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پرس��تاران یکی از مهم ترین ارکان نظام هس��تند، نامگذاری خجس��ته زاد روز 
بانوی کربال و اسوه صبر، استقامت و پاکی ها حضرت زینب )س( به عنوان روز 
پرس��تار در تقویم س��المت کش��ورمان بیانگر جایگاه رفیع این حرفه مقدس 
اس��ت. بر این باوریم پرس��تاران، یکی از مهمترین ارکان نظام س��المت کش��ور 
هس��تند ک��ه خدم��ات ارزن��ده آنان در این عرصه مهم انکار ناپذیر اس��ت. بدون 
شک تالش و تعهد همه جانبه پرستاران گرامی در خدمت به بیماران و تسکین 
آالم آن��ان مخصوص��ًا در زم��ان ش��یوع بیماری کرونا اج��ری عظیم و ماندگار به 
هم��راه دارد و دع��ای خی��ر التیام یافتگان بدرقه دس��ت های پرتوان این عزیزان 
خواهد بود. از زحمات و تالش های ارزنده پرس��تاران دانش��گاه علوم پزش��کی 
ای��ران تش��کر می کن��م و ع��زت و توفی��ق روزافزونت��ان را ازدرگاه خداوند متعال 

مسئلت دارم.

پیام دکتر عبدالرضا پازوکی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران

به مناسبت روز پرستار 
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روز پرس��تار را که مصادف با میالد بزرگ قهرمان کربال نام گذاری ش��ده اس��ت را 
خدمت همه همکاران گروه بزرگ پرس��تاری تبریک عرض می نمایم، با خضوع 
تمام، بر دس��تان پر مهر آنان بوس��ه می زنم؛ قهرمانانی که نزدیک به دو س��ال 
اس��ت ب��ا از خ��ود گذش��تگی و ایث��ار ف��راوان و مراقب��ت از بیم��اران کووی��د 19 
حماس��ه های انس��انی و اخالق��ی بس��یار خل��ق کردن��د. و ب��ه احت��رام تمامی 
خانواده های محترم شهدا و مدافعان سالمت سر تعظیم فرود می آورم. باعث 
افتخ��ار اس��ت ک��ه در ط��ی این مدت به آیه ش��ریفه "و من احیاه��ا فکانما احیا 
الن��اس جمیع��ًا" یعن��ی هرکس جان یک انس��ان را نجات دهد گویی جان همه 
انس��انها را نجات بخش��یده اس��ت؛ عمل نموده ایم و پرس��تاری را فرصتی برای 
حیات بخش��یدن به هم نوعانمان قرار دادیم. مفتخرم که اعالم کنم که بیش از 
ی��ک میلی��ون نف��ر ب��ه ص��ورت س��رپایی و 200 ه��زار نف��ر بیم��ار بس��تری در 
بیمارس��تان های دانش��گاه، س��المت خود را باز یافتند به آغوش گرم خانواده 
بازگش��تند. و من این روز بزرگ و مقدس را صمیمانه به همه همکاران خود که 
با رش��ادت و از خود گذش��تگی فراوان با ش��رایط س��خت و دش��وار به خدمت 
رس��انی به مادران، پدران و فرزندان این کش��ور پرداختند تبریک و از خداوند 
متع��ال ب��رای تمامی آنان و خانواده های محترمش��ان آرزوی س��المتی از ایزد 

متعال خواستارم.

 پیام دکتر بهروز قنبری 
مدیر پرستاری،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

به مناسبت روز پرستار
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پیام دکتر سید حسام سیدین
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران

به مناسبت روز پرستار 

 س��الروز والدت یگانه پرس��تار کربال را که به راس��تی چون مفهوم نام ش��ریفش، 
زینتی برای پدر و ش��ریکی در نهضت انس��ان س��از و رهایی بخش س��ید و س��االر 
ش��هیدان حض��رت اباعب��داهلل الحس��ین )ع( بود، را تبریک ع��رض نموده که اوج 
رشادت و شجاعت این بانوی مسلمان و والیی در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم 
ن��اب محم��دی )ص( ثب��ت ش��ده اس��ت. آری، آنگاه که زینب کب��ری )س(، این 
تربیت یافته مکتب حضرت اسداهلل الغائب، علی )ع(، چون تکیه گاهی مطمئن 
و امانتداری بی مانند، پرچم همیشه سرافراز اسالم را در محضر سید الساجدین 
)ع( به دوش کشید، درس عفاف و غیرت را برای همه وجدان های آگاه، به ویژه 
برای عاش��قان و دل باختگان س��یره علوی و نهضت حس��ینی به یادگار گذاشت. 
بی ش��ک تعیین این روز فرخنده به عنوان روز پرس��تار، ادای احترام به پرس��تارانی 
است که مهربانی شان مرهمی برای بیماران و تالششان، وسیله ای برای بازگشت 
مجدد نعمت بزرگ س��المتی به آنان اس��ت. اینجانب خجسته میالد با سعادت 
پرس��تار عاطفه ها، زینب کبری)ع( و روز پرس��تار را به همه پرس��تاران و منادیان 
انسانیت و ایمان تبریک و تهنیت عرض می نمایم و سالمتی، بهروزی و توفیق 

روزافزون این عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
دردلعشاقایجادتحولمیکند نامزینبدرتمامزندگیلگمیکند

درمقامذکربرزینبتوسلمیکند مهدیزهراکهخودرمزمناجاتخداست
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آنچ�ه ت�و بر من وارد آورده ای، هیچ کس باز 
نَبَرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده ای، 
هی�چ ک�س برنگرداند. دری را که تو بس�ته 
باش�ی. َک�س نگش�اید، و دری را ک�ه ت�و 
گش�وده باشی، َکس نتواند بست. آن کار را 
که تو دش�وار کنی، هیچ کس آس�ان نکند، و 
آن ک�س را ک�ه تو خوار گردانی، کس�ی مدد 

نرساند.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای 

پ�روردگار م�ن، ب�ه احس�اِن خوی�ش َدِر 
آس�ایش ب�ه روی م�ن بگش�ا، و ب�ه نیروی 
خود، س�ختِی اندوهم را درهم ش�کن، و در 
آنچ�ه زب�ان ش�کایت بدان گش�وده ام، به 
نیکی بنگر، و مرا در آنچه از تو خواس�ته ام، 
ش�یرینِی اس�تجابت بچش�ان، و از پی�ِش 
خود، رحمت و گشایش�ی دلخواه به من ده، 
و راه بیرون ش�دن از این گرفتاری را پیش 
پای�م نِ�ه و مرا به س�بب گرفتاری، از انجام 

دادِن واجبات و پیروی آیین خود بازمدار.
ای پ�روردگاِر م�ن، از آنچ�ه بر س�رم آمده، 
دلتن�گ و بی طاقت�م، و جان�م از آن اندوه که 
نصی�ب م�ن گردیده، آکنده اس�ت؛ و این در 
حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را 
از می�ان ب�رداری و آنچ�ه را ب�دان گرفت�ار 
آم�ده ام دور کن�ی. پس با من چنین کن، اگر 
چ�ه شایس�ته ی آن نباش�م، ای صاح�ب 

عرش بزرگ.

ای آنک�ه گ�رِه کاره�ای فرو بس�ته به س�ر 
انگش�ت تو گش�وده می ش�ود، و ای آن که 
س�ختِی دش�واری ها با تو آسان می گردد، و 
ای آن ک�ه راه گری�ز ب�ه س�وی رهای�ی و 

آسودگی را از تو باید خواست.
س�ختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به 
لط�ف تو اس�باب کارها فراه�م آیند. فرماِن 
االهی به نیروی تو به انجام رسد، و چیزها، 

به اراده ی تو موجود شوند.
و خواس�ِت ت�و را، ب�ی آن که بگویی، فرمان 
برند، و از آنچه خواس�ِت تو نیس�ت، بی آن 

که بگویی، رو بگردانند.
 تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش، و 
در ناگ�واری ه�ا بدو پناه برند. هیچ بالیی از 
م�ا برنگ�ردد مگ�ر ت�و آن ب�ال را بگردانی، و 
هیچ اندوهی بر طرف نشود مگر تو آن را از 

دل برانی.
 ای پ�روردگار م�ن، این�ک بالی�ی بر س�رم 
ف�رود آم�ده ک�ه س�نگینی اش مرا ب�ه زانو 
درآورده اس�ت، و ب�ه دردی گرفت�ار آمده ام 

که با آن مدارا نتوانم کرد.
این همه را تو به نیروی خویش بر من وارد 

آورده ای و به سوی من روان کرده ای.

دعای هفتم صحیفه سجادیه
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در عص��ری ک��ه در آن به س��ر می بریم می توان 
گفت ارتباطات یکی از عناصر اصلی و اساس��ی 
مورد نیاز بش��ر اس��ت. بر طبق تعاریف آکادمیک 
روابط عمومی مدیریت ارتباطات بین سازمان و 
گروه های اجتماعی است. بر این اساس، روابط 
عموم��ی میانج��ی بی��ن س��ازمان و گروه های 
اجتماعی )داخلی و بیرونی( است. در بیمارستان 
ش��هید هاش��می نژاد نیز با توجه به دیدگاه آقای 
دکترعباس��ی و آقای مهندس عرب درخصوص 
اهمیت بحث روابط عمومی در رش��د و بالندگی 
س��ازمان، در طی دو س��ال و نیم گذشته جلسات 
متع��ددی ب��ا حض��ور این عزی��زان و تیم روابط 
عمومی برگزار و نقشه ی راه، اهداف، و برنامه ها 
تعیین ش��ده و با جدیت توس��ط ایش��ان رصد 
می ش��ود. بخشی از فعالیت ها و برنامه هایی که 
توس��ط تیم روابط عمومی بیمارستان در شماره 
اول خبرنامه بیمارس��تان که در دی ماه س��ال 
گذش��ته منتشر ش��د، به تفصیل بیان گردید. در 
اینجا به اجمال به برخی از مهم ترین فعالیت ها 
و برنامه هایی که در طول س��ال توس��ط واحد 

روابط عمومی اجرا می شود اشاره می شود:

اطالع رس��انی کلیه اخبار و اطالعیه ها  ش��هید 01 بیمارس��تان  کان��ال  در 
هاشمی نژاد

ساخت و پخش کلیپ های آموزشی با  توجه به مناس��بت های درج ش��ده در 02
تقویم هر سال

ساخت و پخش کلیپ های فرهنگی و  اجتماعی به س��فارش سازمان های فرا 03
دست

تهی��ه و چ��اپ و نص��ب بنر و پوس��تر  باتوجه به مناسبت های مختلف04
انج��ام کلی��ه هماهنگی ه��ای الزم با  دانش��گاه و وزارتخان��ه جه��ت حضور 05

گروه های خبری در بیمارستان
هماهنگ��ی در برنام��ه ری��زی، ضبط،  تولی��د و پخ��ش برنامه ه��ای صوتی و 06

تصویری از طریق رسانه ها
س��فارش و چ��اپ کلی��ه پمفلت های  آموزشی بیمارستان07
برنامه ریزی و اجرای کلیه س��فرهای  آموزشی و تفریحی کارکنان08

برگ��زاری کلی��ه مراس��م ها از جمل��ه  مراس��م افتتاحیه ها، یادبود همکاران، 09
اعیاد و جشن ها و ...

تهی��ه کلیه تابلوه��ای راهنما و اطالع  رسانی بخش ها و محوطه بیمارستان10
کلی��ه  برگ��زاری  در  هم��کاری  نمایشگاه ها11
تولی��د و س��فارش تیزرها، نماهنگ ها و  وله ه��ای تصویری برای مراس��م های 12

مرتبط
و بصری13 نظارت بر انجام وظایف واحد س��معی 
ب��ه روز رس��انی محت��وا و اطالعات در  ش��بکه های 14 و  بیمارس��تان  س��ایت 

اجتماعی
تهی��ه و تنظی��م اخب��ار بیمارس��تان و  اطالع رس��انی در س��ایت بیمارستان و 15

شبکه های اجتماعی
و در آخ��ر یک��ی از مهم تری��ن فعالیت های واحد 
روابط عمومی، گردآوری و چاپ خبرنامه یا همان 

سالنامه بیمارستان شهید هاشمی نژاد می باشد.

نــقــش حــیـــاتی روابط عمومی در ســــازمان

دکتر فرزانه سلیمانی
مسئول روابط عمومی بیمارستان شهید هاشمی نژاد
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تقدیم به مقام پرستار
عشقُدنیاداعجبَقلبیدهایمانیارادیب
گِجهگوندوزتالشجامعهدهخدمتاِدو
کوروناآدیَجلَندهدوَشروحشَتخلق
گجلرصبَحکیمینیاتمیببیداراگلیب

گجهجوندوزپرستاراِدنبیماَر
خوشزبانیَزمریضانیمیزیدیندیریسوز
جاندلخدمتالیبسیزمریضانیمیَز
صبرایوبیخداوندسیَزبذلالییب

احسناولسونسیزهوابستهاوالنبیرانسان
)میراکبری(الیویدردنیحَقُگتوردعااِتبوالری 

ُقدرتخالیَقهباخجورنِجهاینسانیارادیب
قلبیزیپاک،گوزل،آئینه،درخشانیارادیب

کوروناسیزیرستمدستانیاداریب
دوالنیرتختیلریخدمتبهمریضانیارادیب

َقلبیزیپاکاوزیزیزحمتکشدورانیارادیب
اکندریایمحبت،سیزیجانانیارادیب

جاننثارانسالمتبودورانیارادیب
قلبیزیپاکاوزوزیشمعفروزانیارادیب

کرموبخششیَدحاتمدورانیارادیب
هرنفسدهخداتاثیرفراوانیارادیب

َجهاندازِنگَدگینونصفاسیدِورهرآت
محبتعالمینونقلبدهماکنیدورهرآتا
وجودیهربالیاافتخارزندگیدور
ستونخانهمثلچراغیدورهرآتا

بهاریعمریهمیشهگیدرخزانهطرف
چمنزندگینونگوزلبهاریدورهرآتا
شبانهروزباالفکرینَددوریاتمیوبگیجهلر
مدامفکروخیالباالسیدورهرآتا

َچکوبدورزحمتوذلتاللریباغلیوبپینه
یتیشدیعمریباشانچهگونسنهمهماندورهرآتا

دوشندهمشلکیهگیدحضورینهآتاون
َسنیدعااِیلَسونچارهیمشالکتیدورهرآتا

همیشهگوزییولداباالیولنداقاالر
باالَگلهاِوینهانتظاریدورهرآتا

آتاقلبنیسیندیرا،کیمروسیاهدورهردوجهان
یوزیُگلمزروزاگریدهچونچراغدودمانیدورهرآتا

آتانونقلبینیکیمشادایدهبودنیاده
اوناهمیشهزندگیدهدعاگوئیدیرهرآتا

آتانعمتدوردنیایوزونده)میراکبری(هربالیا
آتوواُحرمتایلهسایهخدائیدورهرآتا

هرمهرومحبتایلیانعالمدهچاتمازآتا)آنایو(
هربیرباخشیبیرلگشیقلبهصفادورهرآتا

تقدیم به مقام مقدس پدر »آتا«
شاعر آقای میر اکبری 

) از مراجعه کنندگان بیمارستان هاشمی نژاد(
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آقای دکتر چه خبرا؟
بس��م اهلل الرحمن الرحیم، 
نمی توان گفت اوضاع خوبه یا بد اما 
می ت��وان گفت حتم��ًا باید به آینده 
امی��دوار بود و انش��اهلل اوضاع خوب 

هم خواهد شد.

