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بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان روزبه

بیمارستانها برای حل مشکالتشان منتظر کمک
دانشگاه نباشند
دکتـر عباسـعلی کریمـی ،رئیـس دانشـگاه در بازدیـد از مرکـز

آزمایشــگاه ژنتیــک و مرکــز تحقیقــات بیمارســتان دیــدن کرد.

آموزشـی ،پژوهشی درمانی روزبه گفت :نیروی انسانی مهمترین

در این نشســت دکتر نقوی ،رئیس بیمارســتان ضمن خیرمقدم

نقـش در موفقیـت مجموعههـا را دارد و بودجه ،بدون پشـتوانه

بــه رئیــس دانشــگاه و تیــم همــراه بــا اشــاره بــه قدمــت 70

تفکـر ،راه بـه جایـی نمیبرد.

ســاله بیمارســتان روزبــه بــه معرفــی مختصــری از بیمارســتان

رئیــس دانشــگاه صبح روز چهارشــنبه  8آذر  96بــه همراه دکتر

و پروژههــای در دســت اجــرای ایــن بیمارســتان پرداخــت و

امینــی ،مشــاور رئیــس دانشــگاه و دکتــر پارســاپور ،مدیــر دفتر

تــاش و همدلــی کارکنــان و نیــروی فکــری و انســانی ایــن

ریاســت و سرپرســت روابــط عمومــی دانشــگاه بــا حضــور در

بیمارســتان را از عوامــل پیشــرفت بیمارســتان روزبــه دانســت

بیمارســتان روزبــه و نشســت بــا مدیــران ارشــد و اســتادان این

و گفــت :در طــی ایــن ســالها ،نظــام مدیریتــی خوبــی برقــرار

بیمارســتان ،از بخشهــای درمانــی و بســتری ،ســالن ورزش و

کردیــم و از مشــارکت اســاتید و نیــروی فکــری بیمارســتان در
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تصمیمگیری درست ،بهره میبریم.

بیمـاران جسـمی متفـاوت هسـتند گفـت :در بیمـاری روانـی

در ادامــه دکتــر انــوری ،مدیــر بیمارســتان گزارشــی از وضعیت

علاوه بـر فرد ،خانـواده ،همسـایه و جامعه درگیر آن هسـتند و

موجــود شــامل وضعیــت کارکنان ،تعــداد بخشهــا و تختهای

بهعنوانمثـال از بیمـاری اوتیسـم نـام برد و به رشـد آن در این

فعــال بیمارســتان ،مالــی ،پروژههــای عمرانــی و تأسیســاتی و

چنـد سـاله اشـاره کرد.

اعتبــارات موردنیــاز ارائــه و بــه طــرح توســعه بیمارســتان در

وی همچنیـن بـا بیـان اینکه در مورد هر موضوعـی باید تحقیق

فضایــی بــه مســاحت  700متــر و در  10طبقــه اشــاره کــرد و

علمـی داشـته باشـیم مناسـبترین بیمارسـتان و جایـی که در

گفــت :بــا احــداث ایــن طرح و بــا مشــارکت خیرین تــا حدودی

خصوص تحقیقات علمی کار کرده را بیمارستان روزبه عنوان کرد.

مشــکالت بیمارســتان ازلحــاظ فضاهــای درمانــی خصوص ـاً در

دکتـر آخونـدزاده هـم گفـت :مـا نیـروی انسـانی داریـم کـه

بخــش ســرپایی کاهــش پیــدا میکنــد.

روانپزشـکی را به اینجا رسـاندهاند و کسانی را داشتیم که نقش

در ادامـه ایـن نشسـت اعضـای هیئتعلمی بـه بیـان دیدگاهها

پررنگـی در روانپزشـک شـدن خیلـی از اسـاتید و هیئتعلمی

و نقطـه نظرات خـود پرداختند.

دارنـد بنابراین روانپزشـکی مدرن مدیون خیلی از اسـاتید این

دکتـر ابهـری ،بـا اشـاره بـه اینکـه در دنیـای امـروز توجـه بـه

مرکـز آموزشـی و درمانی اسـت .مدیـران زیادی از بیمارسـتان

مسـائل رفتـاری و روانـی رشـد بیشـتری داشـته اسـت و بهتبع

روزبه به سـطوح باالی مدیریتی کشـور رسـیدهاند و  50درصد

آن بهداشـت جسـمی هم بتواند استوار باشـد گفت :در وضعیت

از تولیـد علم روانپزشـکی کشـور در سـطح بینالمللـی به این

فعلـی کـه بودجهها محدود اسـت ،در طرح توسـعه بیمارسـتان

بیمارسـتان اختصاص دارد.

