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در مراســمی بــا حضــور اســاتید پیشکســوت ،اعضــای

گفــت :تمامــی کارکنــان و اعضــای هیئتعلمــی ایــن

هیئتعلمــی ،پرســتاران و کارکنــان بیمارســتان آرش ،از

بیمارســتان دکتــر معینــی را دوســت دارنــد و جــز عشــق و

زحمــات  22ســاله دکتــر اشــرف معینــی قدردانــی و حکــم

محبــت ،چیــز دیگــری میــان آنهــا نیســت.

انتصــاب دکتــر الدن کاشــانی بهعنــوان رئیــس جدیــد

وی به سـابقه  50سـاله دوسـتی خود با دکتر معینی اشـاره

بیمارســتان اعطــا شــد.

کـرد و افـزود :وقتـی در فروردیـن سـال  69همـراه بـا دکتر

مراســم تکریــم دکتــر اشــرف معینــی ،رئیــس پیشــین و

معینـی بـه بیمارسـتان آرش آمدیم ،این مرکز یـک درمانگاه

معارفــه دکتــر الدن کاشــانی ،رئیــس جدیــد بیمارســتان

 2طبقـه بـا  20تخـت خـواب بـود که بـه دلیل حجـم باالی

آرش ،روز شــنبه  18آذر  1396در بیمارســتان برگزار شد.

مراجعـات در هـر تخـت  2بیمـار بسـتری میشـدند .ایشـان

در ابتــدای ایــن مراســم ،دکتــر مرضیــه وحیــد دســتجردی،

بـا کمـک خیریـن و تلاش همـه دوسـتانم و همـکاران ایـن

وی توســعه نیــروی انســانی ( 462نفــر) را در راســتای
توســعه فعالیتهــای بخــش خوانــد و افــزود NICU2 :بــا
 10تخــت و بخــش شــیمیدرمانی بــا  12تخــت در ســال96
راهانــدازی شــده اســت .همچنیــن در آینــده نزدیــک اتــاق
عمــل جدیــد بــا روش مــدالر بــا  3تخــت افتتــاح خواهــد
شــد کــه ایــن اتــاق عملهــا بهگونــهای پایلــوت کشــوری
نیــز بــه شــمار میرونــد.
دکتــر امینــی ،افزایــش  50تخــت بســتری ،بازســازی  4اتاق
عمــل و خریــد ســاختمان همجــوار بیمارســتان را ازجملــه
برنامههــای آتــی عنــوان کــرد.
پـسازآن شــکوهی ،متــرون بیمارســتان ،ضمــن قدردانــی از
دکتــر معینــی بــرای خدمترســانی مؤثــر بــه دردمنــدان
گفــت :شایســته اســت بهپــاس تالشهــای مســتمر شــما
در راســتای توســعه و پیشــرفت همهجانبــه بیمارســتان
درمانـگاه را بـه بیمارسـتانی فـوق تخصصـی تبدیـل کرد که

و نهادینــه کــردن حقــوق گیرنــدگان خدمــت و ارتقــای

محـل مناسـبی بـرای تربیت فلوشـیپ ها اسـت.

ارزشــمندی کارکنــان ،قدردانــی کنــم.

وی تالشهــای دکتــر معینــی بــرای تبدیــل این بیمارســتان

وی گفــت :هرگــز خاطــره تالشهــای بیوقفــه ،پیگیــری

بــه ســانتر تربیــت الپاروســکوپی را ارزشــمند خوانــد و افزود:

و سختکوشــی شــما در ابعــاد مختلــف ،از یــاد نم ـیرود و

بــا تالشهــای ایشــان ،رشــتههای مختلفــی ازجملــه نازایــی

امیــدوارم کــه در آینــده نیــز از همــکاری و حضــور پرشــور

در ایــن مرکــز راهانــدازی شــده اســت تــا از اعزام دســتیاران

شــما بهرهمنــد شــویم.