در ای�ن چندس�الی که 
شما در کسوت ریاست 
بودی�د  فع�ال  بیمارس�تان 
بیمارس�تان بس�یار تغییر کرد، 
لطف�اً کم�ی در م�ورد تغییرات 
بدی�د.  توضی�ح  م�ا  ب�رای 
هزینه ای�ن تغیی�رات از کج�ا 

تأمین شد؟
بل��ه مق��داری بخش ها افزایش پیدا 
ک��رد و مق��داری هم خدمات افزوده 
ش��د. ش��روع این تغییرات به زمانی 
برم��ی گ��ردد ک��ه یک��ی از خیرین 
کشور به عنوان بیمار در بیمارستان 
هاش��می نژاد بستری شد، که خدا را 

تامین مخارج نوسازی 
بیمارستان با کمک خیرین

گفتگو با دکتر محسن عباسی 
مدیر عامل بیمارستان شهید هاشمی نژاد

در آن برهه به 
دلیل کرونا و راه 

اندازی بخش 
آرمان که به 

بیماران کرونایی 
اختصاص پیدا 

کرده بود 
نمازخانه 

بیمارستان 
تخریب شده و به 

بخش آرمان 
افزوده شده بود
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 ام��روز در خدم��ت آق��ای دکت��ر عباس��ی ریی��س محترم 
بیمارس��تان هاش��می نژاد هس��تیم. نمیدون��م از خوش 
شانسی من بوده یا از بدشانسی دکتر که مصاحبه کننده 
من هس��تم اما قطعًا برای من مصاحبه ش��یرینی خواهد 
ب��ود. البت��ه ک��ه از قب��ل به ایش��ان اط��اع داده بودم که 
س��ؤاالت قطع��ًا جنجالی خواهد بود ام��ا از آنجایی که به 
توانای��ی جن��اب دکتر برای دادن پاس��خ های دیپلماتیک 
ایمان دارم، ترسی از پرسیدن این سؤاالت ندارم. خوب با 
این مقدمه به س��راغ س��ؤاالت رفتیم تا پاس��خ های آقای 
دکت��ر عباس��ی را بش��نویم، دکت��ر با دی��دن مقدمه گفتند 

اینهاکه چاپ نمیشه، منم گفتم اتفاقًا چاپ می شود.
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ش��کر رون��د درمان ایش��ان هم به 
خوبی پیش رفت و مرخص شدند. از 
طرف بنده به ایشان پیشنهاد شد که 
با توجه به اعمال خیر شما در کشور، 
به همین منوال در بیمارس��تان هم 
کمک کنید که با اس��تقبال ایش��ان 
مواجه ش��دم. ایش��ان قصد داشتن 
مس��جدی به ن��ام والدی��ن خود بنا 
کنند، منم از فرصت اس��تفاده کردم 
و برای ایش��ان توضی��ح دادم که ما 
هم قصد داریم نمازخانه جدیدی در 
بیمارس��تان اح��داث کنی��م. در آن 
بره��ه ب��ه دلیل کرون��ا و راه اندازی 
بخش آرمان که به بیماران کرونایی 
اختص��اص پیدا ک��رده بود نمازخانه 
بیمارستان تخریب شده و به بخش 
آرمان افزوده ش��ده بود. از طرفی با 
توجه به بررس��ی و امکان سنجی که 
قباًل برای توسعه بیمارستان صورت 
گرفته بود محل فعلی انتخاب ش��د و 
ساختمانی در دو طبقه ساخته شد که 
یک طبقه به عنوان مس��جد و طبقه 
باالتر هم در اختیار بیمارس��تان قرار 
گرفت، این اتفاق س��نگ بنای اولیه 
تغیی��رات در بیمارس��تان ب��ود که در 
مجموع جهت احداث این ساختمان 
مبلغ 700 میلیون تومان هزینه ش��د. 
ب��ا توجه ب��ه آغاز این روند تصمیم بر 

این ش��د به سایر خیرین هم مراجعه 
ش��ود، تعدادی از این خیرین توس��ط 
دانش��گاه معرفی می شدند و تعدادی 
دیگ��ر ه��م از طری��ق همین خیرین 
معرفی می ش��دند و ما هم بر اس��اس 
نیازه��ای خود پیش��نهاداتی به این 
عزی��زان دادیم که با اس��تقبال آنان 
مواجه ش��دیم و البته با این اطمینان 
ک��ه هزینه ای که برای بیمارس��تان 
پرداخ��ت می کنند قطعاً و به ش��کل 
کاماًل ملموس می تواند توس��ط خود 
ای��ن عزی��زان پیگیری ش��ود. مثاًل 
اعالم می کردیم برای یک ساختمان 
نی��از به س��نگ یا س��رامیک داریم، 
ع��ده ای پول پرداخ��ت می کردند و 
حتی عده ای خودش��ان مصالح مورد 
نی��از را تهی��ه می کردند و به این نحو 
هیچ س��وء اس��تفاده ای امکان پذیر 

نبود.

ش�روع  یعن�ی  پ�س 
همی�ن  از  تغیی�رات 

ساختمان بود؟ 
خی��ر، ش��روع این روند ب��ا تخریب 
دی��وار نمازخان��ه و اف��زودن فضای 
نمازخان��ه ب��ه بخش آرم��ان برای 
گس��ترش این بخش بود. از شرکتی 
برای بررس��ی نقش��ه بیمارس��تان 

کم��ک خواس��ته ش��د ک��ه بت��وان 
فضاهای��ی ک��ه ب��ه ش��کل بالقوه 
می ت��وان از آن اس��تفاده ک��رد را 
شناس��ایی ک��رد و در نهای��ت بتوان 
تغیی��رات الزم را اعم��ال ک��رد، 
مطالعات این ش��رکت نش��ان داد با 
خاک برداری می توان بیمارستان را 
در بخش منفی یک گس��ترش داد، 
یعن��ی ب��اری ب��ر این قس��مت وارد 
نمی شود. برای این تغییرات بیش از 
چن��د ص��د کامیون خ��اک برداری 
صورت گرفت و در این برهه بود که 
طرح جابجایی انبار داروخانه مطرح 
و انج��ام ش��د و پ��س از آن تغییرات 
دیگری هم اعمال ش��د که می توان 
به ایجاد اتاق استراحت برای بخش 
رادیولوژی، نصب دس��تگاه سی تی 
 vip اس��کن، راه ان��دازی بخ��ش
آرم��ان، بخ��ش آنژیوگرافی، بخش 
آندوسکوپی، بازسازی کامل بخش 
 icu بخش ،ccu اورژانس، بخ��ش
vip و همچنی��ن درمان��گاه قل��ب، 
گس��ترش خدم��ات درم��ان زخم، 
ش��یمی درمانی نیز اشاره کرد. الزم 
به ذکر اس��ت ش��روع فرآیند خرید 
دس��تگاه CT اسکن در دوره ی قبل 
ص��ورت گرفت��ه بود که بنده س��ایر 
پیگیری ه��ای الزم را انج��ام دادم. 
قس��مت عمده این هزینه ها توسط 
خیری��ن صورت می گرفت، مثاًل اگر 
در جایی قرار بود صد میلیون هزینه 
صورت می گرفت، هش��تاد میلیون 
توس��ط خیرین پرداخت می ش��د و 
باقی توس��ط بیمارس��تان پرداخت 
می ش��د. ب��ا ت��الش ویژه پرس��نل 
تاسیس��ات این اقدام��ات به نتیجه 
می رس��ید. در این تغییرات خدمات 
بیمارستان هم افزوده شد، به عنوان 
مث��ال خدمات جراحی عروق به این 
گس��تردگی که در حال حاضر وجود 
دارد، وجود نداشت، با اهداء دستگاه 
آنژیوگرافی توسط بیمارستان محب 
به بیمارس��تان هاشمی نژاد و تعمیر 
آن، خدمات فعلی غیرقابل مقایس��ه 

با گذشته است.

ایشان قصد 
داشتن مسجدی 

به نام والدین 
خود بنا کنند، 
منم از فرصت 

استفاده کردم و 
برای ایشان 

توضیح دادم که 
ما هم قصد 

داریم نمازخانه 
جدیدی در 
بیمارستان 

احداث کنیم
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خ�وب در ای�ن س�الها 
از  وقت�ی  همیش�ه 
افزایش درآمد پرسنل صحبت 
می ش�د، اولین پاس�خ این بود 
که بیمارس�تان ضرر ده هست. 
با توجه به افزایش بخش های 
زود ب�ازده، قطع�اً اوضاع مالی 
بیمارس�تان بهت�ر ش�ده، آی�ا 
وقتش نیس�ت کارانه پرس�نل 

هم تغییر کنه؟
حقوق پرس��نل بیمارستان افزایش 
پی��دا ک��رد و ای��ن افزایش حقوق در 
نهایت از درآمد بیمارس��تان پرداخت 
می ش��ود، در اصل درآمد بیمارستان 
به حساب دانشگاه و درنهایت خزانه 
دولت واریز می شود و مجدداً حقوق 
از همی��ن طری��ق ب��رای پرس��نل 
پرداخت می ش��ود. مبلغ��ی که کاًل 
برای مجموع اضافه کار و کارانه به 
پرس��نل پرداخت می ش��د در اوایل 
ش��روع کار بنده حدوداً 790 میلیون 

توم��ان در م��اه بود، در حال حاضر ما 
افزایش��ی در تعداد پرسنل نداشتیم 
در حالی که این مبلغ در حال حاضر 
ب��ه ی��ک میلیارد و س��یصد میلیون 
تومان رس��یده است، بنابراین جمع 
اضاف��ه کار و کاران��ه افزای��ش پیدا 
ک��رده اما چرا همکاران این تغییر را 
احس��اس نمی کنند؟ به این دلیل که 
اضاف��ه کار و کارانه به صورت یکجا 
پرداخت می شد اما بعد از تحویل کار 
ب��ه بنده، این دو مورد از هم تفکیک 
ش��د، بنابرای��ن اضاف��ه کار از کارانه 
جدا شد و دوستان همیشه این مبلغ 
جدی��د را ب��ا مبل��غ قبلی مقایس��ه 
می کنند و به این نتیجه می رسند که 
کاران��ه ثاب��ت مان��ده و تغییر نکرده 
اس��ت، در حالی که اگر مبلغ اضافه 
کار و کارانه با هم جمع شود متوجه 
افزایش مبلغ خواهند شد که چیزی 
حدوداً 80 درصد بوده است. نکته ی 
مهم اینکه کارانه ارتباطی به س��ود 

ده ی��ا زی��ان ده ب��ودن بیمارس��تان 
ن��دارد، کارانه ی��ک درصدی از جز 
فنی بیمارس��تان اس��ت ک��ه حدود 
24.7 درصد از این مبلغ می باشد، با 
ای��ن وجود چه بیمارس��تان افزایش 
هزینه داشته باشد و چه نداشته باشد 
و درآم��د آن مثب��ت باش��د این مبلغ 
بابت کارانه پرداخت خواهد ش��د، در 
حال حاضر وضعیت مالی بیمارستان 
مانن��د اکثر بیمارس��تان ها همچنان 
منفی اس��ت و در نهایت مبلغ کارانه 
ارتباط��ی ب��ه مثبت ی��ا منفی بودن 

بیمارستان ندارد.

م�ن خ�ودم در ات�اق 
عمل هس�تم، پس یک 
س�ؤال ات�اق عمل�ی بپرس�م، 
قل�ب  ات�اق عم�ل  میدونی�م 
بیمارستانه و قلب هاشمی نژاد 
نیاز به اکس�یژن رس�انی داره، 
انش�اهلل و ب�ه امی�د خ�دا قرار 
هست اوضاع تهویه اتاق عمل 

درست بشه؟
بل��ه ح��ق ب��ا شماس��ت، قدم��ت 
بیمارس��تان چیزی حدود 65 س��ال 
اس��ت که البته معماری آن زمان با 
معم��اری امروزی متفاوت اس��ت، 
تهوی��ه بیمارس��تان یک سیس��تم 
یکپارچه است، وقتی قرار است این 
سیستم اصالح شود یا باید برای کل 
بیمارس��تان اقدام کرد یا نباید اصاًل 
اقدام��ی صورت گی��رد، بله من هم 
موافق هس��تم که این سیس��تم یک 
سیس��ت���م کامل���ًا فرس�����وده 

 

است. 
هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه یک 
سیس��تم کانال کش��ی جدید برای 
بخش های تازه تأس��یس راه اندازی 
کنی��م، ب��ه عن��وان مث��ال بخ��ش 
اورژان��س یک سیس��تم تهویه جدا 
دارد. انش��اهلل در ف��از بعدی بتوانیم 
سیس��تم تهوی��ه و گرمایش��ی و 
سرمایش��ی بیمارس��تان را اصالح 
کنی��م ک��ه انش��اهلل در برنام��ه آتی 

بیمارستان قرار دارد.

در حال حاضر 
وضعیت مالی 

بیمارستان مانند 
اکثر 

بیمارستان ها 
همچنان منفی 

است و در نهایت 
مبلغ کارانه 

ارتباطی به مثبت 
یا منفی بودن 

بیمارستان ندارد
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کارک��ن�ان  تم���ام 
دیگر  وزارت خانه های 
امکان�ات خوبی دارند که از آن 
وزارت  هس�تند،  بهره من�د 
ب�رای  کاری  ک�ه  بهداش�ت 
پرس�نل خودش انجام نمی ده، 
آیا بیمارس�تان ب�رای امکانات 
رفاهی پرسنل برنامه ای داره؟

بل��ه ت��ا قبل از ش��یوع کوی��د وجود 
داش��ت و درحال برنامه ریزی کاماًل 
خوبی برای این مس��اله بودیم، مثاًل 
قراردادهایی با چند هتل در مشهد و 
شمال و سایر شهرها بسته شده بود 
و یک س��ری تسهیالت دیگر مانند 
وام ها برنامه ریزی شده بود. منتهی 
با ش��یوع کووید ای��ن مراکز تعطیل 
ش��د و قراردادها هم کنس��ل ش��د. 
انش��اهلل با این روند کاهشی بیماری 
کووی��د دوب��اره تمام ای��ن برنامه ها 
پیگی��ری خواهد ش��د. همانطور که 
ش��ما گفتید ما باشگاه های بانکی یا 

وزارت خانه ه��ای دیگر را داریم، اما 
وزارت بهداش��ت در این زمینه فقیر 
اس��ت. با تأس��یس وزارت بهداشت 
متاس��فانه فقط به سه جنبه آموزش، 
درمان و بهداش��ت توجه شد و سایر 
جنبه ه��ای رفاهی آن در نظر گرفته 
نشد، اما با گذشت این سال ها دیگر 
نوبت این اس��ت که وزارت بهداشت 

هم به این جنبه بپردازد.

بدون تعارف در دوران 
دی�د  ش�ما  ریاس�ت 
پرس�نل ب�ه بیمارس�تان کمی 
تغیی�ر کرد و خیلی امیدها زنده 
شد، متاسفانه با خبر شدیم که 
تغییرات�ی در راه اس�ت، البت�ه 
ب�رای ش�ما پیش�رفت بزرگی 
خواهد بود، میش�ه کمی هم ما 

رو در جریان بگذارید؟
راستش تصمیم گیری در این زمینه 
ب��ر عه��ده من نیس��ت و ب��ر عهده 

مسئولین دانش��گاه است. مورد بعد 
اینک��ه خ��دا را ش��کر ک��ه چنی��ن 
روحیه ای در پرس��نل به وجود آمده 
اس��ت ام��ا از کجا معل��وم که نفر بعد 
موف��ق به حفظ ای��ن روحیه و حتی 
بهت��ر کردن اوضاع نش��ود؟ نباید با 

دید منفی به مساله نگریست.
خوب چون تغییرات معمواًل همیشه 
منفی بوده اس��ت. نه اینطور نیست، 
ش��رایط اجتماعی ه��ر زمانی را هم 
باید در نظر داش��ت، یعنی همیش��ه 
وابسته به افراد نیستیم، مثاًل کووید 
غی��ر از اینک��ه باع��ث م��رگ و میر 
هموطن��ان ش��د اما حداق��ل باعث 
ایجاد یک همدلی بین افراد ش��د و 
باید س��عی کنیم این روحیه را حفظ 
کنیم. اما خوب تجربه همیشه نشان 
داده که حرکت جدید معمواًل مثبت 
نیس��ت. االن ممکن اس��ت خیلی از 
تحریم های ایران برداش��ته ش��ود و 
ای��ن باعث تغییر اوض��اع اقتصادی 
ب��رای م��ردم خواهد ش��د و این در 
نهایت ش��اید باعث رونق اقتصادی 
ش��ود که این خود منجر به ش��ادابی 

اجتماعی خواهد شد.
یعنی این تغییرات فعاًل متوقف شده 
اس��ت؟ با نظر رئیس دانش��گاه فعاًل 
چندماه��ی ب��ه همی��ن روال پیش 
خواهی��م رف��ت ت��ا پروژه هایی که 
ش��روع شده یا برنامه ریزی شده بود 

به یک نتیجه ای برسد. 
البت��ه این باعث نخواهد ش��د که ما 
آمادگی الزم برای تغییرات را ایجاد 

نکنیم.

در ص���ورت ت�غیی�ر 
بیمارس�تان  ریاس�ت 
برنام�ه توس�عه مرک�ز ب�ه چه 

شکل خواهد شد؟
این س��ؤال در حیطه ذهنی ریاس��ت 
بع��دی خواه��د بود، ممکن اس��ت 
ایش��ان ب��ا خیل��ی از ای��ن برنامه ها 
مواف��ق نباش��ند یا باش��ند ولی فکر 
نمی کن��م ایش��ان با ای��ن برنامه ها 

مخالفتی داشته باشند.

