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امروز نیازمند مدیریت جامع در بیمارستانها هستیم

مراسم تکریم و معارفه روسای جدید بیمارستان
شریعتی برگزار شد
رئیــس دانشــگاه در مراســم تکریم دکتر ســروش و معارفه دکتر

خدمــات دکتــر ســروش گفــت :متأســفانه شــرایط بهگون ـهای

مهرپــور ،بیمارســتان دکتــر شــریعتی را مرکــزی با اســتادان به

شــده کــه صدهــا کار خــوب افــراد بهســرعت فراموش میشــود

نــام و برجســته در حوزههــای مختلــف خوانــد کــه میتواننــد

امــا کوچکتریــن خطــا یــا نامالیماتــی از آنهــا ســالها در

در هدایــت و پیشــبرد اهــداف ایــن مرکــز کمک کار باشــند.

اذهــان میمانــد؛ امــا دکتــر ســروش در ایــن ســالها خدمــات

مراســم تکریــم دکتــر احمدرضــا ســروش ،رئیــس پیشــین و

خوبــی ارائــه کردهانــد و امیــدوارم کمــک نماینــد تــا کارهــای

معارفــه دکتــر ســعید رضــا مهرپــور ،رئیــس جدیــد بیمارســتان

نیمهتمــام بــا همــت دکتــر مهرپــور تمــام شــود.

شــریعتی ،روز چهارشــنبه  22آذر  96برگــزار شــد .در ابتــدا،

سـپس دکتر سـروش ،توان جمعـی را عامل پیشـرفت در کارها

دکتــر اعلمــی هرنــدی ،اســتاد پیشکســوت گــروه ارتوپــدی،

خوانـد و ضمـن تبریـک به دکتـر مهرپور برای قبول مسـئولیت

ریاســت بیمارســتان را امــری دشــوار خوانــد و ضمــن تقدیــر از

خاطرنشـان کـرد :از خصوصیات بـارز دکتر مهرپـور ،عالقه زیاد
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بـه آموزش و نـوآوری در آموزش اسـت .حضور ایشـان میتواند

مرکــز تحــت آمــوزش ســخت گیرانــه اســتاد اعلمــی هرنــدی

دسـتاوردهای زیادی برای بیمارسـتان همراه داشـته باشد.

ســپری کــردم کــه بــا دقــت نظــر ،تمامــی مراحــل آموزشــی ما

وی تغییــر پیوســته علــم و عالم هســتی را موجب تغییــر نیازها

را زیــر نظــر داشــت و البتــه آن ســختگیریها مــا را ســاخت.

خوانــد و گفــت :دکتــر مهرپــور نماینــده نســل جدیــد هســتند

وی دانشــکده را ســاحلی آرام خواند و افزود :پذیرش مســئولین

و اکنــون زمــان آن رســیده کــه افــرادی بــا ایدههــای جدیــد،

در بیمارســتان شــریعتی موجــب شــد تــا از ســاحل آرام بــه

مدیریــت مرکــز را بــر عهــده بگیرنــد.

دریایــی طوفانــی منتقــل شــوم و مســئله حقالنــاس بیشترین

دکتــر ســروش ضمــن تقدیــر از روســای پیشــین دانشــگاه ،از

دغدغــه مــن در ایــن مســئولیت اســت چراکــه ایــن مرکــز

دکتــر کریمــی برای برداشــتن بــار ســنگین مســئولین قدردانی

جایــگاه بزرگتریــن اســتادان و دانشــجویان و محــل ارجــاع

کــرد و افــزود :اگــر دســتاوردی بــرای بیمارســتان بــود ،بــا

بیمــاران نیازمنــد اســت و امیــدوارم در ایــن مــدت حقــی از

کمــک تمامــی همــکاران محقــق شــد و همگــی تــاش کردنــد

کســی ضایــع نشــود.

تــا بیمارســتان شــریعتی بــه نقطــه کنونــی برســد .ایــن مرکــز

دکتــر مهرپــور ،تعصــب خــود نســبت بــه بیمارســتان شــریعتی

مملــو از اســتادان برجســته و چهرههای ماندگار پزشــکی اســت

را موجــب تــاش بــرای اعتــا و پیشــرفت آن دانســت و

و آنچــه بــه بیمارســتان شــریعتی اعتبــار بخشــیده ،اعضــای

خاطرنشــان کــرد :وظیفــه میدانــم ،راهــی را کــه بــزرگان ایــن

هیئتعلمــی آن اســت.