احـداث بخـش  MRIو قسـمتهای دیگـری مثـل ماموگرافی و

وی افـزود :ایـن در حالـی اسـت کـه نه ازنظـر نیروی انسـانی و

سـونوگرافی و رادیولوژی میتواند منبع خوبـی برای درآمدزایی

نـه ازنظـر منابـع مالـی هیچوقـت بـه  50درصد نمیرسـد ولی

بیمارسـتان باشـد کـه در ایـن خصـوص خیریـن ،واحدهـا و

نقش پررنگی دارند و هیچ گروهی را در دانشـگاه علوم پزشـکی

سـازمانهای دولتـی کمـک میکننـد و درخواسـت کردنـد که

تهـران نمیتـوان پیـدا کـرد کـه نقـش مهمـی در رفرنسهـای

دانشـگاه هـم نـگاه ویژهای به این امر داشـته باشـد تا شـرایطی

رشـته خودشان داشـته باشند.

بـرای بهتـر شـدن آینده بیمارسـتان فراهـم گردد.

دکتــر آخونــدزاده بــه جایــگاه مرکــز تحقیقــات بیمارســتان

دکتـر محمـدی ،بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بیمـاران روانـی بـا

روزبــه اشــاره کــرد و گفــت :ایــن مرکــز ســالیان متمــادی رتبه

اول را کســب کــرده و بــا توجــه بــه منابــع مالــی ضعیفــی کــه

راهحــل پیــدا کننــد و منتظــر این نباشــند که تیمی از دانشــگاه

در اختیــار دارد همــه اینهــا را مدیــون منابــع انســانی و فکــری

بــه دنبــال حــل مشــکل آنها باشــد.

هســتند کــه بــا پشــتکار و فکــر در حــال پیشــرفت هســتند.

وی افـزود :اگر بناسـت تفکری در بیمارسـتان حاکم باشـد باید
بـه فکـر همـه جنبههـا ازجمله آرامـش خاطـر کامـل کارکنان

 ÁÁبودجـه ،بـدون پشـتوانه تفکـر ،راه بـه
جایـی نمیبـرد

امنیـت خـود را در محیـط کار به خطـر میانـدازد وظیفهداریم

در ایـن نشسـت دکتـر کریمـی با بیـان اینکـه دانشـگاه باید در

در مدیریـت نیـز به فکر او باشـیم.

هـر دورهای نگاه ویژهای به بیمارسـتان روزبه و بیمارسـتانهای

دکتـر کریمـی با تأکید براینکه مجال خدمـت در مدیریت کوتاه

مشـابه داشته باشد و این امری طبیعی است افزود :این خواسته

اسـت و باید سـرعت بیشـتری داشـته باشـیم گفت :مدیریتها

غیرمنطقـی نیسـت و ما در حد تـوان ،اختیـارات و امکانات این

بر اسـاس اشـرافی که بر مجموعه خود دارند باید راسـا تصمیم

کار را انجـام میدهیم.

بگیرند زیرا رئیس بیمارسـتان همهکاره بیمارستان است .رئیس

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه وضعیت فعلی این بیمارسـتان مناسـب

بیمارسـتان ماننـد  S.A. Nodeقلب اسـت ،اگر کـم بزند ،مراکز

نیسـت گفت :باید پذیرفت که بیشـتر مشـکالت ما از نبود پول

دیگـر کنتـرل ضربان قلب بیمارسـتان را به عهـده میگیرند.

و منابع مادی نیسـت بلکه مشـکل مدیریتی اسـت.

رئیس دانشـگاه افزود :تصور من این اسـت که بیمارسـتان روزبه

رئیس دانشگاه با اشاره به نقش مهم نیروی انسانی در موفقیت

ظرفیـت خیلـی خوبی برای جذب کمکهـای بیرونی دارد .فقط

مجموعهها گفت :بودجه بدون پشتوانه تفکر ،راه بهجایی نمیبرد

بایـد توجـه داشـت که ایـن کمکها در جهـت نیازهـای واقعی

و این نیروی انسانی است که میتواند هر کاری را انجام دهد.

بیمارسـتان هدایت شود.

دکتــر کریمــی ادامــه داد :نگاهــی کــه مــن امــروز در دانشــگاه

در ادامه دکتر کریمی به همراه دکتر امینی ،مشاور رئیس دانشگاه،

دارم ایــن اســت کــه هــر بیمارســتانی مشــکالت خــاص خودش

دکتر پارساپور ،مدیر دفتر ریاست و سرپرست روابط عمومی

را دارد و هــر بیمارســتانی نســبت بــه برنامهریزیهــای خــودش

دانشگاه و مدیران و استادان بیمارستان از بخشهای درمانی

آگاهتــر اســت و فکــر میکنــم کــه در بیمارســتانهای دانشــگاه

و بستری ،سالن ورزش و آزمایشگاه ژنتیک و مرکز تحقیقات

بایــد بــا توجــه به ســوابقی کــه دارند برای مشــکالت خودشــان

بیمارستان دیدن کردند.

باشـیم زیـرا وقتـی در بیمارسـتانی کـد صـد داریـم و کارکنان
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