تا قبل از شیوع 
کوید وجود 

داشت و درحال 
برنامه ریزی 

کامالً خوبی برای 
این مساله 

بودیم، مثالً 
قراردادهایی با 

چند هتل در 
مشهد و شمال و 

سایر شهرها 
بسته شده بود و 

یک سری 
تسهیالت دیگر 

مانند وام ها 
برنامه ریزی شده 

بود
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دانشگاه علوم پزشکی ایران در گذر زمان
تألیف مرتضی قاضی

ســــال 1399

 ایده ای بزرگ در ذهن دکتر سمیعی
عبدالحس��ین س��میعی ک��ه ب��ود؟ وی 20 خرداد 
۱۳09 در ش��هر رش��ت ب��ه دنی��ا آم��د. پ��س از 
تحصی��الت اولی��ه در ایران برای ادامه تحصیل از 
رش��ت به آمریکا رفت. س��ال ۱۳26 وارد دانشگاه 
استنفورد شد و در این دانشگاه لیسانس گرفت. در 
س��ال ۱۳4۱ پ��س از پای��ان تحصیالتش به ایران 
برگش��ت ابتدا وارد دانش��گاه ش��یراز شد و پس از 
مدت��ی ب��ه ته��ران آمد. دکت��ر س��معیعی اولین 

نفرولوژیس��ت فارغ التحصی��ل آمریکا بود و برای 
مراقب��ت کردن از بیماران کلیوی و دیالیزی ایران 
ت��الش زی��ادی کرد. در س��ال ۱۳52 وزیر علوم و 
آموزش عالی ش��د. س��میعی در دو س��الی که وزیر 
علوم بود ده دانشگاه را در شهرهای مختلف ایران 
پای��ه گ��ذاری کرد. س��نگ بنای مرکز پزش��کی: 
س��میعی کارش را ش��روع کرد. برنامه ریزی های 
اولیه را انجام داد و آن را در آگوست ۱975 )مرداد 
۱۳54( ب��ه ش��اه پهل��وی ارائ��ه داد. اق��دام بعدی 

س��میعی گرفتن مجوز قانونی برای فعالیت مرکز 
بود. و در تاریخ 5 ش��هریور ۱۳54 مجوز صادر ش��د 
ت��ا مرکز پزش��کی بی��ن المللی ایران بتواند س��ه 
دانش��کده مهم خود را تأس��یس کند: دانش��کده 
پزش��کی و دانش��کده علوم پزش��کی دانش��کده 
پرستاری و دانشکده علوم پیراپزشکی و مدیریت 
مؤسس��ات پزشکی و بهداش��تی در تیر ماه ۱۳56 
متقاضیان تحصیل در  دانشکده پیراپزشکی برای 

نیمسال اول یعنی پاییز ۱۳56 دعوت شدند. 

افتتاح ساختمان های مرکز پزشکی اما مهمترین 
دانش��کده دانش��کده پزشکی بود. سمیعی در طی 
دو سال تمام مقدمات را برای راه اندازی دانشکده 
پزش��کی فراه��م کرده اس��ت. کلن��گ زنی در 5 
خ��رداد ۱۳56 انج��ام ش��د. در آذر ماه ۱۳56 مرکز 
پزش��کی شاهنش��اهی ب��ه ط��ور موق��ت اداره 
مرک��زی اش را در خیاب��ان جه��ان کودک یعنی 

تقاطع بزرگ راه جردن مستقر کرد.

 پی�روزی انق�الب اس�المی و ریاس�ت دکتر 
بهروز برومند بین سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹:

دکت��ر برومن��د اولی��ن رئی��س دانش��گاه ایران، 
باتالش های شورای هماهنگی در ۱6 اردیبهشت 
۱۳58 وزی��ر عل��وم دکت��ر ش��ریعتمداری حکم 
سرپرستی دکتر برومند بر این مرکز شکل قانونی 
ب��ه خ��ود گرفت. ایش��ان برای حفظ دانش��گاه با 
مش��کالت زیادی رو به رو بودند. مس��یوالن به 

دالی��ل مختل��ف در اداره مرکز پزش��کی اختالل 
ایجاد می کردند. 

دوران گذر از مرکز پزش�کی ایران به دانش�گاه 
علوم پزش�کی ایران بین س�ال های ۱۳۵۹ تا 

:۱۳۶۵
 دکتر واعظی جانشین دکتر برومند، دکتر برومند 
ب��ه عنوان اولی��ن رییس دانش��گاه ایران زحمت 
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فراوانی کش��ید. شاید بتوان گفت مهم ترین نتیجه 
ریاس��ت دکتر برومند این بود که نگذاش��ت مرکز 
پزشکی تعطیل شود. مدتی بعد از انقالب فرهنگی 
دراوایل س��ال ۱۳59 دکتر حسن عارفی وزیر علوم 
ب��ه ناچ��ار از دکت��ر برومند خواس��ت ک��ه دیگر به 
دانش��گاه نرود دکتر عبدالعظیم واعظی از پزشکان 
دانشگاه ایران به جای دکتر برومند رییس دانشگاه 
شد. دانشگاه تعطیل شد اما با وساطت دکتر برومند 
دانش��جویان ب��ه تحصیل خود ادام��ه دادند یکی از 
بیمارس��تان هایی که دکتر برومند بعد از دانش��گاه 
ای��ران در آنج��ا فعالی��ت خ��ود را از س��ر گرف��ت 
بیمارس��تان ب��ه آور ب��ود ریاس��ت مرک��ز دیالی��ز 
بیمارس��تان به آور را دکتر قدس بر عهده داش��ت. 
برکناری دکتر واعظی: دکتر واعظی تا اواسط سال 

۱۳60 رئیس دانش��گاه بود امام بعد از یک اتفاق از 
ریاس��ت دانش��گاه کنار رفت.  بعد از دکتر واعظی 
دکتر خس��روی رییس دانشگاه ایران شد خسروی 
فارغ التحصیل پزش��کی عمومی از دانشگاه تهران 
متخص��ص جراح��ی از آمریکا و متخصص جراحی 

ارتوپدی از دانشگاه شیراز بود. 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۶۵ 
شکل گرفت:

ریاست دکتر خسروی:
س��ال ۱۳65، س��ال مهمی برای نظام بهداش��ت و 
سالمت کشور بود. در این سال حادثه مهمی اتفاق 
افت��اد. در دوران وزارت دکت��ر مرندی، بحث ادغام 
بهداری در دانش��گاه های علوم پزش��کی و تشکیل 

وزراتخان��ه بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
مطرح شد. مجلس شورای اسالمی، قانون تشکیل 
دانش��گاه های علوم پزش��کی را تصوی��ب کرد. بر 
طبق این قانون، دانش��گاه های علوم پزش��کی، هم 
خدم��ات درمان��ی و هم آموزش��ی ارائه می کردند. 
طبق این قانون در تهران سه دانشگاه تشکیل شد: 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی تهران، دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هید بهشتی و دانش��گاه علوم پزشکی 
ای��ران. و مرک��ز ش��هید هاش��می نژاد نی��ز یکی از 
بیمارس��تان های که به زیر مجموعه دانشگاه علوم 
پزش��کی ایران پیوس��ت. این مرکز توسط بانی خیر 
آن، مرح��وم ح��اج محمد مهدی ابراهیمی دریانی، 
در س��ال ۱۳۳6 تأس��یس و وقف ش��د و از شهریور 

۱۳64 به شهید هاشمی نژاد تغییر نام داد.

دکتر ابوالفضل خسروی
بین سال های 1365 تا 1368

دکتر سید جمال الدین سجادی
سال های 1368 تا 1376

دکتر غالمرضا شاه حسینی
بین سال های 1376 تا 1384

دکتر فتحی
بین سال های 1384 تا 1388

دکتر سید عباس حسنی
در سال 1388

دکتر سید علی ابطحی
بین سال های 1388 تا 1389

دکتر مسعود اعتمادیان
در سال 1392

دکتر میراسماعیلی
بین سال های 1392 تا 1396

دکتر مسعود ناصری پور
بین سال های 1396 تا 1397

دکتر جلیل کوهپایه زاده
بین سال های 1398 تا 1400

دکتر عبدالرضا پازوکی
از سال 1400 تا کنون
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عاش��ورا شروع کردند، هم پرستاری 
آل اهلل را کردند، هم پرس��تاری امام 
س��جاد )ع( و هم پرس��تاری خانواده 
بزرگ عاش��ورا را انجام دادند، و این 
نش��ان می ده��د ای��ن روز چه قدر با 

اهمیت است.
من به همه پرس��تاران خسته نباشید 
و تبریک عرض می کنم و ان شااهلل 
ما به عن��وان خادمان این مجموعه 
بتوانی��م ب��ه طریق��ی کار کنیم که 
گوش��ه ای از زحمات این عزیزان را 
جبران کنیم. و ش��اید جان فش��انی 
پرس��تاران، در این دو س��ال و اندی 
ک��ه دنی��ا دچار بیماری کرونا ش��ده 
بیش��تر به چشم آمده باشد. چون در 
ای��ن اوضاعی که هم��ه باید فاصله 
می گرفتند و درخانه می ماندند، یک 
سری انسان بس��یار فداکار تصمیم 
گرفتند که از خودشان و خانواده شان 
بگذرن��د تا بتوانند درد و رنج مردم را 

کمتر کنند.

در این دو س�ال و نیمی 
که در بیمارستان شهید 
هاشمی نژاد مشغول به خدمت 
هس�تید در خصوص طرح ها و 
برنامه های�ی ک�ه در نظر بوده و 
توفیقات�ی ک�ه به دس�ت آمده 

توضیحاتی بفرمائید.
خوب دو س��ال و نیم از فعالیت بنده 
در بیمارس��تان هاشمی نژاد گذشت، 
ب��ر خودم واجب می دانم از زحمات 
خان��م س��لیمانی و آقای همه خانی 
ب��رای این س��النامه که ج��زء دفتر 
خاطرات بیمارس��تان است تشکر و 
قدردان��ی کن��م، که بس��یار بس��یار 
س��النامه خوبی است. هر سال را که 
ورق بزنی می توانی اتفاقات گذشته 
را در آن ببین��ی و ب��از ه��م از ای��ن 
دوس��تان و همه عزیزانی که زحمت 
کش��یدند، تشکر می کنم هر چند که 
ب��ار اصل��ی بر دوش این دو عزیز بود 
و بس��یارخوب توانستند این سالنامه 

را گردآوری نمایند.
در دو س��ال و نی��م گذش��ته تم��ام 

 تالش برای حفظ وضع موجود و 
بکارگیری پتانسیل های جدید

آقای مهندس عرب در آس�تانه روز پرس�تار قرار داریم و همه 
م�ی دانی�م ک�ه این عزی�زان پر تالش نقش بس�یار مهمی در 

نظام بهداشت و درمان کشور دارند.
عرض س��ام و ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران در بیمارس��تان ش��هید 
هاش��می نژاد، و والدت حضرت زینب، که به حق روز پرس��تار نام گذاری ش��ده 
اس��ت را خدمت همکاران محترم پرس��تارمان در این بیمارس��تان و همه عزیزانی 
که در عرصه بهداش��ت و درمان فعالیت دارند، تبریک عرض می کنم. این ش��غل 
با ارزش، هم ش��غل معنوی اس��ت و هم ش��غلی با ارزش، و بی س��بب نیس��ت که 
حضرت زینب س��ام اهلل علیها را پرس��تار کربا نامیدند. چون بعد از آن همه درد 
و رنج��ی ک��ه حض��رت زین��ب در کربا تحم��ل کردند، تازه پرس��تاری را در روز 

گفتگو با مهندس مهدی عرب، 
معاون اجرایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

در دو سال و نیم 
گذشته تمام 

تالش ما بر این 
بود جوری عمل 

کنیم که چند 
هدف را دنبال 

کنیم، اول آنکه 
وضع موجود را 
ارتقاء دهیم و 

بتوانیم 
بخش های 
جدیدی و 

پتاسیل های 
جدیدی را ایجاد 

کنیم که به 
وسیله این 

پتانسیل 
درآمدزایی در 

بیمارستان شهید 
هاشمی نژاد 

انجام شود
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r آقای مهندس مهدی عرب معاون اجرایی بیمارس��تان ش��هید 

هاش��می نژاد مدت دو س��ال نیم اس��ت که این مس��ئولیت را 
برعهده گرفته اند. با ایش��ان درباره آنچه در این مدت گذش��ته 
اس��ت. برنامه های بیمارستان درحوزه مدیریت اجرایی گفتگو 

کردیم که در ادامه می خوانید.
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ت��اش ما بر این ب��ود جوری عمل 
کنی��م ک��ه چند هدف را دنبال کنیم، 
اول آنک��ه وض��ع موج��ود را ارتقاء 
دهی��م و بتوانیم بخش های جدیدی 
و پتاس��یل ه��ای جدی��دی را ایجاد 
کنیم، که به وس��یله این پتانس��یل 
درآمدزای��ی در بیمارس��تان ش��هید 
هاش��می نژاد انجام شود. که فقط و 
فق��ط ب��ا لط��ف خداوند توانس��تیم 
مق��داری از کاره��ا را انج��ام دهیم. 
البته همه همکاران در این س��ال ها 
زحم��ت کش��یدند، اواًل باید از آقای 
دکترعباس��ی ب��ه عن��وان رهبر این 
مجموعه تش��کر کرد که هم با این 
طرح ها موافقت کردند و هم حمایت 
کردن��د و بعد ه��م از کلیه همکاران 
محترم از جمله گروه تاسیس��ات که 
با غیرت تمام پای کار ایس��تادند و با 
تم��ام کمبودها ای��ن کارها را انجام 
دادن��د و م��ن واقعًا تش��کر می کنم. 
همچنین از گروه زحمتکش خدمات 
و گروه های مختلف دیگر که به هر 
طریق��ی زحم��ت کش��یدند و حتی 
آنهایی که در این مدت س��رو صدا و 
کمب��ود ج��ا و مش��کات دیگ��ر را 
تحم��ل کردن��د. قطعًا هم��ه با هم 
دس��ت به دس��ت هم دادن��د تا این 
کارها انجام شود و به نتیجه برسد.

خ��وب اگر بخواه��م خیلی خاصه 
عرض کنم، ابتدا بحث انتقال بخش 
یورودینامی��ک را داش��تیم که انجام 
شد و جای جدید آن هم ساخته شد. 
ما یک پازل بیمارس��تانی را در نظر 
داش��تیم که هنوز س��ه چهار عدد از 
این پازل باقی مانده اس��ت تا کامل 
ش��ود. اول اینکه ی��ک انبار دارویی 
درش��ان همکاران داروخانه داش��ته 
باش��یم. خوب الزمه اش این بود که 
بایگان��ی ک��ه کنار الن��دری بود را 
انتق��ال دهی��م که خ��ود این کار، به 
تنهای��ی کار بزرگی ب��ود چون باید 
کمده��ای خاصی را تهیه می کردیم 
و دقیق��ًا در زمان��ی ب��ود که دیگر در 
بایگان��ی جایی برای پرونده ها نبود. 
و ب��ا ای��ن کار ب��رای چندین س��ال 

گنجای��ش برای مدارک پزش��کی 
ایجاد ش��د. و بع��د از انتقال مدارک 
پزش��کی، با کمک خیرین توانستیم 
الندری را اصاح کنیم و به طریقی 
طراح��ی کردی��م ک��ه بتوانی��م در 
کن��ارش انبار داروی��ی را هم ایجاد 
کنی��م درای��ن دو س��ال و نیم حدود 
340 مت��ر ب��ه فضای بیمارس��تان 
اضافه ش��ده اس��ت. یعن��ی خاک ها 
اس��تخراج ش��ده و س��اخته ش��ده و 
درجاهای��ی که در منفی یک امکان 
پیشروی وجود داشت این کار انجام 

شد.
ح��دود 2500 مت��ر فض��ا فق��ط در 
بیمارس��تان بازسازی ش��ده است. 
خوب کارهایی که قصد انجامش را 
داش��تیم درمجله سال گذشته بیان 
کردیم که از دی ماه به بعد ش��روع 
ش��د. خدا را ش��کر رون��د این کارها 
مق��دار زی��ادی س��رعت گرف��ت. 
س��اختمانی که درحیاط بیمارستان 
احداث شد و زیر آن بخش CCU با 
مس��احت 208 مت��ر احداث ش��د و 
درکن��ارش نمازخان��ه ای درش��ان 
بیمارستان ساخته شد و این خودش 
260 مت��ر ب��ه فضای بیمارس��تان 
اضاف��ه کرد. ما در همه این پروژه ها 
در  را  مق��اوم س��ازی  توانس��تیم 
بیمارس��تان رعای��ت کنی��م و ب��ا 
روش های علم��ی بتوانمی جاهای 
مختل��ف بیمارس��تان را بازس��ازی 

کنیم.
م��ا همزمان بخش آرم��ان را ایجاد 
کردی��م که بخش VIP بیمارس��تان 
اس��ت. و خدا را شکر توانستیم سال 
گذشته سی تی اسکن بیمارستان را 
بهره برداری کنیم و فضای فیزیکی 
آن ساخته شد. که هر کدام از این ها 
برای خودش یک پروژه ای بود، و در 
کنار س��ی تی اس��کن یک قس��مت 
جدیدی برای قسمت تصویربرداری 
ایج��اد کردی��م، که آن ه��م باز جز 
فضاهای��ی اس��ت ک��ه ب��ه فضای 
بیمارستان اضافه شد. و اینکه خرید 
دستگاه سی تی خیر و برکت زیادی 

برای بیمارستان داشت، شاید درآمد 
دس��تگاه س��ی تی اس��کن توانست 
دردوران کرون��ا به ما کمک کند که 

