بـرای پرداختی کارکنان و ایجـاد رضایت آنان

را کنار میگذاشتیم؛ اما آن دوران واقعاً سخت نبود درحالیکه

تلاش کنـد .ایـن سیاسـتی اسـت کـه مـن آن را در واحدهای

امروزه حوزه خدمترسانی شهری بسیار پرچالش است.

کوچکتـر بـه اجـرا درآوردم کـه البتـه اجـرای آن در دانشـگاه

وی تصریـح کـرد :کادر درمانـی دانشـگاه چـه آنهایـی کـه بـر

سـختتر است.

اجـرای امـور نظـارت دارنـد و چـه کسـانی کـه ارائـه خدمـت

دکتر کریمی در بخش دیگری از سـخنان خود از خدمات دکتر

میکننـد بـه معنـی واقعـی کلمـه تحتفشـار کار میکننـد و

علیپـور قدردانـی کـرد و گفت :ایشـان بسـیار صـادق و پرتالش

یکـی از تالشهـای مـا بهعنـوان مسـئوالن دانشـگاه این اسـت

هسـتند و در طـول ایـن مـدت بـرای انجام درسـت وظایفشـان

کـه کارکنانمـان بـا رضایـت خدمترسـانی کننـد.

آرام و قرار نداشـتند.

دکتـر کریمـی با اشـاره به تأخیـر  9ماهه در پرداخـت مطالبات

وی از دکتـر رضایـی نیـز برای پذیرش این مسـئولیت در چنین

کارکنـان گفـت :مگـر میشـود از کارکنـان بیمارسـتانها کـه

شـرایطی تشـکر کـرد و گفـت :اینکه میگوییم شـرایط سـخت

 9مـاه حقـوق خـود را دریافـت نکردنـد ،شـبها بـرای خدمت

اسـت بـه ایـن معنـی نیسـت کـه نمیشـود کارکـرد بلکـه باید

بـه بیمـاران نخوابیدنـد و در اداره امـور زندگیشـان بـا مشـکل

همیشـه نگاهمـان بـه افـق روبرو باشـد و بـا امید تلاش کنیم.

مواجـه هسـتند انتظـار داشـت بـه ایـن حجـم بـاال از مراجعان

رئیــس دانشــگاه تصریــح کــرد :مســئوالن حــق پاشــیدن بــذر

باروی گشـاده خدمـت کنند هرچند که از آنـان چنین انتظاری

ناامیــدی ندارنــد و اگــر ایــن مســائل بیــان میشــود بــرای ایــن

مـیرود و بایـد اینگونه باشـند.

اســت کــه بدانیــد شــرایط را لمــس و بــرای بهبــود آن تــاش

وی افـزود :پزشـکان تماموقـت جغرافیایی دانشـگاه در سـطوح

میکنیــم.
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