مرکــز تاکنــون رفتهانــد ،ادامــه دهــم و امیــدوارم همــگان در

وی همچنیـن از همکاری مدیران ،روسـای بخشها ،پرسـتاران

ایــن مســیر کمــک نماینــد و هــر کــه توانــی دارد ،دریــغ نکند.

و کارکنـان قدردانـی کـرد و خود را سـرباز بیمارسـتان خواند و

رئیــس بیمارســتان شــریعتی ســپس فرازهایــی از بوســتان

گفـت :اگـر قصـد داریـم در کشـور تحولی ایجـاد کنیـم باید از

ســعدی در بــاب نصیحــت بــه شــاهان را بیــان کــرد.

خودمان شـروع کنیـم چراکه اکنون  57هـزار مترمربع از خاک

در پایان دکتر کریمی ،رئیس دانشگاه ،ضمن قدردانی از زحمات

ایران (مسـاحت بیمارسـتان شـریعتی) در اختیار ماسـت و باید

دکتر سروش ،گفت :اگر فردی ،حتی یک روز کار اجرایی انجام

سـعی کنیم این مرکز را به باالترین قلههای سـربلندی برسانیم.

داده باشد ،میداند که اداره بیمارستان امری دشوار است.

در ادامــه دکتــر مهرپــور ،بــا اشــاره بــه حضــور خــود در

وی دکتــر مهــر پــور را نیــز جوانــی پرانــرژی و پرتــاش و

بیمارســتان شــریعتی بهعنــوان رزیدنــت ارتوپــدی در ســال

انســانی بــا آپشــن هــای جدیــد خوانــد کــه میتوانــد منشــأ

 84گفــت :ســختترین روزهــا و ش ـبهای زندگــی را در ایــن

اثــرات فراوانــی بــرای بیمارســتان شــریعتی باشــد.
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خــود عمــل نمیکننــد و پرداختهــای خــود بــه دانشــگاه و

ســال قبــل و تغییــر ریاســت آن در ایــن ســالها اشــاره کــرد و

بیمارســتانها را بــا تأخیــر انجــام میدهنــد ،لــذا تنهــا نیــاز

گفــت :هنگامیکــه ایــن بیمارســتان در ســال  53افتتــاح شــد،

مــا امــروز نقدینگــی اســت و اگــر خیریــن قصــد کمــک بــه

مــن دانشــجوی ســال اول ایــن دانشــگاه بــودم ،لــذا بــه خاطــر

بیمارســتانها را دارنــد ،در ســاخت پارکینــگ کمــک نماینــد.

دارم کــه ایــن مرکــز بــا یــک اســلوب و ظرفیتــی ســاخته شــد.

رئیــس دانشــگاه ،بــا بیــان اینکه حــق نداریم در ایــن زمینهای

اکنــون ســؤال ایــن اســت کــه آیــا در ســالهای گذشــته مــا

محــدود ساختوســاز کنیــم تصریــح کــرد :ســاخت مرکــز قلب

توانســتهایم آن نــگاه جامــع را نســبت بــه بیمارســتان حفــظ

در زمین بیمارســتان شــریعتی اشــتباه بود و ایکاش این مرکز

کــرده و آن را خــوب اداره کنیــم؟ همــه بیمارســتانها بــر

در محیطــی خــارج از شــهر ســاخته میشــد ،حتــی ســاخت

اســاس ظرفیتــی ساختهشــدهاند و بایــد نــگاه جامعتــری بــه

اورژانــس و ســاختمان پیونــد اســتخوان نیز اشــتباه بــود چراکه

بیمارســتان داشــته باشــیم.

ایــن بنــای اصلــی بــا زیرســاخت و ظرفیتــی محــدود بنــا شــده

وی بــا انتقــاد از ساختوســازهای بیرویــه در محوطــه
بیمارســتانها ،افــزود :در بیمارســتانها ســاختمانهای
مختلــف ســاخته شــد بــدون آنکــه ظرفیــت و امکانــات اولیــه
آنهــا نیــز افزایــش یابــد .نزدیــک بــه  2هــزار کارکنــان در
بیمارســتان شــریعتی مشــغول خدمترســانی هســتند و ایــن
در شــان اســتادان و کارکنــان بیمارســتان نیســت کــه نتواننــد
بهراحتــی وارد بیمارســتان شــوند و بــرای اســتفاده از پارکینگ
بــا مشــکل مواجــه باشــند.
دکتــر کریمــی ،بــه همــکاری خیریــن در ساختوســازها
اشــاره کــرد و گفــت :امــروز دانشــگاه نیازمنــد نقدینگــی اســت
و نــه ساختوســاز ،بنابرایــن درخواســت میکنــم زیــر بــار
ساختوســازهای بیرویــه نرویــد .امــروز دانشــگاه و بیمارســتان
شــریعتی فقیــر نیســت ،بلکــه طرفهــای قــرار داد مــا بــه قــول
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بــود و امــروز بــا توســعه ســاختمانها ،حتــی جایگاهــی بــرای

همیــن جــا هم معنــا پیــدا میکنــد .بیمارســتان شــریعتی باید

پارکینــگ اســتادان و کارکنــان آن دیــده نشــده اســت.