سرپا بایستیم.
یک اصاح س��اختاری در تاسیسات 
انج��ام دادی��م، و انبار دارویی هم به 
همی��ن ترتیب. یک فضای بس��یار 
خوب��ی برای انب��ار داروی��ی ایجاد 
کردی��م. انب��ار داروی��ی ما بس��یار 
فرس��وده ش��ده بود و ای��ن یک کار 
بس��یار مهمی بود که انجام ش��د، و 
دسترس��ی خیل��ی خوب��ی از بیرون 

بیمارستان دارد.
مورد بع��دی کارهای زیرس��اختی 
است که ما انجام دادیم، از جمله در 
زمینه IT کارهای زیرس��اختی بسیار 
خوب��ی انج��ام دادیم. متاس��فانه در 
هفت هش��ت س��ال گذش��ته هیچ 
توجهی به بحث IT نش��ده بود، هم 
ب��ه زیرس��اخت و هم سیس��تم های 
راهبری. و ما در این دو س��ال و نیم 
س��عی کردی��م ی��ک نوس��ازی در 
س��رورها و سیستم های کامپیوتری 
انجام دهیم. یک کار بس��یار خوبی 
ک��ه انج��ام ش��د اصاح سیس��تم 
تلفنخان��ه ب��ود. سیس��تم تلفنخانه 
مربوط به س��ی و چند س��ال گذشته 
بود که مش��کات زیادی داشت که 
توانستیم با یک هزینه ی خوب یک 
نوس��ازی اصول��ی انج��ام دهیم. در 
بحث زیرس��اخت هایی که اشاره شد 
یک معضل بسیار بزرگی که داشتیم 
دوربین ه��ای  زیرس��اخت  در 
بیمارستانی بود که این پروژه هم به 
دو قس��مت تقسیم شد، قسمت اول 
باید زیرساخت ایجاد می کردیم مثل 
کاب��ل کش��ی های مختلف و خوب 

مهم ترین قسمت بود.
و قسمت دوم تجهیز کل بیمارستان 
به دوربین های بس��یار جدید بود. ما 
قبًا دوربین های محدودی داشتیم 
و هم��ه آنال��وگ بودن��د و از فناوری 
دیجیت��ال برخوردار نبودند. و خدا را 
ش��کر قسمت اول به پایان رسیده و 
قس��مت دوم هم ب��ه تدریج در حال 

یک اصالح 
ساختار در 

تاسیسات انجام 
دادیم، انبار 

دارویی هم به 
همین ترتیب 

یک فضای بسیار 
خوبی برای انبار 

دارویی ایجاد 
کردیم. انبار 

دارویی ما بسیار 
فرسوده شده بود 

و این یک کار 
بسیار مهمی بود 
که انجام شد، و 
دسترسی خیلی 
خوبی از بیرون 
بیمارستان دارد

H
as

he
m

in
ej

ad
 K

id
ne

y C
en

te
r

23 Hasheminejad Kidney CenterDecmber 2021    NO.2



انجام است. و شاید حدود 30 درصد 
ای��ن پ��روژه باقی مانده باش��د که با 
کمک عزیزان حراس��ت و دوستانی 
که مش��غول کار هس��تند تا چند ماه 
آین��ده تکمی��ل خواه��د ش��د. در 
خص��وص وجود نیروی انتظامی در 
بیمارس��تان همچین امکانی فراهم 
نبود، که با پیگیری های انجام ش��ده 
ابتدا پلیس ش��یفت ش��ب مس��تقر 
کردی��م و بع��د در ش��یفت صبح این 
کار انج��ام ش��د. و ای��ن کار بس��یار 
مهم��ی در بیمارس��تان ب��ود اول به 
خاط��ر اینک��ه هم��کاران امنی��ت 

بیشتری داشته باشند.
در خصوص دستگاه آنژیوگرافی که 
برای س��ال های گذشته بود و بسیار 
مس��تهلک شده بود، نوسازی شد. و 
االن واح��د آنژیوگرافی با 5 روز کار 
در هفت��ه فع��ال اس��ت. و ب��ا تعرفه 
دولتی به هم وطنانمان ارائه خدمت 
می کن��د. و از این نظر اتفاق بس��یار 
خوب��ی اس��ت. بح��ث راه ان��دازی 
آندوس��کوپی که ب��ا کمک خیرین 
محت��رم چیزی ح��دود 800 میلیون 
تومان دس��تگاه های آندوس��کوپی 
خریداری شد و در جای خودش قرار 
گرف��ت و خ��دا را ش��کر االن فعال 

است.
همچنی��ن یک��ی دیگ��ر از اقدامات 
انجام شده راه اندازی کلینیک قلب 
بود که به خاطر مش��اوره های قلبی 
درمانگاه بس��یار نیاز داش��تیم و االن 
کلینی��ک قلب در بیمارس��تان فعال 
است. و به زودی در مکان جدید که 
طبقه دوم س��اختمان نمازخانه است 
مس��تقر خواهد ش��د و با پزش��کان 
بیشتری مشغول به کار خواهد شد.

خ��وب م��وارد مختلفی در طول این 
دو س��ال و نیم گذشته انجام دادیم، 
خصوصًا در یک سال گذشته از دی 
م��اه س��ال ۹۹ تا ه��م اکنون، به ثمر 
رس��یدن این کارها بیشتر در همین 
یک س��ال گذش��ته بوده است. یک 
پروژه ای که بسیار برایمان مهم بود 
و تاش می کردیم که بتوانیم آن را 

انج��ام دهی��م افزای��ش تخ��ت و 
بازس��ازی بخ��ش اورژانس بود. که 
بس��یار فرس��وده بود و خدا را شکر با 
کمک خیرین توانس��تیم امسال در 
تیرماه کلنگ بازس��ازی اورژانس را 
بزنی��م که بس��یار کار وی��ژه ای بود. 
چ��ون م��ا در ابتدا تصمیم داش��تیم 
محدود بازس��ازی کنیم. بعد دیدیم 
اورژانس از نظر لوله کش��ی، س��یم 
کش��ی و تم��ام موارد تاسیس��اتی و 
عمرانی بس��یار فرس��وده اس��ت. به 
همی��ن دلی��ل تصمی��م گرفتیم که 
ی��ک بازس��ازی کلی انج��ام دهیم. 
خ��وب همکاران اورژان��س در این 
زم��ان 3 ماه ک��ه اورژانس را تخلیه 
کردند بس��یار اذیت ش��دند، چون در 
پی��ک پنجم کرونا بودیم و اورژانس 
بس��یار ش��لوغ بود و ما مجبور بودیم 
آن را ب��ه محل س��اختمان جدیدی 
که در بیمارس��تان ایجاد شده انتقال 
دهی��م و خ��وب عزیزانم��ان اذیت 

شدند.
 در نهای��ت بع��د از ای��ن 3 ماه خدا را 
ش��کر یک اورژانس بسیار حرفه ای، 
بس��یار  و  روز  فناوری ه��ای  ب��ا 
مس��تحکم س��اخته ش��د که تعداد 
تخت تقریبًا دو برابر ش��د و اورژانس 
قبل��ی تقریب��ًا 350 مت��ر بود و االن 

حدود 600 متر توس��عه یافته است. 
پروژه سخت و طاقت فرسایی بود و 
همی��ن جا از هم��کاران اورژانس و 

تاسیسات بسیار تشکر می کنم.
بعض��ی از پروژه هایی که ش��اید به 
چشم نیاید اما بسیار زمان بر هستند 
مث��ل پروژه ای که یک س��ال و نیم 
 HIS پی��ش آغاز کردی��م که بتوانیم
بیمارس��تان را تحت وب کنیم. شاید 
برای بس��یاری از همکاران س��ؤال 
باش��د ک��ه چ��را اصًا ای��ن کار باید 
انجام می شد. به هر حال ما کارهای 
جدیدی ک��ه برای پروژه های آینده 
بای��د انج��ام دهیم، مث��ل گزارش 
پرستاری و پزشکی و نرم افزارهای 
واسطی که ما باید برای HIS داشته 
باش��یم واقع��ًا باید از ی��ک نرم افزار 

تحت وب استفاده کنیم.
م��ا یا باید ن��رم افزار تیراژه را عوض 
می کردی��م و ی��ک ن��رم افزار تحت 
وب می گرفتیم که عوارض بسیاری 
داش��ت، ی��ا اینک��ه باید با ش��رکت 
تیراژه تحت وب می شدیم. باالخره 
ش��رکت تیراژه ه��م معذوریت های 
خ��اص خودش را دارد، که در همین 
ج��ا الزم م��ی دانم از همکاران واحد 
IT آقایان مهندس رازقیان، مهندس 
حس��ن پ��ور و مهن��دس جدیدی و 
هم��ه همکارانی ک��ه تاش کردند 
این پروژه به پیش��رفت 80 درصدی 
برس��د تش��کر کنم. و االن یکی از 
ثمرات این حرکت این اس��ت که با 
توج��ه ب��ه الزام نس��خه نویس��ی از 
ابت��دای دی ماه، ما به هیچ عنوان با 
روش قدیمی نمی توانس��تیم کاری 
انجام دهیم. س��ازمان بیمه یک نرم 
اف��زار ارائه داده که تمام نس��خه ها 
بای��د در آن وارد ش��ود و ی��ک کار 
مضاع��ف دیگ��ری ای��ن ک��ه تمام 
این ها دوباره باید وارد HIS می ش��د 
و اگ��ر ما تحت وب نبودیم تمام این 
کارها باید انجام می ش��د. ولی االن 
حدود 3 ماه است که با تاش آقای 
دکت��ر ش��اهرخی که از ایش��ان هم 
کمال تشکر را داریم، یک نرم افزار 

شاید برای 
بسیاری از 

همکاران سؤال 
باشد که چرا 

اصالً این کار باید 
انجام می شد. به 

هر حال ما 
کارهای جدیدی 

که برای 
پروژه های آینده 

باید انجام 
دهیم، مثل 

گزارش پرستاری 
و پزشکی و نرم 

افزارهای 
واسطی که ما 
 HIS باید برای
داشته باشیم 

واقعاً باید از یک 
نرم افزار تحت 

وب استفاده 
کنیم
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واس��ط بسیار خوب ایجاد شده که با 
HIS تحت وب لینک می ش��ود و ما 
دیگ��ر الزم نیس��ت در دو قس��مت 

نسخه ها را وارد کنیم.
و اینک��ه چه کارهایی برای آینده در 
نظ��ر داریم که انج��ام دهیم، اولین 
کاری که االن در حال انجام اس��ت 
ی��ک تغیی��ر فیزیک��ی در مجموعه 
است، که کار بسیار بزرگی است که 
انش��ااهلل بتوانی��م به ثمر برس��انیم. 
ایجاد س��نگ ش��کن در بیمارستان 
اس��ت ما از روز اول در نظرمان بود 
که بیمارس��تان ش��هید هاشمی نژاد 
که قطب ارولوژی کش��ور است، چرا 
یک دس��تگاه سنگ شکن ندارد، که 
بتوانی��م ب��ا تعرفه دولت��ی به مردم 
خدم��ت ارائ��ه دهیم. ان ش��ااهلل با 
تغییرات��ی ک��ه در مح��ل فیزیک��ی 
مدارک پزش��کی، ترخیص، صدای 
شما و مددکاری ایجاد خواهیم کرد 
در وس��ط بیمارستان محل فیزیکی 
دس��تگاه س��نگ ش��کن را ایج��اد 
می کنی��م. و درهمین حین با مقاوم 
س��ازی که انجام می ش��ود تا پایان 
س��ال پ��روژه ات��اق عم��ل را کلید 
خواهیم زد و ان ش��ااهلل با رس��یدن 
منای��ع خیری��ن بتوانی��م وارد پروژه 

اتاق عمل شویم .

درس  مه��م ت��رین 
آموخ��ته ش����ده و 
تجربیات�ی ک�ه در این اپیدمی 
کسب کرده اید چه بوده است؟ 
مهم ترین درس آموخته شده در این 
دوران این بود که اگر همه دست به 
دست هم بدهند و با غیرت پای کار 
بایس��تند، می توانیم ه��ر بحرانی را 
شکس��ت دهی��م. همانط��ور که در 
بیمارس��تان شهید هاشمی هاشمی 
نژاد، با اینکه یک بیمارستان ریفرال 
کرونا نبودیم، ولی با تمهیدات دکتر 
عباس��ی و زحم��ات خودش��ان و 
همکاران توانستیم کار بزرگی را در 
بح��ث کرونا انجام دهیم. و من این 
همدل��ی را در هم��کاران دی��دم که 

توانس��تیم با کمبود نیرو و لوازم این 
مشکات را حل کنیم.

مهم تری�ن چالش ها و 
موانعی ک�ه این روزها 
بیمارس�تان ها ب�ا آن دس�ت به 

گریبان هستند چیست؟ 
ما در بیمارس��تان به علت ش��رایطی 
که داریم همیش��ه تقریبًا مشکات 
مالی داریم. ما از اول هم مدنظرمان 
ب��ود که به روش��ی عم��ل کنیم که 
برای بیمارس��تان درآمدزایی داشته 
باش��د. در موض��وع نیروی انس��انی 
خاط��ر  ب��ه  و  داری��م  کمب��ود 
محدودیت های��ی که در دانش��گاه و 
بیمارس��تان وج��ود دارد نمی توانیم 
نی��روی انس��انی را ب��ه ترتیب��ی که 
می خواهی��م جذب کنیم. و یکی هم 
هم��ان بحث درآمد زایی اس��ت که 
هم��ه ت��اش م��ا این اس��ت که با 
اقدامات جدیدی که انجام می دهیم 
برای بیمارس��تان درآمد بیش��تری 

کسب کنیم.

ب�ا توج�ه ب�ه بیم�اری 
کرونا برای کادر درمان 
خصوصاً پرستاران عزیز که در 
خ�ط مقدم این بیم�اری بودند 
چ�ه امتیازات�ی در نط�ر گرفته 

شده است؟ 
امتیازات دس��ت بیمارستان نیست و 
در حوزه اختیارات دانش��گاه است و 
ما منتظریم که ببینیم موارد پیرامون 
اس��تخدام و ارتق��اء ش��غلی چگونه 
اب��اغ می ش��ود. امیدواریم دولت و 
وزارتخانه تمهیداتی بیندیش��ند که 
مش��کات حل ش��ود. در سال های 
گذشته حدوداً تعداد 140 نفر نیرو از 
طریق بیمارس��تان محب جذب و در 
بیمارستان ما مشغول بکار بودند که 
تم��ام تاش بنده ای��ن بود که یک 
امنی��ت ش��غلی برای ای��ن عزیزان 
ایج��اد کنی��م، ک��ه بتوانن��د تحت 
پوش��ش ق��رارداد دانش��گاه ق��رار 
بگیرن��د. و خ��وب با کم��ک خداوند 

ای��ن کار ه��م انجام ش��د و مثًا در 
همین بحث ایثارگری تعداد 20 نفر 
از ای��ن هم��کاران توانس��تند از این 
فرصت اس��تفاده کنن��د و ارتقاء پیدا 

کنند.

با توجه به نزدیکی روز 
پرس�تار چ�ه پیغام�ی 

برای پرستاران عزیز دارید؟ 
تش��کر می کنم از این فرشتگان خدا 
بر روی زمین کار پرس��تاری بس��یار 
س��خت و پ��ر زحمت اس��ت و یک 
روحی��ه معنوی می خواهد که بتوانند 
تحمل درد مردم را داش��ته باش��ند 
معم��واًل کس��انی ک��ه در این کارها 
هس��تند گاهی درد مردم برایش��ان 
ع��ادی می ش��ود، اما پرس��تاران ما 
اینق��در روحیه ب��االی دارند که درد 
 م��ردم برایش��ان همیش��ه ت��ازه 

است.
س��خن پایان��ی: تش��کر می کنم از 
همه ی عزیزان، خصوصًا آقای دکتر 
عباس��ی به عن��وان مدیر عامل این 
بیمارس��تان، که بس��یار متخصص 
راهگش��ا، متعه��د و بس��یار فهمیده 
هستند و کارهایی که در بیمارستان 
باید انجام شود را به موقع تشخیص 
می دهند. در ادامه از همه ی پرسنل، 
از پرس��نل پش��تیبانی ک��ه زحمت 
می کش��ند تا پرس��تاران و پزشکان 
بهت��ر کارها را انجام دهند. امیدوارم 
روزه��ای خوب��ی در پیش داش��ته 
باش��یم و ان شااهلل خبرنابودی کرونا 
را بشنویم و این بای جهانی از بین 
رود و بتوانی��م کارهایمان را در کنار 
ه��م انجام دهی��م و به اهدافمان در 

عرصه سامت برسیم.

درپای��ان از هم��ه هم��کاران روابط 
عموم��ی خصوصًا خانم س��لیمانی 
تشکر می کنم که زحمات این مجله 
بر دوش ایشان بود ان شااهلل سالم و 
س��ربلند باش��ید. خدای��ا چنان کن 
س��رانجام کار که تو خشنود باشی و 

ما رستگار.