بــه مراکــز دیگــر بینیــاز شــویم .همچنیــن فارغالتحصیــان

در ادامـه دکتر اشـرف معینی ،به انتخاب آگاهانه بیمارسـتان

بیمارســتان آرش اکنــون از ســطح تجربــه و آمــوزش باالیــی

آرش برای خدمترسـانی اشـاره کرد و گفت :خدا را شـاکرم

برخوردارنــد و همــه اینهــا در ســایه تالشهــای دکتــر
معینــی محقــق شــده اســت.
دکتــر دســتجردی ،اخــاق ،انســانیت و عدالــت را از
ویژگیهــای دکتــر معینــی دانســت و گفــت :این بیمارســتان
یــادگاری شماســت و حتــی اگــر شــما ریاســت آن را بــر
عهــده نداشــته باشــید ،ایــن مرکــز بــا هدایــت ریاســت فعلی
در همــان مســیر بــا ســرعت بیشــتر بــه ســمت پیشــرفت
حرکــت خواهــد کــرد.
ســپس دکتــر امینــی ،مدیــر بیمارســتان ،گزارشــی از
فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن مرکــز ارائــه کــرد و
گفــت :بیمارســتان آرش بــا ســابقهای بیــش از  27ســال
بهعنــوان مهمتریــن مرکــز آموزشــی ،درمانــی و پژوهشــی
جامــع بانــوان دانشــگاه در شــرق تهــران بــا  128تخــت
فعــال و ضریــب اشــغال  94درصــد مشــغول فعالیــت اســت.
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کـه از  14فروردیـن  69بـه خانواده کوچک ،گـرم و صمیمی

وحیــد دســتجردی ،دکتــر معینــی ،دکتــر علیپــور ،دکتــر

شـما آمـدهام و در ایـن سـالها حتی بـرای یکبـار از انتخاب

عســگری ،دکتــر تهرانیــان ،و دکتــر خوشــیده موجــب شــده

ایـن مرکز برای خدمترسـانی پشـیمان نشـدهام.

تــا ایــن مرکــز توســعه و پیشــرفت مناســبی داشــته باشــد.

وی فضــای صمیمــی بیمارســتان را موجــب دلگرمــی و

وی حضــور کارکنــان متعهــد و دلســوز و دســتیاران پرتــاش

تشــویق خوانــد و گفــت :همکارانــم در بیمارســتان همچــون

را موجــب دلگرمــی خوانــد و افــزود :مــن امانـتدار اســاتید

اعضــای یــک خانــواده هســتند و حتــی در جلســات مختلــف

پیشکســوت هســتم و امیــدوارم بــا همیاری همــکاران بتوانیم

از آنهــا درس اخــاق آموختــم .شــما بهتریــن آمــوزگاران

دســتاوردهای دکتــر معینــی را حفــظ کنیم.

مــن بودیــد و اگــر تحــوالت مثبتــی در بیمارســتان رخ داده،

رئیــس بیمارســتان آرش ،همچنیــن از زحمــات دکتــر

مرهــون تالشهــای تکتــک شــما عزیــزان اســت.

پیرجانــی قدردانــی کــرد.

دکتــر معینــی ،ضمــن قدردانــی از همــکاران بــرای درک

در ادامــه دکتــر کریمــی ،رئیــس دانشــگاه ،تودیــع را واژه

مناســب شــرایط گفــت :اکنــون کــه مســئولیت را بــه دختــر

مناســبی بــرای بدرقــه دکتــر معینــی ندانســت و گفــت:

عزیــزم ،دکتــر کاشــانی میســپارم ،ایــن مرکــز تنهــا بــا

قطعــاً وداعــی در کار نیســت و دکتــر معینــی همچنــان

زحمــات و همــکاری شــما ،در محیطــی تــوأم بــا آرامــش و

در بیمارســتان ادامــه فعالیــت خواهنــد داد تــا همــگان از

صمیمیــت تبدیــل بــه بیمارســتان شــده اســت.

اخــاق و حمایتهــای ایشــان بهرهمنــد شــوند.

وی جابجایـی را امـری طبیعی خوانـد و تصریح کرد :از دکتر

وی به سابقه ریاست خود بر بیمارستانهای مختلفی همچون

کاشـانی بـرای قبول مسـئولیت قدردانـی میکنـم و معتقدم

شریعتی و مرکز قلب اشاره کرد و گفت :اگر حتی یک روز

بایـد بـه مدیران جـوان فرصت داد تا نـوآوری کنند.

در بیمارستان کار کرده باشید ،میدانید که بیمارستان تنها

دکتــر معینــی در پایــان بــا ذکــر اســامی تمامــی همــکاران

درودیوار و بنا نیست ،بلکه فعالیت نیروی انسانی در الیههای

از تالشهــای آنهــا قدردانــی کــرد.

مختلف از نگهبانی و نقلیه تا همکاران پزشک و پرستار همگی

ســپس دکتــر الدن کاشــانی ،رئیــس جدیــد بیمارســتان

در پیشرفت اهداف آن مرکز و رضایت بیمار بهعنوان مهمترین

آرش ،توســعه و پیشــرفت بیمارســتان را مرهــون زحمــات

فرد در بیمارستان مؤثر هستند.