بهانــدازه ظرفیتــش ،پاســخگو باشــد .نمیتــوان بیمارســتان را

وی جلــب رضایــت بیمــاران را در گرو رضایت کارکنان دانســت

بهصــورت بادکنکــی رشــد داد.

و خاطرنشــان کــرد :هیچ بیمــاری راضی از بیمارســتان ترخیص

دکتــر کریمــی ضمــن تقدیــر از انتقــال ســاختمان جدیــد

نمیشــود ،مگــر اینکــه کارکنــان بیمارســتان در تمامــی ردههــا

بیمارســتان شــریعتی  2بــه بیــرون از محوطــه بیمارســتان

راضــی باشــند و نگــران حقــوق اولیه خود نباشــند.

گفــت :فضــای بیمارســتان شــریعتی را بــرای موجودیــت فعلــی

دکتــر کریمــی ،تجمــع کارکنــان در حیــاط بیمارســتان بــرای

در نظــر بگیریــد و نــه اینکــه در آن بیمارســتان دیگــری بنــا

دریافــت حقــوق اولیــه را در شــان دانشــگاه ندانســت و گفــت:

کنیــد .امــروز نیــاز بیمارســتان شــریعتی و امــام خمینــی (ره)

امــروز فرهنگیتریــن ،اخالقیتریــن و انســانیترین کار در

بــه پارکینــگ اســت و بهجــز آن حتــی بــرای یــک ســانت هــم

دانشــگاه توجــه بــه حقــوق اولیــه کارکنان اســت لذا بــه نیروی

اجــازه ساختوســاز جدیــد ندهیــد.

انســانی توجــه کنیــد و رضایــت آنهــا را جلــب نماییــد ،ســپس

وی بــا اشــاره بــه دوران تحصیل و زمان ریاســت در بیمارســتان

انتظــار داشــته باشــید کــه آنهــا رضایــت بیمــار را کســب کنند.

شــریعتی ،آن را همچــون خانــه خــود تشــبیه کــرد و افــزود:

رئیــس دانشــگاه ،قبــول مســئولیت در بیمارســتان شــریعتی

همانگونــه کــه بنده در زمان ریاســتم در این بیمارســتان ،هرگز

توســط اســتادانی همچــون دکتــر مل ـکزاده و دکتــر ســروش

بخشــی نگــری نکــردم و مســائل کل بیمارســتان را میدیــدم،

را مســئولیتی خطیــر در جهــت بهبــود شــرایط خوانــد و اظهــار

امیــدوارم دکتــر مهرپــور نیــز بــا انــرژی و دیــد آموزشــی کــه

داشــت :بــرای انجــام کار خــوب در دانشــگاه ،نیازمنــد محیــط

دارنــد ایــن مرکــز را بهخوبــی هدایــت کننــد.

خــوب هم هســتیم و قطعاً ایــن محیط را باید خودمان بســازیم.

در انتهــا دکتــر کریمــی ضمــن تقدیــر مجــدد از دکتــر ســروش

وی ســپس بــا بیــان اینکــه بیمارســتان نمیتوانــد رشــد

بــه خاطــر زحمات طاقتفرســای ســالهای گذشــته ،بــا تقدیم

نامتــوازن داشــته باشــد ،خطــاب به دکتــر مهرپور گفــت :رئیس

هدیــه از ســوی دانشــگاه از ایشــان قدردانــی و تکریــم بــه عمل

بیمارســتان ،مســئول تمــام واحدهــا و بخشهــای بیمارســتان

آورد .همچنیــن حکــم انتصــاب دکتــر مهرپــور بهعنــوان رئیس

اســت ازایــنرو بــه تمامــی بخشهــا بایــد رســیدگی کنیــد

جدید بیمارســتان شــریعتی که  7آذر  96از سوی دکتر کریمی

و نــگاه جامــع بــه آن داشــته باشــید ،چراکــه حقالنــاس در

رئیــس دانشــگاه صــادر شــده بــود ،به ایشــان اعطا شــد.