مهم ترین درس 
آموخته شده در 

این دوران این 
بود که اگر همه 
دست به دست 

هم بدهند و با 
غیرت پای کار 

بایستند، 
می توانیم هر 

بحرانی را 
شکست دهیم
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 گزارش دوره ی آموزشی 
مدیران عملیاتی در سال 1400

 جانش��ین پ��روری در واقع یک��ی از فرآیندهای 
بس��یار مهم در س��یر تکاملی س��ازمان ها بوده و 
اجرای آن به رهبران شایسته و حرفه ای وابسته 
اس��ت تا بقای س��ازمان و باقی ماندن در میدان 
رقاب��ت با س��ایر س��ازمان ها را تضمی��ن کنند. 
دالی��ل مختلفی مانند اس��تعفا، بازنشس��تگی، 
تجدید س��اختار س��ازمان، ارتقاء ش��غلی و فوت 
اعض��اء برای خ��روج نیروهای کار در س��طوح 
مختلف سازمانی وجود دارد و این امری اجتناب 
ناپذیر برای تمامی س��ازمان ها اس��ت. این امر 
علی الخصوص در مش��اغل مدیریتی و حساس 
می توان��د در برنام��ه ری��زی رش��د و توس��عه و 
موفقی��ت آن مش��کل ج��دی ایج��اد نماید. لذا 
یافتن رویکردی اساس��ی که از طریق آن بتوان 
آمادگ��ی الزم را ب��رای ی��ک س��ازمان ب��ه 
منظورجایگزینی کارکنان کلیدی خود کس��ب 
نمود، امری ضروری اس��ت. تمهیدات مختلفی 
در ای��ن حوزه وج��ود دارد که از جمله مهم ترین 

آن ه��ا مدیریت اس��تعدادها و جانش��ین پروری 
اس��ت. جانش��ین پروری بر یادگیری سازمانی، 
افزایش رضایت ش��غلی کارمندان، نرخ گردش 
نیرو و عملکرد مالی سازمان مؤثر بوده و حضور 
مدیریت جانش��ین پروری  از ملزومات اساس��ی 

هرسازمانی است.
 جانش��ین پ��روری ی��ک رویکرد سیس��تمی و 
فرآین��د س��اختار یافته اس��ت که ب��دون اجرای 
تکنیک ه��ا و دان��ش کاف��ی، کارای��ی نخواهد 
داش��ت. در واقع جانش��ین پ��روری یک روش 
بس��یار مؤثر برای تأمین منابع انس��انی مستعد و 
کارآم��د برای س��ازمان ها به ش��مار می رود. به 
کمک این رویکرد، زیرساخت الزم برای تأمین 
و اس��تخدام منابع انسانی مناسب موقعیت های 
ش��غلی حساس و پست های مدیریتی رده باال و 
کلی��دی در س��ازمان ها فراه��م می ش��ود. ب��ه 
کارگیری روش های جانشین پروری با تکیه بر 
اصول و قوائد آن، س��ازمان را قادر به شناس��ایی 

و پرورش اس��تعدادهای مهم می س��ازد که این 
رویک��رد، رهب��ری اثربخش س��ازمان را تداوم 
بخش��یده و مس��یر صحیح تکاملی س��ازمان را 
تضمین می کند. لذا می بایست زمینهای فراهم 
ش��ود که از طریق آن بتوان اس��تعدادهای بالقوه 
کارکن��ان را شناس��ایی و آنه��ا را پرورش داد تا 
بتوان از افراد مناس��بی به منظور جایگزینی در 

پست های اصلی سازمان استفاده نمود.
 درمس��یر تعالی، بیمارس��تان هاشمی نژاد نیز به 
ای��ن ام��ر مهم توجه نموده وب��رای اولین بار در 
س��ال ۱۳89 تعداد 49 نفر از کارکنان مس��تعد از 
بیمارس��تان های محب و هاش��می نژاد راپس از 
آزم��ون، مصاحب��ه وتس��ت های روانشناس��ی 
انتخاب و بمدت 60 ساعت تحت آموزش "تیم 
تحول" قرار داده و تا س��ال ۱۳94 تعداد ۱7 نفر 
از آنها در پست های کلیدی به عنوان مدیر قرار 
گرفته ان��د. این دوره توس��ط مش��اور مدیریتی 

سازمان برنامه ریزی و اجرا گردید.

دکتر فاطمه سمنانی
مدیر کیفیت 

بیمارستان شهید هاشمی نژاد
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 با جدا ش��دن بیمارس��تان محب مهر و افزایش 
بیمارس��تانهای مح��ب ونی��از روز افزون آن به 
تأمی��ن نی��رو و متعاقبًا جانش��ین پروری، برنامه 
توس��عه ی کارکن��ان بیمارس��تانهای محب از 
هاش��می نژاد جدا شده ودر سال ۱۳94- ۱۳95 
تعداد 50 نفر ازکارکنان منتخب هاش��می نژاد بر 
اساس آزمون، مصاحبه وتست های روانشناسی 
انتخاب و به مدت 80 س��اعت، تحت آموزش" 

مدیریت استعداد" قرار گرفتند. 
ک��ه از ای��ن تعداد ۳0 نفر به مرحله آخر راه یافته 
و جزو جانش��ینان در نظر گرفته ش��دند. تا س��ال 
۱۳99 تعداد ۱5 نفراز این تعداد به س��مت های 
مدیریت��ی برگزی��ده ش��ده و بقی��ه همچنان در 
لیس��ت جانشینان مدیران کلیدی انجام وظیفه 

می نمایند.

 این دوره نیز توس��ط مش��اورمدیریتی سازمان 
برنامه ریزی واجرا گردید.  مجدداً در سال های 
۱۳99-۱400 بدلی��ل احداث بخش های جدید 
و بازنشس��تگی تع��دادی از مدی��ران نی��از ب��ه 
جایگزینی جانش��ینان بوجود آمد که تعدادی از 
لیس��ت قبل��ی و تعدادی نی��ز بر طبق ضرورت و 
اضطرار در پس��ت های جدید قرار گرفته و یا به 
عن��وان جانش��ینان جدید معرف��ی گردیدند. لذا 
سازمان مجدداً برآن شد که این افراد را با توجه 
به نیازمندی ها وسیاس��ت های جدید س��ازمان 

مورد آموزش قرار دهد.

 هدف دوره مدیران عملیاتی:
 کم��ک ب��ه اس��تقرار برنام��ه اس��تراتژیک 

سازمان

 کمک به تش��خیص نیازمندیهای س��ازمان، 
نیازهای آموزش و توس��عه )احداث بخش های 

جدید، دست یابی به پروژه ها و...(
 افزایش خزانه استعدادها

 ایجاد فرصت برای افراد با عملکرد باال
 کمک به برنامه ریزی مسیر شغلی افراد

 افزایش توانایی افراد برای مواجهه با محیط 
متغیر

 افزای��ش ق��درت س��ازمان در م��وارد خروج 
داوطلبان��ه اف��راد از مش��اغل کلی��دی جه��ت 

جایگزینی
 کاهش آس��یب پذیری س��ازمان نس��بت به 

خروج نیروها
 مواجه راحت تر سازمان با اثرات تغییر اندازه 

آن
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 سیاس�ت های اصل�ی مدیران 
ارش�د س�ازمان در دوره مدی�ران 

عملیاتی:
 حمای��ت و مش��ارکت رهب��ران س��ازمان و 

مدیریت ارشد؛
 به گزینی نیروهای سازمان؛

 مسئولیت  پدیری در زمینه تحقق برنامه ها و 
پیامدهای آن؛

 تعمی��م جانش��ین  پ��روری به همه س��طوح 
سازمان؛

 مقایسه عملکرد فعلی و استعدادهای آینده؛
 تعهد به شناسایی و آماده سازی جانشینان؛

 اس��تقرار برنامه ه��ای توس��عه ای خ��اص با 
مشارکت خود افراد؛

 اش��تغال ب��ه کار ب��ا تم��ام ت��وان در حی��ن 
برنامه های توسعه )تعطیل نشدن کار افراد(؛

 توج��ه خ��اص ب��ه رابط��ه مراد-مری��دی و 
مربی گری در برنامه های جانشین  پروری.

دوره  در  کار  اج�رای  مراح�ل   
مدیران عملیاتی:

 کلیه س��مت های کلیدی در س��ازمان توسط 
تی��م مدی��ران اجرای��ی شناس��ایی و تعیی��ن 

گردیدند.
 شایس��تگی های کلی��دی برای هر س��مت 
برطبق ش��رح ش��غل و وظایف و مسئولیت های 

ش��غلی توسط مسئول توسعه آموزش شناسایی 
و تدوین گردید.

 مدیر کیفیت، اس��تراتژی های توس��عه منابع 
انس��انی را از برنام��ه راهب��ردی ب��ا توج��ه 
بهماموریت، سیاس��ت ها و رویه ها تدوین نموده 
وبا مش��خص نمودن گروه هدف و  شناس��ایی 
نیازمندیهای کاری، عناوین اموزش��ی مورد نیاز 

تعیین گردیده وبرنامه تنظیم شد.
 مدی��ر عامل س��ازمان عناوین آموزش��ی را 

تأیید نمودند.
 انتخاب افراد فوق از لیس��ت جانش��ینان وبا 
ارزیاب��ی مقدمات��ی که ش��امل ارزیابی توس��ط 
مدیران ارش��د- ارزیابی آموزش��ی توسط واحد 

آموزش ومصاحبه انجام گردید.
 اف��رادی منتخ��ب توس��ط مدی��ران اجرایی 
س��ازمان برای پس��ت های کلیدی به مس��ئول 

توانند سازی معرفی گردیدند.
 برنامه آموزش��ی بر طبق برنامه اس��تراتژیک 
س��ازمان و بر طبق شایس��تگی های مورد نیاز، 
توسط مدیر کیفیت با مشارکت مسئول توانمند 

سازی تدوین گردید.
 تقوی��م آم��وزش طبق جدول زمانبندی و در 
بازه ی زمانی مش��خص به مدیران ارشد ومیانی 

اعالم گردید.
 ط��رح دروس تنظی��م و اهداف کلی وجزیی 

دوره مشخص شد.

 دوره ه��ا ب��ر طبق برنامه زم��ان بندی انجام 
گردی��ده و ارزش��یابی ف��ردی ب��ه فراگیران در 

انتهای هر دوره اعالم

 مش���خصات دوره م�دی�ران 
عملیاتی:

تعداد فراگیران: ۳6 نفر
بخش ه�ای منتخ�ب:۳۱ بخ��ش / واح��د که 
شامل ۱۳ بخش کلینیکی،5 بخش پاراکلینیکی 

وواحد ۱۳ پشتیبانی بوده است
مدت زمان دوره:27 اردیبهشت تا 28 تیربمدت 

دوماه
تعداد جلسات آموزشی: 7 جلسه

عناوین آموزش�ی دوره: خود مدیریتی، ارتقای 
کار تیمی، تیم سازی )سازگاری وانعطاف پذیری 
در س��ازمان(، برنامه ریزی نیروی انسانی، هوش 
هیجان��ی، مهارت برقراری ارتب��اط مؤثر، اعتبار 
بخش��ی مل��ی، مهارت های رفت��اری وارتباطی، 
برنام��ه ریزی اس��تراتژیک وعملیات��ی در نظام 

سالمت، فنون سنجش وارزیابی عملکرد
درصد اثربخشی دوره: 8۳.7 درصد

روش ه��ای ارزیابی فراگیران: آزمون های رفتار 
ورودی، آزمون های��ی میان��ی و آزمون ه��ای 
انتهایی )آزمون های تس��تی وتشریحی، معرفی 
م��وردی، تمرین��ات کارگروهی نمایش رفتاری 

و.....(
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هوالباقی
با توجه به ش��یوع بیماری کرونا در یک س��ال اخیر و خصوصًا موج فزاینده بیماری در ماه های گذش��ته، و عدم 
ام��کان برگ��زاری مراس��م یادب��ود برای فق��دان همکار گرامی جناب آقای عباس فرهمند پرس��نل محترم واحد 
تاسیس��ات و درگذش��تگان همکاران عزیزمان، مراس��م یادبودی با رعایت پروتکل های بهداشتی روز چهارشنبه 
م��ورخ 12 خ��رداد م��اه از س��اعت 11:30 الی 12:30 در س��الن آمفی تئاتر بیمارس��تان با حض��ور خانواده محترم 

جناب آقای فرهمند و جمعی از همکاران گرامی برگزار گردید.
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ب��ود که منجر به راه اندازی خدمات 
تخصص��ی مورد نیاز مثل س��ی تی 
اسکن، آنژیوگرافی عروق و کلینیک 
قلب، آندوسکوپی و بخش سی سی 
ی��و گردی��د. همچنی��ن توس��عه 
واحده��ای پاراکلینیکی، اورژانس و 
بهسازی فضای فیزیکی بیمارستان 
نی��ز از جمله اقدامات مهم اخیر بوده 

است. 
طبع��ًا تأمی��ن منابع مالی و غیر مالی 
آن مانند فضای فیزیکی، تجهیزات 
و نی��روی انس��انی ای��ن واحدها از 
جمله چالش های مهم همه مدیران 
و مس��ئولین بیمارس��تان ب��ود ک��ه 
خوش��بختانه با همت مجدانه ایشان 
ای��ن مه��م بانجام رس��انیده ش��د و 
فرص��ت ارائ��ه خدم��ات بیش��تر به 

مددجویان فراهم گردید.

و  کنون�ی  دوران  در 
شرایط اقتصادی حال 
حاض�ر و کمبود منابع مالی، در 
پرس�نل  کاران�ه  خص�وص 
پرستاری چه اقداماتی صورت 
گرفته ک�ه جبران خدمات این 

عزیزان باشد؟
ب��ا توج��ه ب��ه افزای��ش هزینه ها و 
محدودی��ت مناب��ع مال��ی ک��ه از 
مؤلفه ه��ای مؤثر بر می��زان کارانه 
می باش��ند، ب��ا ایج��اد راهکارهایی 
جه��ت افزای��ش درآمد در س��طوح 
مختلف بیمارستان عالوه بر توسعه 
خدم��ات جدید، ب��ا همت همکاران 
اقدام ب��ه بازبینی کتاب ارزش های 
نس��بی خدم��ات و ثب��ت کده��ای 
خدم��ات بی��ش از پیش گردید که تا 
ح��دی ع��دم تع��ادل بی��ن هزینه و 
درآم��د مدیری��ت گ��ردد. از طرفی 
بروزرس��انی پرداخت ها و عدم وجود 
معوقات پرس��نلی از دیگر اقداماتی 
اس��ت ک��ه ذکر آن الزم اس��ت. اما 
متاس��فانه وجود مالیاتهای بی رویه 
بر درآمد کادر درمان بویژه در دوران 
سخت و طاقت فرسای کرونا تا حد 
زی��ادی موجب��ات نارضایتی و عدم 

امیدوارم درآینده نزدیک 
شاهد تعرفه گذاری خدمات 

پرستاری باشیم 

س�رکار خانم فرزانه نقیبی، مدیر پرس�تاری بیمارستان شهید 
هاشمی نژاد هستند با ایشان درباره فعالیت های بیمارستان و 

واحد پرستاری گفتگو کردیم.
در این چند س��الی که ش��ما در کس��وت مدیر پرس��تاری بیمارس��تان هاشمی نژاد 
فعالیت کرده اید بیمارس��تان تغییرات زیادی کرده اس��ت و بخش های جدیدی که 

راه اندازش شده است لطفًا کمی در مورد این تغییرات برای ما بگویید.
در جهت ارتقای بهره وری بیمارس��تان و مدیریت بر هزینه ها و درآمد، تالش و 
دغدغه مسئولین بیمارستان، شناسایی ظرفیت های بالقوه و به فعل درآوردن آن 

گفتگو با مدیر پرستاری بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

با توجه به 
افزایش هزینه ها 

و محدودیت 
منابع مالی که از 
مؤلفه های مؤثر 
بر میزان کارانه 

می باشند، با 
ایجاد 

راهکارهایی 
جهت افزایش 

درآمد در سطوح 
مختلف 

بیمارستان عالوه 
بر توسعه 

خدمات جدید، 
با همت 

همکاران اقدام 
به بازبینی کتاب 

ارزش های نسبی 
خدمات و ثبت 

کدهای خدمات 
بیش از پیش 

گردید که تا 
حدی عدم تعادل 

بین هزینه و 
درآمد مدیریت 

گردد
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 سرکارخانم فرزانه نقیبی قانع، مدیر پرستاری بیمارستان 
ش��هید هاش��می نژاد هستند، با ایش��ان درباره وضعیت 
روزهای س��خت کرونایی و ش��غل پرستاری گفتگو کردیم. 

این گفتگو را در ادامه بخوانید.

30Hasheminejad Kidney Center آذرماه1400شماره2



www.hkc.iums.ac.ir

جبران خدمات این عزیزان را فراهم 
آورده اس��ت ک��ه امیدواریم بزودی 
ش��امل معافی��ت مالی��ات گردن��د. 
همچنین شاهد اجرای قانون تعرفه 
گ��ذاری خدم��ات پرس��تاری نیز در 
آینده ای نزدیک باشیم. امید است با 
تأمین نیروی انس��انی مورد نیاز که 
در ح��ال حاضر ب��ا اضافه کاری غیر 
موظف همکاران جبران می ش��ود، 
بتوانیم س��هم بیشتری از درآمد را به 

کارانه پرستاری تخصیص دهیم.

