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در جلس ــه رئی ــس دانش ــگاه ب ــا روس ــای بیمارس ــتانها ،ام ــور

وی بـــا اشـــاره بـــه ســـابقه ریاســـت خـــود بـــر ســـه مـــدل

قابلواگـــذاری بـــه روســـای بیمارســـتانها موردبررســـی

بیمارســـتانی گفـــت :قبـــول دارم بیمارســـتانها شـــرایط

ق ــرار گرف ــت.

متفاوت ــی نس ــبت ب ــه یکدیگ ــر دارن ــد .تجرب ــه مدیریت ــی ک ــه

در ایــن نشســت کــه  20آذر  96در ســالن شــورای دانشــگاه

در ط ــول ای ــن  21س ــال کس ــب ک ــردهام کم ــک ک ــرده ت ــا

برگـــزار شـــد ،دکتـــر عباســـعلی کریمـــی رئیـــس دانشـــگاه،

زوایـــای مختلـــف بیمارســـتانها را بشناســـم.

روســـای بیمارســـتانها را مســـئول همـــه امـــور بیمارســـتان

رئی ــس دانش ــگاه ب ــا تأکی ــد ب ــر اینک ــه در جلس ــه روس ــای

دانس ــت و گف ــت :روس ــای بیمارس ــتانها بای ــد نس ــبت ب ــه

بیمارســـتانها بهجـــای مســـائل روزمـــره بایـــد برنامههـــای

جنبههـــای مختلـــف بیمارســـتان اشـــراف کامـــل داشـــته

کاری مطـــرح شـــود گفـــت :هیئترئیســـه دانشـــگاه بـــا

باش ــند.

مســـائل و مشـــکالت بیمارســـتان آشـــنا هســـتند البتـــه در

بـــه هنـــگام ایـــن امـــر تأکیـــد کـــرد و گفـــت :بـــا کمـــک
معاونـــت توســـعه تـــاش کردیـــم پرداختهـــای نیـــروی
انســـانی کـــه در اثـــر بدهـــی بیمههـــا ،بـــا مشـــکل مواجـــه
شـــده بـــود بهموقـــع انجـــام شـــود.
رئی ــس دانش ــگاه ب ــر ن ــگاه وی ــژه روس ــای بیمارس ــتانها ب ــر
کارکنــان زیرمجموعــه خــود تأکیــد کــرد و گفــت :کارکنــان
مـــا بهجـــای دغدغـــه دســـتیابی بـــه حقـــوق اولیـــه خـــود
بای ــد دغدغ ــه انج ــام بهت ــر وظایفش ــان را داش ــته باش ــند و
ایـــن امـــر بـــا حمایـــت درســـت روســـای بیمارســـتانها و
مســـئوالن دانشـــگاه میســـر میشـــود.
رئیــس دانشــگاه در بخشــی دیگــری از ســخنان خــود نکاتــی
را در خصـــوص انتخـــاب افـــراد شایســـته در مســـئولیتهای
مختلــف بیمارســتان بیــان کرد و گفت :روســای بیمارســتانها
چنی ــن ش ــرایطی اس ــت ک ــه مدیری ــت کارآم ــد خ ــودش را

بای ــد نس ــبت ب ــه ام ــور مال ــی بیمارس ــتان حس ــاس باش ــند و

نشـــان میدهـــد چراکـــه در ایـــن وضعیـــت بیمارســـتانها

مدی ــران مال ــی مناس ــبی را در ای ــن مس ــئولیت ب ــکار گیرن ــد.

بایـــد بهگونـــهای اداره شـــوند کـــه بـــا چالـــش کمتـــری

دکت ــر کریم ــی اداره داخل ــی بیمارس ــتان را برعه ــده مدی ــران

مواجـــه شـــوند.

ای ــن مجموع ــه دانس ــت و گف ــت :بس ــیار مه ــم اس ــت ک ــه

دکتـــر کریمـــی حضـــور فیزیکـــی روســـای بیمارســـتان را

مدی ــر بیمارس ــتانها هماهن ــگ ب ــا مجموع ــه عم ــل کنن ــد

در مجموعـــه ضـــروری خوانـــد و افـــزود :در شـــرایطی کـــه

چنانچـــه در ایـــن زمینـــه بـــا مســـائلی مواجـــه هســـتید بـــا

امکانــات بیمارســتان محــدود اســت بــدون مداخلــه روســای

کم ــک دکت ــر بیگل ــر ب ــرای اص ــاح آن اق ــدام کنی ــد.

بیمارســـتانها در نظـــام مالـــی و نظـــارت بـــر آن نمیتـــوان

وی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش معاونـــان آموزشـــی در پیشـــبرد

از ایـــن بحـــران عبـــور کـــرد.