اعضــای هیئتعلمــی و نیــروی انســانی مجــرب دانســت و

رئیـس دانشـگاه 21 ،سـال سـابقه خدمـت بـه بیمـاران در

گفــت :حضــور اســاتیدی متعهــد و ســطح اول همچــون دکتر

بیمارسـتانهای مختلـف را تنهـا توشـه دنیـوی خـود خوانـد

و تصریح کرد :مدیریت بیمارسـتان امری سـخت و پرمشـغله

معینــی مشــاهده کــرد .ایشــان فــردی صــادق هســتند کــه

اسـت کـه زندگـی افـراد را تحتالشـعاع قـرار میدهـد و من

الیههــای مخفــی ندارنــد.

بهتـر از هـر کسـی میدانم که فقـط خدمات مناسـب نیروی

وی جابجایــی مســئولیت را امــری پســندیده خوانــد و تأکیــد

انسـانی میتوانـد رضایـت بیمـار را حاصل کند.

کــرد :چندیــن ســال بــود کــه در انتظــار فرصتــی بــرای

دکتــر کریمــی ،بــا بیــان اینکــه امــکان نــدارد بیمــاری

تفویــض مســئولیت مرکــز قلــب بــه همــکاران بــودم امــا

بــا رضایتمنــدی از بیمارســتان خــارج شــود ،مگــر اینکــه

دســت تقدیــر بهگون ـهای چرخیــد کــه مســئولیت دانشــگاه

رضایتمنــدی گــروه ارائهکننــده خدمــت تأمیــن شــده باشــد

بــر دوشــم افتــاد لــذا معلــوم نیســت کــه همیشــه آنچــه

تأکیــد کــرد :اگرچــه افــرادی در دانشــگاه بــه فیشهــای

میخواهیــم اتفــاق بیافتــد یــا آنچــه میخواهیــم همراســتا

حقوقــی و مبالــغ دریافتــی خــود اهمیــت نمیدهنــد امــا

بــا رضایــت خداونــد باشــد.

هســتند افــرادی کــه اگــر حقوقشــان بــا تأخیــر پرداخــت

دکتــر کریمــی ،خدمترســانی بــه مــردم و بیمــاران را

شــود ،چرخــه زندگیشــان بــا مشــکل مواجــه میشــود و

لذتبخــش خوانــد و یــادآور شــد :وقتــی همــه مــردم بــه

چندیــن کــورس ماشــین ســوار میشــوند تــا خــود را بــه

خدمــات پزشــکی نیازمنــد هســتند ،دیگــر فرقــی نمیکنــد

محــل کارشــان برســانند .ازاینرو ســعی کردیم در ســالهای

کــه در کجــا خدمــت کنیــم ،امــا ظاهــراً خدمترســانی در

گذشــته ،رضایــت کارکنــان را شــرط اول خدمت قــرار دهیم.

برخــی مناطــق نیازمندتــر همچــون شــرق و جنــوب تهــران

وی بــه طلــب بیمارســتانهای دانشــگاه از بیمههــا اشــاره

بــا لــذت بیشــتری همــراه اســت.

کــرد و افــزود :امیــدوارم بیمــه مطالبــات بیمارســتانها

وی بــا بیــان اینکــه همــواره ســعی کردهایــم بــر همــان عهــد

را بهموقــع پرداخــت نماینــد تــا دانشــگاه نیــز بتوانــد بــا

و پیمانــی کــه  43ســال قبــل در ذهنمــان بســتیم باقــی

پرداخــت بهموقــع ،رضایــت کارکنــان را جلــب کنــد.

بمانیــم تصریــح کــرد :دکتــر معینــی در ایــن ســالها بــر

رئیــس دانشــگاه ،در ادامــه همزمانــی والدت رســول اکــرم

دلهــا حکومــت کردنــد و محیــط خوبــی در این بیمارســتان

و امــام صــادق بــا تولــد قمــری دکتــر معینــی را بــه فــال

بــه دلیــل اخــاق خــوب ایشــان ایجــاد شــده اســت .از دکتر

نیــک گرفــت و گفــت :ایــن همزمانــی بیمناســبت نیســت

کاشــانی هــم میخواهــم کــه بــر همیــن رویــه بماننــد و

و میتــوان رد پــای اخــاق خــوش پیامبــر(ص) و صداقــت

ســعی کننــد بــر دلهــا حکومــت کننــد تــا در آینــده از

و راسـتگویی امــام صــادق (ع) را در رفتــار و کــردار دکتــر

ثمــرات آن لــذت ببرنــد.

39