پرس�تار ب�ودن ب�رای 
شما چه معنایی دارد؟ 
پرس��تاران بزرگترین گ��روه از تیم 
پزش��کی را تش��کیل می دهن��د که 
بط��ور دائ��م در خط مقدم مراقبت از 
بیمار هس��تند، و تأثیر فوق العاده ای 
ب��ر رضای��ت بیمار  و همچنین پیامد 
درم��ان و س��المتی او دارن��د. و 
غیرممکن اس��ت ک��ه بتوانیم نقش 
در  پرس��تاران  ک��ه  را  مهم��ی 
مراقبت های بهداشتی ایفا می کنند 
را نادی��ده بگیری��م. ام��ا در نگاه من 
"پرس��تار حرفه ای" یا پروفش��نال 
بودن بمعنای این اس��ت که بیماران 
تحت مراقبت ش��ما بای��د بتوانند به 
شما اعتماد کنند. مورد اعتماد بودن 
مستلزم برخورداری از رفتار حرفه ای 
اس��ت. رفتاری که ع��الوه بر اینکه 
مبتنی بر شواهد علمی است، توام با 
احت��رام، مهربان��ی، و رعایتش��ان و 
کرامت انسانی با بیماران و همکاران 

نیز باشد.

ی�ک خاطره از واکنش 
همکاران و اصوالً کادر 
درم�ان در روزه�ای نخس�ت 
بحران کرونا برایمان بگویید. 
در آن روزه��ای س��خت و پرالتهاب 
خاط��ره ای جز همدلی و مش��ارکت 
جوی��ی و س��بقت در ارائه خدمت به 
بیماران کرونایی توس��ط همکاران 
عزی��ز در ذهنم وجود ندارد. علیرغم 
ت��رس از ناش��ناخته ها و بح��ران 

موج��ود، توفی��ق حض��ور در میدان 
خدمت و عش��ق ب��ه هموطنان، آن 
روزه��ای س��خت را تحم��ل پذیر 
می کرد و خوش��بختانه عزیزان بطور 
داوطل��ب، ن��ه اجبار در بخش��های 
کرون��ا خدم��ت می کردن��د و ای��ن 
زیباترین خاطره عمر کاریم هست.

آرزوی  بزرگ تری�ن 
کاری شما چیست؟  

آرزوی من ش��اهد بودن بر حرفه ای 
ش��دن تمام��ی همکاران پرس��تار، 
اس��تقرار جای��گاه اصل��ی حرف��ه 
پرستاری در نظام بهداشت و درمان، 
و عادالن��ه ش��دن نظ��ام پرداخ��ت 
متناسب با کمیت و سختی مراقبتها 
و آس��یبهای شغلی پرستاری همانند 
س��ایر کشورهاس��ت تا دیگر شاهد 
س��ونامی مهاجرت پرستارانمان به 

خارج از کشور نباشیم.

در سال های حضورتان 
ب��ی�مارس���تان  در 
هاشمی نژاد خاطره ی ماندگاری 

هم داشته اید؟ 
همه سالهای حضور در هاشمی نژاد 
برایم مانند دانش��گاه پر از درس ها، 
لبخندها و خاطرات ش��یرین توفیق 
خدمت به انس��انها در کنار همکاران 
عزیزی اس��ت که همواره به یکایک 

ایشان افتخار می کنم.
تمامی روسای محترم بیمارستان از 
ابت��دا تاکن��ون، تمام��ی مدی��ران 
پرس��تاری و مدیران بیمارس��تان از 
ابت��دای خدمت��م تا کن��ون، تمامی 
سوپروایزران و سرپرستاران عزیزم، 
یکایک پرس��تاران و کمک بهیاران 
گرامیم، و تمامی پزشکان محترم و 
کادر پیراپزش��کی و پش��تیبانی و 
اداری و خدمات عزیز و منش��ی های 
نازنین که افتخار حضور در معیتشان 
را داش��تم موج��ب بالندگی و غرور 
من هس��تند و خاطرات مش��ترک با 
آنان همیش��ه برایم ش��یرین و بیاد 

ماندنی خواهند ماند.

ب�رای کس�انی که تازه 
ق�دم ب�ه ای�ن عرصه 
می خواهن�د  ی�ا  و  گذاش�تند 
پرس�تاری را ب�ه عن�وان حرفه 
چ�ه  کنن�د  انتخ�اب  خ�ود 

توصیه هایی دارید؟
اینکه دوس��ت داش��تن انس��ان ها و 
عشق به خدمت بی منت را سرلوحه 
کار خ��ود قرار دهند، و تالش نمایند 
با هوش��یاری آگاهانه کار درس��ت را 
درس��ت به انجام رس��انند. که شادی 
واقع��ی و آرام��ش عمیق انس��ان در 
انجام درس��ت وظایف اوست. بدون 
ش��ک ب��ا برخ��ورداری از س��المت 
معن��وی و ت��اب آوری می ت��وان از 

عهده این حرفه مهم برآمد.

ب�ا ش�نیدن کلمات زیر 
اولی�ن چی�زی ک�ه ب�ه 
ذهنتان خطور می کند چیست؟

آمبوالنس: بیمار بدحال
اورژانس: تریاژ

بیمارستان: مراقبت
کد 99: ارزش دقایق زمان

شیفت شب: سکوت و آرامش
دارو: مداوا

هفته گرامیداشت مقام 
پرس�تار را ب�ه ش�ما و 
همکاران محترم تبریک عرض 
می نماییم و س�خنی اگر باش�ه 

در خدمتان هستیم؟
ضمن تش��کر و س��پاس ویژه از شما و 
مس��ئولین محترم بیمارستان جهت 
بزرگداشت این حرفه، من هم به سهم 
خ��ود به یکای��ک همکاران عزیزم در 
گروه پرس��تاری این هفته را تبریک 
میگوی��م و امی��دوارم همواره با ایفای 
نق��ش تم��ام و کم��ال خود، س��فیر 
س��المت، ش��ادی و آرام��ش ب��رای 
هموطنان عزیز و تمامی انس��انهای 

پیرامون خود باشند. ان شااهلل.
و بقول وحشی بافقی

خوشا صحرای عشق و وادی او
 خوشا ایام وصل و شادی او

آرزوی من شاهد 
بودن بر حرفه ای 

شدن تمامی 
همکاران پرستار، 

استقرار جایگاه 
اصلی حرفه 

پرستاری در نظام 
بهداشت و 

درمان، و عادالنه 
شدن نظام 

پرداخت 
متناسب با 

کمیت و سختی 
مراقبتها و 

آسیبهای شغلی 
پرستاری همانند 

سایر 
کشورهاست تا 

دیگر شاهد 
سونامی 
مهاجرت 

پرستارانمان به 
خارج از کشور 

نباشیم
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استفاده خردمندانه 
از مــنـــابع

امروزه با زیاد ش�دن جمعیت، کم ش�دن منابع طبیعی، آلوده ش�دن محیط زیس�ت، تصمیم 
گیری برای مدیریت، مصرف پیچیده تر ش�ده اس�ت. از س�وی دیگر رش�د فن آوری و متنوع 
ش�دن س�لیقه مص�رف کننده ه�ا، فراین�د تولید توزی�ع ومصرف منابع یک�ی از حیاتی ترین 
مس�ائل کش�ورها و جوامع ش�ده اس�ت. به همین دلیل جوامعی که بتوانند منابع از خودشان 
درس�ت و خردمندانه اس�تفاده کنند، موفق و پایدارتر خواهند بود. اس�تفاده خردمندانه از 
مناب�ع یک�ی از ش�اخص های توس�عه یافتگ�ی کشورهاس�ت. کش�ورهای توس�عه یافته، 

خردمندانه تر و کشورهای توسعه نیافته، بی حساب و کتاب تر مصرف می کنند.

برگرفته از کتاب مهارت های زندگی
نوشته منصور دهستانی
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استفاده خردمندانه از منابع یعنی چه؟
یعنی اس��تفاده به اندازه، بجا و به موقع از منابع ارزش��مندی که در مس��یر زندگی در اختیار ما انس��ان ها قرار داده ش��ده اس��ت. منابعی که 
م��ا در اختی��ار داری��م نامح��دود نیس��ت. تنه��ا چی��ز نامحدود ما انس��ان ها توانمندی ها، خالقی��ت و قابلیت ما در به��ره گیری هر چه 

خردمندانه تر از زندگی و منابعی است که در اختیار داریم.

اندازه یعنی چه؟
ان��دازه یعن��ی ن��ه ک��م ن��ه زی��اد، بدون بخل ورزی و یا ریخت و پاش. به اندازه نی��از واقعی زمان صرف کردن، به اندازه تالش کردن، به 
اندازه نیاز خوردن، به اندزاه نیاز مصرف کردن، برداش��ت هایی از واژه به اندازه اس��ت. بی اندازه یعنی هر اندازه ای که تقاضای ماس��ت 

نه به اندازه نیاز واقعی ما. به مدت 5 دقیقه فکر کنید و بیست منبع مختلفی که در زندگی خودتان استفاده می کنید را بنویسید:
برخی از منابع ارزشمند زندگی اینهاست:

زم��ان، ان��رژی )ب��رق، گاز، نف��ت، س��وخت خ��ودرو(، غذا، آب، هوای تازه، پوش��اک، دارو، معائن، جنگل ها، زمین و زیس��ت گاه، کاغذ، 
ابزارهای ارتباطی، امکانات کار و زندگی، اموال و دارایی ها، جسم و جان، سالمتی و ...

صرفه جویی:
این واژه امروزه به اندازه ای معروف ش��ده اس��ت که ش��اید دیگر نیازی به تکرار آن نباش��د، می گویند: صرفه جویی کم مصرف کردن 

نیست، صرفه جویی هنر است. اما کدام هنر است. اما کدام هنر؟ صرفه جویی یعنی هنر مصرف به اندازه، بجا و به موقع.

اهمیت استاندارد در مصرف
واژه اس��تاندارد از جمله واژه هایی اس��ت که امروزه برداش��ت های نادرس��ت از آن متداول ش��ده است. بسیاری از افراد گمان می کنند که 
اس��تاندارد یعنی کیفیت یا اس��تاندارد یعتی باالترین کیفیت. واقعیت این اس��ت که کلمه اس��تاندارد یعنی برخورداری از حداقل ش��رایط 
الزم برای اس��تفاده. وقتی می گوییم یک کاال اس��تاندارد اس��ت یعنی اس��تفاده از آن بی ضرر اس��ت. برای مثال اگر گفته می ش��ود فالن 
ش��امپو اس��تاندارد اس��ت یعنی اس��تفاده از آن به پوس��ت و موهای ش��ما آسیب نمی رس��اند و یا باعث ریزش مو و خارش پوست سر شما 
نمی ش��ود. اس��تفاده خردمندانه از منابع هم به این معنی اس��ت که کیفیت در مصرف س��قف مش��خصی ندارد و ش��ما می توانید به اندازه 
تقاضا مصرف کنید ولی این نوع مصرف نه به نفع شماس��ت و نه به نفع دیگران و محیط زندگی ش��ما. اس��تفاده خردمندانه از منابع 
یعنی مصرف اس��تاندارد منابع. مصرف بهینه و اس��تاندارد منابع در زندگی به معنی بهترین بهره برداری از منابع اس��ت نه بیش��ترین 

استفاده از آنها.

مصرف نابه جای آب در ایران یکی از مس��ائل هم زندگی ایرانی هاس��ت. به مدت 5 دقیقه فکر کنید و دس��ت کم پنج راهکار عملی و 
کارب��ردی در زندگ��ی خودت��ان ب��رای مص��رف بهینه آب بیان کنید. چگونه من می توانم مص��رف آب در خانواده خودم را خردمندانه تر 

کنم؟
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سرکارخانمباجمالوبا
سالموتشکرازاینکه
وق�تخودت�انرادراختی�ار
خبرنامهبیمارس�تانش�هید
دادی�د، ق�رار هاش�مینژاد
مختص�ریازس�وابقکاریو
تحصیل�یخودت�انرابرایما

شرحدهید.
از س��ال ۱۳79 ت��ا ۱۳82 مقط��ع 
لیس��انس دانش��جوی دانش��کده 
پرس��تاری بانک ملی بودم، از س��ال 
۱۳8۳ ب��ه عن��وان نیروی طرحی در 
بیمارس��تان ش��روع به کار کردم و تا 
ه��م اکن��ون در ای��ن بیمارس��تان 
مش��غول به کار هستم. در کنار اینها 
ب��ه خاط��ر عالق��ه ای ک��ه مباحث 
مربوط��ه داش��تنم ی��ک دوره طب 
س��وزنی و ی��ک دوره طب س��نتی 
گذران��دم همی��ن ج��ا واقع��ًا الزم 
می دانم که از اساتید بسیار خوبم در 
دانش��کده بانک ملی از خانم غفاری 

از عشق به پرستاری 
تا عالقه به رانندگی ترانزیت

گپ و گفت دوستانه با سرپرستار بخش ICU جنرال 

در مورد چرایی 
انتخاب این 
رشته خاطرم 
هست که من 
فیلمی به اسم 
شیدا را دیدم که 
برای من بسیار 
دلنشین بود و 
آنجا شاید 
تصمیم قطعی 
گرفتم که من به 
این رشته نیاز 
دارم و چه قدر 
دوست دارم
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 س��رکارخانم ندا باجمالو، سرپرس��تار بخش ICU جنرال 
بیمارس��تان شهید هاش��می نژاد هستند. با ایشان درباره 
ویژگی ه��ای کار در بخ��ش ICU جن��رال و همچنی��ن 
تفاوت ه��ای فعالی��ت در این بخش در دوران کرونا گفتگو 

کردیم که در ادامه می خوانید.
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از خان��م ش��یرخان، فس��دقچی و 
ف��رزادی دخ��ت عزی��ز و خیل��ی از 
اساتید دیگر که ممکن است به اسم 
خاطرم نباش��د جا دارد تشکر کنم از 
سرپرستاران قدیمی خانم ها جانفزا، 
امیرخان��ی، رجبی، آقای رضایی و از 
تمام انسان هایی که سر راه من قرار 
گرفتن��د در واق��ع در این کار بیش��تر 
مدنظرم هس��ت که به هر صورتی و 
هر نحوی چیزی را به من یاد دادند 
از تمام همکارانی که در حال حاضر 
ب��ا آنه��ا کار می کنم از خانم نقیبی تا 
سایر همکاران که هر کدام ازآنها در 
جایگاه ه��ای مختلف باعث ش��دند 
پل��ه ای بزرگتر باش��ند ب��رای ارتقاء 

من.

چهطوراینرش�تهرا
انتخ�ابکردی�دواگر
پرس�تارنمیشدیدممکنبود
درچ�هرش�تهیدیگ�ریب�ه

جامعهخدمتکنید؟
در م��ورد چرایی انتخاب این رش��ته 
خاطرم هست که من فیلمی به اسم 
ش��یدا را دیدم که برای من بس��یار 
دلنش��ین بود و آنجا ش��اید تصمیم 
قطعی گرفتم که من به این رش��ته 
نی��از دارم و چ��ه قدر دوس��ت دارم. 
البته که مخالفت بسیار زیاد خانواده 
س��ر راه من قرار گرفت، خصوصًا با 
مخالف��ت پ��درم مواج��ه ش��دم و 
حقیقت��ش پدرم هنوز هم می گویند 
دیر نش��ده و می توانی یک رشته ی 

دیگر را بخوانی، اما من بسیار رشته 
پرس��تاری را دوس��ت دارم، بس��یار 
کارم را دوس��ت دارم نمی گوی��م 
همیش��ه و همه جا دنیا بر وفق مراد 
ب��وده، در زمین��ه کاری خیلی جاها 
شکس��ت و نشس��تن ب��وده، ول��ی 
درنهایت باعث شده من محکم تر از 

قبل بلند شوم و ادامه دهم.

اگرپرستارنمیشدید
ممک�نب�وددرچ�ه
رش�تهایدیگ�ریب�هجامعه

خدمتکنید؟
حقیقتش اگر من پرس��تار نمی شدم 
در چ��ه ح��وزه ی دیگ��ه ای کار 
می کردم خیلی سؤال سختی است. 
خیل��ی رش��ته ها در فکر و ذهن من 
هس��ت، رش��ته های مهندس��ی و 
طراحی س��اختمان و دکوراس��یون 
داخل��ی را خیلی دوس��ت دارم. یکی 
دیگر از ش��غل هایی که سال هاست 
فک��رم را درگی��ره ک��رده رانندگی 

ترانزیت است.