رســـالت بیمارســـتانهای آموزشـــی گفـــت :افـــرادی را بـــه

رئیـــس دانشـــگاه ،بـــا تأکیـــد بـــر مدیریـــت جامـــع در

ایــن ســمت منصــوب کنیــد کــه نســبت بــه امــور آموزشــی

بیمارســـتانها افـــزود :مدیریـــت  20ســـاله گذشـــته

بیمارســـتان حســـاس و بـــر آن نظـــارت دقیقـــی داشـــته

بیمارســـتانها دچـــار تناقضاتـــی بـــوده کـــه نمونـــه آن

باشـــند .بـــا ایـــن کار نگرانیهایـــی کـــه ممکـــن اســـت

بیمارســـتانهای امـــام خمینـــی و شـــریعتی اســـت کـــه

پیرامــون مســائل آموزشــی بیمارســتان وجــود داشــته باشــد

باوجـــود همـــه بخشهـــای تخصصـــی ویـــژه و نیـــروی

برطـــرف میشـــود.

انســـانی مجـــرب ،بـــا مســـائلی همچـــون نبـــود پارکینـــگ

رئیـــس دانشـــگاه بـــا تأکیـــد بـــر انتخـــاب معـــاون درمـــان

مناســـب و ســـختی عبـــور و مـــرور در محوطـــه بیمارســـتان

مناســـب در بیمارســـتانها گفـــت :بـــا انتخـــاب معـــاون

و ساختوســـازهای مکـــرر مواجـــه هســـتند.

درمـــان فعـــال و کارآمـــد میتوانیـــد اهـــداف معاونـــت

وی افــزود :در حال حاضر ضروریترین کار در بیمارســتانهای

درمـــان دانشـــگاه و وزارتخانـــه را بهخوبـــی پیـــش ببریـــد و

امــام خمینــی و شــریعتی ســاخت پارکینــگ مناســب اســت

ب ــا تقس ــیمکار و تفوی ــض اختی ــار ب ــه اف ــراد الی ــق بخش ــی

تـــا رفتوآمـــد کارکنـــان و بیمـــاران بـــا ســـهولت بیشـــتری

از بـــار مســـئولیت خـــود را کمتـــر کنیـــد.

انجــام شــود.

دکت ــر کریم ــی نق ــش مت ــرون ه ــا را نی ــز مه ــم دانس ــت و

دکتـــر کریمـــی بابیـــان اینکـــه مـــن بیـــش از ســـایرین بـــر

گف ــت :ای ــن مس ــئولیت حساس ــیت زی ــادی دارد ل ــذا اف ــراد

پرداخـــت بهموقـــع کارکنـــان حســـاس هســـتم ،بـــر انجـــام

مناســـب در ایـــن زمینـــه بهکارگیریـــد و تمامـــی امـــور
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پرســتاری را به آنان واگذار کنید.

بــه معرفــی ایــن معاونــت و راههــای همــکاری بیمارســتانها

وی در پایــان ســخنان خــود آینــده پیشــروی دانشــگاه را

بــا نهادهــای اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت پرداخــت.

نویدبخــش دانســت افــزود :واقعیــت ایــن اســت کــه مــا از این

ســـپس روســـای بیمارســـتانها بـــه بیـــان نقطـــه نظـــرات

بحــران مالــی عبــور خواهیــم کــرد و نبایــد نگــران آن باشــیم.

خـــود پرداختنـــد.

در ادام ــه جلس ــه دکت ــر بیگل ــر مع ــاون توس ــعه مدیری ــت و

در پای ــان جلس ــه نی ــز مق ــرر ش ــد ی ــک کارگ ــروه متش ــکل

برنامهریــزی منابــع دانشــگاه بــه تشــریح امــور قابلواگــذاری

از معاونـــان توســـعه و درمـــان و نیـــز دو نفـــر از روســـای

ب ــه روس ــای بیمارس ــتانها پرداخ ــت.

بیمارســـتانها بهمنظـــور تعییـــن مصادیـــق واگـــذاری

آزاده چتـــرروز ،مدیـــر مالـــی دانشـــگاه نیـــز نکاتـــی را در

ام ــور ،از س ــتاد دانش ــگاه ب ــه بیمارس ــتانها تش ــکیل ش ــود.

خصـــوص مســـائل مالـــی بیمارســـتانها متذکـــر شـــد.

ایــن نشســت کــه ســاعت  7صبــح آغازشــده بــود در ســاعت

دکتــر رســتمیان ،معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه نیــز

 9بــه کار خــود پایــان داد.