کارک�ردندربخ�ش
ICUچ�هتفاوت�یبا

سایربخشهادارد؟
در م��ورد تفاوت هایی کار در بخش 
ویژه به نظر من تفاوت بسیار است، 
پای��ه کار ی��ک چیز اس��ت درمان و 
مراقب��ت اس��ت، ام��ا در بخش ویژه 
فرد باید فرد خاصی باش��د و مهارت 
خاص��ی و ق��درت فراگی��ری باال و 
س��رعت عمل داش��ته باش��د، باید 
حافظه قوی داش��ته باش��د و اینکه 
تحمل بس��یار باالیی داش��ته باشد و 
قاعدتًا در این رشته به نظرم ماها به 
خص��وص کادر درم��ان، بعد از یک 
م��دت کاًل خ��ود را ب��ه فراموش��ی 
پرس��نل  خصوص��ًا  می س��پارند، 
بخش ه��ای ویژه چون فش��ار و بار 
روانی که به آنها وارد می شود بسیار 
باالس��ت، شوخی نیس��ت مواجه با 
اف��رادی ک��ه ب��د حال هس��تند و به 
نوعی دارند با بیماری س��خت دست 

حقیقتش اگر 
من پرستار 
نمی شدم در چه 
حوزه ی دیگه ای 
کار می کردم 
خیلی سؤال 
سختی است. 
خیلی رشته ها 
در فکر و ذهن 
من هست، 
رشته های 
مهندسی و 
طراحی 
ساختمان و 
دکوراسیون 
داخلی را خیلی 
دوست دارم
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و پنجه نرم می کنند و تحمل درد به 
نوعی خیلی سخت است. برای خود 
فرد و دیدن درد دیگران هم بس��یار 
س��خت اس��ت، و به نظرم اینها فشار 
بسیار زیادی را به افراد وارد می کند. 
کاًل این فش��ار بر کادر درمان بسیار 
زیاد اس��ت برای تمام��ی رده ها چه 
پاراکلینیک چه پزشک و پیراپزشک. 
اما با توجه به زمانی که یک پرستار 
ب��ا ی��ک بیمار در ارتباط اس��ت این 
اثرات بیش��تر است. پس الزم است 
بیشتر برای افراد کادر ویژه کار شود 
و ای��ن افراد بیش��تر برای ریکاوری 

خودشان وقت بگذارند.

درزم�انکووی�د19
ش�رایطکاردربخ�ش

ICUچگونهاست؟
واقعًا به نظر من حقش نیس��ت من 
در ای��ن زمین��ه صحبت کن��م، باید 
افرادی که دس��تی بر آتش داش��تند 
صحبت کنند، من در اوج این قضیه 
به علت شرایطم نتوانستم آن طوری 
که دوس��ت داش��تم حضور داش��ته 
باش��م، ول��ی با توجه ب��ه اینکه این 
قضیه همچنان هم هس��ت شرایط 
برای تمام کادر درمان بسیار سخت 
اس��ت، به خاطر اینکه هر فردی که 
مراجعه می کند این احتمال هس��ت 
که کووید هم داش��ته باش��د، قاعدتًا 
ب��رای بخ��ش وی��ژه هم ک��ه بیمار 
بیش��تر منظ��ورم ICU ها هس��تند، 
چون بیماردر وضعیت بی ثبات وارد 
تش��خیص ها  بیش��تر  می ش��ود 
مشکالت تنفسی هست. خوب این 

ترس و نگرانی خیلی بیشتر می شود 
چون در هر صورت یک قس��متی از 
مواجه نگرانی برای خود فرد است و 
یک قسمت عمده این مسئله هست 
ک��ه ب��ا اف��راد و عزی��زان در ارتباط 
هس��تیم که خدای نکرده بیماری را 
ب��ه خان��ه منتق��ل کنیم، ب��ه خاطر 
همین استرسی که کادردرمان دارند 
خصوص��ًا پرس��نل بخ��ش ویژه که 
مراقبت تنفس��ی انج��ام می دهند، 
نگرانی بیش��تری دارن��د. عالوه بر 
ترس و نگرانی که طبیعی اس��ت و 

هر فرد نگران جان خودش است

ک�ه س�الهایی از
گذشتچهخاطرهای

دارید؟
بهتری��ن خاط��ره مربوط ب��ه بهبود 
عزیزان��ی هس��ت که خیل��ی درگیر 
بیم��اری بودن��د و ب��ه لط��ف خ��دا 
بهب��ودی حاصل ش��د و از بخش ما 
بی��رون رفتند مث��ل محمد بهرامی، 
رقی��ه محم��دی، محمد ش��عبانی و 
خیل��ی از عزی��زان دیگ��ر بدتری��ن 
خاط��ره ه��م مرب��وط ب��ه افرادی 
می ش��ود که با وج��ود تالش و امید 
نتوانس��تیم برایش��ان کاری انج��ام 
دهیم و متاسفانه از دستشان دادیم. 
بخش��ی هم برمی گردد به همکارن 
عزی��زی ک��ه در میان ما نیس��تند و 
خان��واده همکاران��ی که نتواس��تیم 
کاری برایش��ان انج��ام دهی��م و 
متاسفانه عالوه بر از دست دادن آن 
عزیز ش��اهد غم و اندوه همکارمان 
بودی��م، از خان��م دریان��ورد و خانم 

ابوالفتحی هم یاد کنیم که جایشان 
خالی است.

احس�اسخودرانسبتبههر
یکازاینکلماتبفرمائید:

ای��ران: وطن چیزی که باید برایش 
تالش کرد و آبادش کرد و راه بسیار 
زیاد است و هر کدام باید از خودمان 

و اطرافیانمان شروع کنیم
طبیع��ت: آرام��ش ک��ه م��ن و کادر 

درمان بسیار به آن احتیاج داریم.
کرون��ا: دنی��ای بی اعتب��ار، با تمام 
بدی های��ش به م��ا ثابت کرد که ما 
ق��در  ک��ه  هس��تیم  آدم های��ی 
ندانس��تیم،  را  نعمت هایم��ان 
نعمت های س��اده ای مثل بوسیدن، 
دی��دن  و  کش��یدن  درآغ��وش 

همدیگر.
پرس��تار: پرس��تار غریب آشناس��ت 
کس��ی که هیچ نس��بتی با تو ندارد 
ولی به واس��طه عالقه یا به واس��طه 
وظیف��ه دس��ت ی��اری به ت��و دراز 
می کن��د و کمک��ت می کند. بخش 
ICU جای��ی اس��ت ک��ه م��ن فکر 
نمی کن��م هی��چ وقت از آن خس��ته 
ش��وم و دوس��ت دارم همیشه فعال 
باش��م و ی��اد بگی��رم و بتوانم کمک 

کنم.
بیمارس��تان هاش��می نژاد: مح��ل 
بالفع��ل ش��دن من بود و هس��ت و 

امیدوارم ادامه داشته باشد.
نورا: هدیه ای است که سال 99 خدا 
ب��ه م��ن داد، بس��یار از خداون��د 
سپاس��گزارم فق��ط می توانم بگویم 

عشق.

بهترین خاطره 
مربوط به بهبود 
عزیزانی هست 
که خیلی درگیر 
بیماری بودند و 
به لطف خدا 
بهبودی حاصل 
شد و از بخش ما 
بیرون رفتند مثل 
محمد بهرامی، 
رقیه محمدی، 
محمد شعبانی و 
خیلی از عزیزان 
دیگر بدترین 
خاطره هم 
مربوط به افرادی 
می شود که با 
وجود تالش و 
امید نتوانستیم 
برایشان کاری 
انجام دهیم و 
متاسفانه از 
دستشان دادیم
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 اقدامات انجام شده در واحد تجهیزات پزشکی

نرگس قالوند
مسئول تجهیزات پزشکی

از دی م��اه س��ال گذش��ته در واح��د تجهیزات 
پزش��کی درگیر راه اندازی بخش آندوسکوپی و 
آندوس��کوپ،  ع��دد  س��ه  ک��ردن  اضاف��ه 
کولونوسکوپ، و همه لوازم مورد نیاز برای این 
بخ��ش بودی��م. از طرفی همزمان تجهیز بخش 
آنژیوگرافی در دستور کار بود و با توجه به اینکه 
ای��ن بخ��ش هن��وز تکمیل نش��ده ب��ود، خوب 
کارهای زیادی داش��ت که در حال کامل ش��دن 
ب��ود و باالخ��ره امس��ال ب��ه پای��ان رس��ید. در 
خص��وص بخ��ش CCU، آماده س��ازی بخش 
خیلی به درازا کشید، چون در حین انجام کار از 
اردیبهش��ت ماه پیک پنجم کرونا را داش��تیم. و 
ب��ه همین دلی��ل بخش ها تغییر کاربری دادند و 
 CCU در این میان بالتبع تهیه وس��ایل بخش

خودش خیلی زمان برد.
 از آن زم��ان ت��ا االن م��ا دو عدد دس��تگاه اکو به 
 CCU سیستم اضافه کردیم، یکی برای بخش
ق��رار اس��ت که مورد بهره ب��رداری قرار گیرد و 
بک آپ بخش های ICU باش��د و یک عدد اکو 
 CCU س��ونوگرافی پورتابل که آن برای بخش
و بک آپ بخش های ICU هس��ت. و یک عدد 
اکو س��ونوگرافی مبله هم برای بخش کلینیک 
تس��ت ورزش اختصاص دادیم، و آماده س��ازی 

کیلینی��ک تس��ت ورزش ه��م خیلی زمان برد و 
خدا را ش��کر نتیجه خوبی داش��ت و شروع به کار 
ک��رد ک��ه این هم حائز اهمیت اس��ت، از جمله 
دستگاه هایی که مورد نیاز بود مانند مانیتورینگ 

و وایرلس کردن سیستم تست ورزش.
در م��ورد اورژان��س ه��م خوب اضاف��ه کردن 
تخت ه��ای اورژان��س و بخش تحت مراقبت و 
بخ��ش وی��ژه تری��اژ، این ه��ا همگ��ی طب��ق 
اس��تانداردهای خودش انجام شد و وسایل الزم 
برای آنها تهیه ش��د و راه اندازی و تجهیز بخش 
اورژانس هم یکی از کارهایی بود که تجهیزات 
پزش��ک در آن دخی��ل بود. م��ورد بعدی آنالین 
کردن فشار خلوص اکسیژن بیمارستان بود که 
م��ا االن ب��ه ص��ورت آنالین می توانی��م این را 
پای��ش کنی��م. گرفت��ن تأییدیه یک دس��تگاه 
اکس��یژن س��از و اضافه ش��دن آن به سیس��تم 
بیمارس��تان در دس��تور کارمان داریم، که انشاا.. 
به زودی این هم انجام می شود. موضوع بعدی 
ب��ا توج��ه به کمبودهای تع��دادی از بخش ها به 
تجهیزات��ی مانند تش��ک مواج ی��ا مانیتورینگ 
ب��رای ای��ن ه��م کارهایی انجام ش��د و االن در 
دستور کارمان است که بخش ICU جنرال از 9 
تخت��ه ب��ه ۱5 تخته تبدیل ش��ود. که در حاضر 

تخت ه��ای ICU کام��اًل تعویض ش��دند چون 
بس��یار قدیمی بودند و در مورد کلینیک تس��ت 
ورزش هم قرار است پروب اکومری به سیستم 
اضافه کنیم، که اکو به این دس��تگاه هم تجهیز 
ش��ود. همچنین در م��ورد اتاق عمل، چون نظر 
آقای دکتر عباس��ی این اس��ت که اتاق عمل هم 
مورد بازس��ازی ق��رار بگی��رد. کارهای گرفتن 
س��همیه برای این بخش انجام ش��ده و از این 
لح��اظ آمادگی کامل داریم، هر دس��تگاهی که 
بخواهیم به سیستم اضافه شود. خیرین گرامی 
ه��م از دی م��اه پارس��ال تا االن وس��ایلی مانند 
یک دستگاه شوک، یک سری وسایل مصرفی 
و ویلچر که در دوران کرونا بسیار مورد نیاز بود 
را اهدا کردند. و اما بیش��تر طبق نظر آقای دکتر 
عباسی، خیرین را به سمت بازسازی بخش ها و 
توس��عه بخش ه��ا هدایت کردیم و اس��تراتژی 
بیش��تر در جهت موضوعات بازس��ازی بود. ولی 
مثاًل در همین زمان یکی از خیرین دو دس��تگاه 
دیالی��ز ب��ه بخش دیالیز اه��دا کردند که ارزش 
تقریب��ی هر کدام مع��ادل پانصد میلیون تومان 
است، و با توجه به اینکه دستگاه ها واقعًا نیاز به 
تعویض دارند یکی از موارد بسیار خوبی بود که 

اتفاق افتاد.
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روزگار کرونایی 1400

عاطفه نصیردیوانی
سوپروایزر آموزش پرستاری

رفتم س��ری به کلینیک تنفس بزنم، خدای من 
چق��در ش��لوغ ب��ود دکترهمی��ن االن ی��ک 
بیمارکووی��د رو اینتوبه ک��رده بود وهمکارمون 
داش��ت آمب��و می زد. مریض ه��ای کووید آمده 
بودند، دوز س��رپایی رم بگیرند، همه تخت ها پر 
بود. یکی از پرس��تارها داش��ت پشت سیستم کد 
درخواس��ت دارو ولوازم را می زد، یکی دیگر هم 
ب��ه نوب��ت از مریض های روی تخت رگ گیری 

می کرد.
رفت��م اورژانس، دیدم یک مریض که تازه احیاء 
ش��ده ب��ود، توی اتاق احیاء ب��ه ونتیالتور وصل 

بود، امروز چه خبره.
دکتر آمد توی اورژانس، گفت: بچه ها می خوام 
سی تی اسکن این آقایی که با سروصدا مراجعه 
ک��رده ومیگ��ه حالش ازهمه بدت��ره و بی خیال 
مریض های دیگه بش��ید به داد من برس��ین، رو 
ببین��م. وهمینطورادامه داد: آدم حالش خیلی بد 
باش��ه ک��ه نم��ی تونه اینج��وری داد و بیداد راه 

بندازه.
سرپرس��تاربخش گفت: میگه ضعف و بی حالی 
ش��دید داره. خانم��ش، کوویده ه��رروز میاد رم 

تزریق می کنه.
س��ی تی روباز کرد س��ه تایی خیره ش��دیم به 
صفح��ه مانیت��ور هیچ خبری نب��ود، پاک پاک. 
دری��غ ازذره ای نم��ای گرن��د گلس. گفتم دکتر 
ش��ما چی��زی می بینید. گفت: اص��اًل، یعنی این 

همه سروصدا، یعنی هیچی.
گفت��م: حتم��ًا ترس��یده خانم��ش کووی��ده، 
س��روصداش مال اس��ترس وترسشه. دکترنمی 

خواید این خبر خوش و بهش بدید.
دکترگفت:2 س��اعته ش��یفتم ش��روع شده توی 
حل��ق دو نف��ر رفت��م، فعاًل حال دل��داری دادن 

ندارم.
گفتم حق دارید خس��ته اید. من میرم س��راغش. 
رفت��م کلینی��ک تنفس��ی گفت��م بچه ه��ا آقای 
صادق��ی کدومه؟ یک��ی از بچه ها همینطور که 

کار می ک��رد هم��راه ب��ا مس��یر نگاهش گفت: 
کنارپنج��ره داره ازش رگ می گیره. گفتم برای 
چ��ی رگ می گیری��د؟ گفتن می خوان براش رم 

شروع کنن، میگه حالش خوب نیست.
رفتم باالس��رش به هم��کارم گفتم فعاًل نیازی 
نیس��ت رگ بگیری��د. قیاف��ه آق��ای صادق��ی 
مضط��رب و وحش��ت زده ب��ود. گفت��م جن��اب 
صادقی دکتر س��ی تی ریه ش��ما رو دیدن فعاًل 
هیچ مشکلی توی ریه تون ندارید. چه مشکلی 
دارید که آنقدر اذیت می شید. یه دفعه ای حالت 
چه��ره اش تغییرکرد وگفت: هیچی، خوبم. بلند 
ش��د نشست هیچی نگفت، احساس کردم داره 
نتیج��ه س��ی تی ری��ه رو توی ذهن��ش تحلیل 
می کنه. رفتم سراغ تخت بغلی وشروع کردم به 
صحبت کردن، بهش فرصت دادم که به نتیجه 

برسه و واکنش هاش رو هماهنگ کنه.
برگشتم دیدم ازجاش بلندشده کاماًل آرام، رفت 
س��راغ همس��رش و داره بهش دلداری میده که 
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حالش زود خوب می شه.
خواس��تم از کلینیک برم بیرون جلوی در ش��لوغ 
ب��ود، همراه های مریض های داخل، ایس��تاده 
بودن و مرتب بهش��ون یادآوری می کردیم که 
لطفًا روی نیمکت بشینید تا کار بیمارتون تموم 

بشه، جلوی در تجمع نکنید.
ی��ه خان��م مضطرب اومد جلو گف��ت: خانم من 
گزارش س��ی تی ریه ام رو االن گرفتم، نوش��ته 
م��ن کرون��ا دارم و ه��ردو ری��ه ام درگیره. عجز 
خاصی تو صداش بود، احس��اس کردم خودش��و 

کنترل کرده که گریه نکنه.
ری پ��ورت رو ازش گرفت��م، خط اول بولد ش��ده 
ب��ود، درگی��ری ه��ردو ریه. نگاه��ش کردم، به 
قیاف��ه اش نم��ی اومد غی��ر از اضطراب عالمت 

مشهودی نداشت.
باص��دای ل��رزان گف��ت: دکتر ت��و اتاقش نبود، 
چیکارکن��م. گفت��م: دنبالم بی��ا. دوباره رفتیم تو 

اورژانس، دکتر باالی سر مریض ها بود.
به��ش گفت��م توی س��الن بمونی��د، بهتون خبر 
می��دم. ب��ه دکتر گفتم: یه کووید بس��یار نگران 

توی سالن منتظر شماست.
گفت: باش��ه منتظر بمونه تا بیام. رفتم توس��الن، 
بهش گفتم دکتراالن میاد باتمام وجودم س��عی 
ک��ردم تا باحالت چش��مام بتون��م بهش آرامش 

بدم. ازپش��ت ماس��ک ارتباط مؤثر چقدر سخته. 
تازه باید فاصله روهم حفظ کنی، چقدر انس��ان 
تنهاست. دکتررفت تو اتاقش و بیماررفت برای 
ویزی��ت. ازدر اورژانس بی��رون زدم ازدور رفتن 
فاتحان��ه آق��ای صادقی ازبیمارس��تان رو نظاره 

کردم و براش خوشحال شدم.
رفت��م توکلینی��ک، بابچه ها راجع به اکس��یژن 
تراپی وپوزیشن بیماران کووید صحبت کردیم، 
دی��دم اون خانوم اومده، دیگه قیافش مضطرب 
نب��ود. پرس��یدم چ��ی ش��د دکت��ر چ��ی گفت؟ 
چش��ماش می خندی��د. گف��ت برام ی��ه آمپول 
نوش��تن 5 روز بای��د بی��ام اینجا بزن��م، تا خوب 
بش��م. حاالحاالها مهمونتون هس��تم، خیالش 

راحت شده بود.
دقیقًا دوروز بعد، تواورژانس بودم. با سرپرس��تار 
اورژانس صحبت می کردیم، صدای سرفه های 
وحش��تناک ک��ه ح��س می ک��ردی دی��وار رو 
می لرزون��ه، صداش انگاراز قاعده ریه می اومد، 
رفتم س��مت تریاژ دوتا دس��تاش رومیز بود و از 
ضع��ف ش��دید نم��ی تونس��ت صاف بایس��ته 
پرس��تارتریاژ بهش گفت: لطفًا بش��ینید، و اون 
نشست. باقیافه بی حال وبی رمق و سرفه هایی 
ک��ه امانش رابریده بود. خدایا اون آقای صادقی 

بود.

به گل های رز س��فید جلوی در تریاژ 
نگاه می کردم یک روز آفتابی بس��یار 
زیبا ودلچس��ب با هوایی معتدل، 
زندگ��ی زیباس��ت وم��ی توانس��ت 
زیباترازاین باش��د، درفصل زیبای 

خدا، بهار.
پ��درم، م��ادرش را وقت��ی خیل��ی 
کوچ��ک ب��ود، ازبیم��اری ماالری��ا 
ازدست داده بود. من دوقلو بودم 
ب��رادرم درکودک��ی ازحصب��ه ف��وت 

کرد.
وهنوز مردم از کرونا می میرند.

دراین روزگار کرونایی تنها جایی که 
خیل��ی ج��دی از ش��ما درخواس��ت 
می شود ماسکتان رابردارید. بانک 
است. قیافه آدم ها رو دیدید وقتی 
ازش��ان می خواهند که ماسکشان 
را بردارن��د، پش��ت ماس��ک چه��ره 
سرش��ارازامید را می بینی��د ک��ه به 

پهنای صورت می خندد.
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اولین دوره آموزشی CRRT  و انجام  اولین مورد CRRT در بیمارستان شهید هاشمی نژاد

انجام واکسیناسیون همگانی کووید 19 در بیمارستان شهید هاشمی نژاد

اولین دوره آموزش��ی جهت کارکنان پرس��تاری 
منتخب بخش های ICU و همودیالیز بیمارستان 
ش��هید هاش��می نژاد با تدریس آقای مرتضوی 
مس��ئول واح��دCRRT  بیمارس��تان مس��یح 
دانش��وری و س��خنرانی خان��م نقیب��ی مدی��ر 

پرستاری مرکز در ۱2 تیرماه برگزار گردید. 
انجام اولین مورد CRRT در بیمارس��تان شهید 
هاش��می نژاد روز 27 آبان ۱400 با دس��تور خانم 

دکترنجف��ی در بخ��ش ICU جنرال و همکاری 
پرس��تاران CRRTخانم ه��ا باجمانلو، پاریزی، 
هاش��می، عندلیبیان و آقای بحرینی شروع شد. 
عملکرد کلیه ش��بیه به دیالیز خونی اس��ت که از 
طری��ق کاتتر ش��ریانی وریدی انجام می ش��ود. 
برای بیمارانی که مش��کالت زمینه ای دارند و 
نمی توانن��د دیالی��ز خون��ی را تحمل کنند از این 

روش استفاده می شود. 

در یک کار تیمی و با همت 
واح��د کنت��رل عفونت و با 
ج��ذب نی��روی داوطلب از 
میان همکاران بیمارستان، 
واکسیناس��یون کووید ۱9 
ع��الوه ب��ر پرس��نل، برای 
عموم م��ردم در تاریخ های 
20 ش��هریور لغایت 9 مهر و 
28 مه��ر لغای��ت 7 آبان ماه 
تئات��ر  آمف��ی  س��الن  در 
ش��هید  بیمارس��تان 

هاشمی نژاد انجام شد.

تقدیر و تشکر مدیریت شهرداری منطقه ۳ استان تهران از کادر 
درمان بیمارستان شهید هاشمی نژاد به مناسبت هفته سالمت

هشتم اردیبهشت ماه همزمان با هفته سالمت 
مدیران شهرداری منطقه ۳ و مدیر کل سالمت 
شهرداری استان تهران با حضور در بیمارستان 
شهید هاشمی نژاد با اهدای نشان خدمت و لوح 
تقدی��ر از زحمات و تالش های پرس��نل و کادر 
درمان در این روزهای سخت تقدیر و تشکر به 

عمل آوردند.
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مراسم بزرگداشت هفته ی جهانی استریلیزاسیون

بازدید هیئت روسی از بیمارستان هاشمی نژاد جهت توسعه گردشگری

جهان��ی  ی  هفت��ه  بزرگداش��ت  مراس��م 
استریلیزاس��یون ۱9 مه��ر ۱400 ب��ا حض��ور 
مدیریت پرستاری، سوپروایزر کنترل عفونت و 
س��وپروایزر آموزش��ی بیمارستان هاشمی نژاد و 
جمع��ی از هم��کاران واحد CSSD و همچنین 
تع��دادی از هم��کاران بیمارس��تان محب مهر 
مترون، س��وپروایزر کنترل عفونت و سرپرستار 

CSSD برگزار گردید. 
هفت��ه جهان��ی استریلیزاس��یون فرصتی برای 
آش��نایی با زحمات کارکنان شاغل در این واحد 
و ش��رایط کاری این عزیزان می باش��د. استریل 
ک��ردن اب��زار و لوازم جراحی و مراقبتی بیمار در 
بیمارس��تان بدون ش��ک از اهمیت بس��زائی بر 
خوردار اس��ت. اس��تریل کردن به معنی از بین 
ب��ردن تم��ام موج��ودات زن��ده اس��ت و عملی 
اجتن��اب ناپذی��ز جهت انج��ام اعمال جراحی و 
اقدام��ات تش��خیصی و درمان��ی تهاجم��ی در 

ش��رایطی کاماًل بهداش��تی و عاری از میکروب 
اس��ت. پاکسازی، شرط اصلی استفاده مجدد از 
وس��ایل پزشکی آلوده بوده و هرگز بدون انجام 
فراین��د  کام��ل  ص��ورت  ب��ه  پاکس��ازی 

استریلیزاسیون موفقیت آمیز نخواهد بود.
ای��ن بخش از بیمارس��تان تح��ت عنوان واحد 
 CSSD و یا CSR استریلیزاس��یون مرکزی یا
ش��ناخته می ش��ود. خانم فرزان��ه نقیبی مترون 
بیمارس��تان هاش��می نژاد در این مراس��م اشاره 

کردن��د فرایندکاری در این واحد بس��یار مهم و 
حس��اس می باش��د و از اهمیت زیادی برخوردار 
اس��ت و در ادام��ه از زحم��ات و تالش همکاران 

تالش گر این واحد تشکر و قدردانی کردند.
در ادامه ی مراس��م از آقای دکتر مهدی علوی 
مق��دم رئی��س هیئ��ت مدیره ش��رکت مان آرتا 
سالمت که در زمینه ی آموزش کارکنان واحد 
CSSD بس��یار فع��ال ب��وده اند ب��ا اهدای لوح 

تقدیری تشکر و قدردانی بعمل آمد.

در راس��تای هدف توس��عه گردشگری سالمت، 
روز 5 ش��نبه م��ورخ 24 تی��ر م��اه ۱400 دکت��ر 
برادران مدیریت توسعه امور بین الملل معاونت 
بین الملل به همراه هیات روس��ی از بیمارستان 
ش��هید هاش��می نژاد بازدی��د بعم��ل آورده و در 
جریان اقدامات انجام شده در زمینه گردشگری 

سالمت در این حیطه قرار گرفتند.
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افتتاح ساختمان جدید اورژانس بیمارستان 

س��اختمان نوس��از اورژانس با مساحت 600 متر 
ب��رای خدمات به بیماران اورولوژی و نفرولوژی 
با حمایت خیرین بازس��ازی و س��اخته ش��د و در 
مهر ماه ۱400 توسط آقای دکتر پازوکی ریاست 
محت��رم دانش��گاه علوم پزش��کی ای��ران افتتاح 
گردی��د. دکت��ر عبدالرض��ا پازوکی؛ سرپرس��ت 
دانش��گاه علوم پزش��کی ایران در مراسم افتتاح 
اورژانس بیمارستان شهید هاشمی نژاد با گرامی 
داشتن یاد زنده یاد دریانی از خیرین و بنیانگذاران 
ای��ن بیمارس��تان  اظه��ار داش��ت: ب��ا توج��ه به 
محدودیت ه��ای بودجه ای و ش��رایط اقتصادی 
کش��ور، خوش��حالیم ک��ه خیرین به م��ا اعتماد 

می کنند تا بخش هایی از هزینه های بازس��ازی 
بیمارس��تان ها محقق ش��ود. وی تصریح کرد: در 
حال حاضر خدمات علمی مرکز فوق تخصصی 
شهید هاشمی نژاد در حوزه نفرولوژی و ارولوژی 
در تهران به عنوان یکی از گزینه های نخس��ت 
ب��رای ارجاع بیماران در نظر گرفته می ش��ود. در 
ادامه دکتر محسن عباسی؛ مدیرعامل بیمارستان 
فوق تخصصی ش��هید هاش��می نژاد نیز عنوان 
کرد: این بیمارستان با عمر بیش از شصت سال 
از ده��ه 80 و در ادام��ه آن در ده��ه 90 م��ورد 
بازس��ازی ق��رار گرف��ت. وی ادام��ه داد: با وجود 
محدودیت ه��ای ک��ه در این بیمارس��تان وجود 

داشت ولی به مرور زمان تعداد بیماران چند برابر 
ش��د و تن��وع خدم��ات نیز افزای��ش یافت بر این 
اس��اس از دو س��ال پیش پروژه های توس��عه و 
بازس��ازی بیمارس��تان ص��ورت پذیرفت.دکتر 
عباسی تصریح کرد: قسمت عمده این بازسازی 
ه��ا از 7 م��اه پیش آغاز ش��د و امروز نیز در ادامه، 
اورژان��س جدید این بیمارس��تان ب��رای بیماران 
اورول��وژی و نفرول��وژی افتت��اح می ش��ود ک��ه 
بازس��ازی صفر تا صد این اورژانس و گس��ترش 
آن ب��ا حمای��ت خیرین از جمله آقای عرب انجام 
ش��د. در پایان این مراس��م با اهدای لوح تقدیر از 

خیرین گرامی تقدیر وتشکر به عمل آمد. 
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با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه در 26 اسفند ماه 1۳99

افتتاح پروژه های عمرانی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

روز س��ه ش��نبه مورخ 26 اس��فند ماه و در آستانه 
اعیاد ش��عبانیه؛ در راس��تای سیاست های توسعه 
بیمارستانی و ارتقای کیفیت خدمات پروژه های 
عمرانی مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد 
با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه و جمعی 
از خیرین افتتاح ش��د. در این مراس��م س��اختمان 
نوس��از نمازخان��ه و بخش پذی��رش در دو طبقه، 
بخ��ش CCU 9 تخت��ه، س��ی ت��ی اس��کن، 
بخ��ش  آنژیوگراف��ی،   post آنژیوگراف��ی، 

آندوسکوپی و جراحی عروق افتتاح شدند.
دکتر محس��ن عباس��ی؛ مدیر عامل بیمارستان 
هاشمی نژاد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گزارشی 
از مراح��ل اجرای��ی س��اخت و تکمی��ل پروژه ها 
عن��وان ک��رد و افزود: به منظور رفع مش��کالت 
موج��ود درمرک��ز و ارائ��ه خدمات ب��ا کیفیت به 
بیماران؛ برنامه توس��عه تخت های بیمارستانی و 
بخش های پاراکلینیکی در دستورکار قرارگرفت 
و با حمایت خیرین هزینه های مالی این پروژه ها 
تأمی��ن ش��د.  دکتر عباس��ی اظهار ک��رد: احداث 

نمازخان��ه وبخش پذیرش، انبار دارویی، افزایش 
تخت ه��ای ICU از 6 تخ��ت به 2۱ تخت، ایجاد 
 9 CCU ایج��اد بخ��ش ،)VIP( بخ��ش آرم��ان
تخت و Post CCU 6 تخت، ایجاد بخش سی 
ت��ی اس��کن و آنژیوگراف��ی، افتت��اح بخ��ش 
آندوس��کوپی و جراحی عروق، نوس��ازی بخش 
یورو دینامیک، اصالحات و تغییرات عمرانی در 
فضاه��ای موج��ود از اه��م پروژه ه��ای جدی��د 

بیمارستان شهید هاشمی نژاد است.
وی از ط��رح توس��عه اتاق ه��ای عمل و اورژانس 
بیمارستان هاشمی نژاد در آینده نزدیک خبر داد. 
در ادامه دکترکوهپایه زاده؛ رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی ایران بیان کرد: خیرین ارزش��مند نظام 
س��المت همواره در مرکز هاش��می نژاد حضور 
داشتند و زحمات زیادی را در احداث بخش های 

بیمارستانی کشیدند که جای تقدیر دارد.
 دکت��ر کوهپای��ه زاده افزود: امی��دوارم بتوانیم از 
همراه��ی خیری��ن بزرگ��وار به خوبی در مس��یر 
توس��عه نظام س��المت استفاده کنیم. وی ضمن 

گرام��ی داش��ت ی��اد و خاط��ره ش��هدای مدافع 
س��المت گفت: به همت مجموعه محب پارس 
کارهای بزرگی در بیمارستان هاشمی نژاد انجام 
ش��ده ک��ه امید اس��ت با ای��ن ارتباطات منطقی، 
قانون��ی و ه��م افزای��ی به طیف بهت��ری از نظام 
س��المت دس��ت یابیم.  رئیس دانش��گاه علوم 
پزش��کی ایران به ظرفیت گردشگری سالمت و 
مرکز تحقیقات موجود در این مرکز اشاره کرد و 
اف��زود: ایج��اد مجمع خیرین س��المت و مراکز 
فناورانه برای تداوم کار سیس��تماتیک ضروری 
اس��ت. دکت��ر کوهپای��ه زاده حمایت خ��ود را در 
راستای توسعه پروژه های بیمارستانی و تسهیل 
فرآیندها اعالم داش��ت و افزود: امیدوارم در سال 
۱400 ش��اهد رویدادهای موثرتر و اجرایی تر در 

این مرکز باشیم.
 در ادامه رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ایران 
ضم��ن بازدی��د از بخش های جدی��د االحداث از 
زحمات خیرین و همکاران تاسیسات بیمارستان 

تقدیر کرد.
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سمینار آموزشی و تفریحی ) تقدیر از کادر درمان( 
در تاریخ های ۱ الی ۳ تیر ماه و در دهکده سالمت 
مح��ب ب��ا حضور 400 نفر از پرس��نل و پزش��کان 
بیمارس��تان های شهید هاش��می نژاد، محب مهر، 
محب کوثر و محب کاش��ان برگزار گردید. در این 

س��مینار آموزش��ی و تفریحی که در مکان دهکده 
س��المت محب واقع در منطقه خوش آب و هوای 
کردان کرج و در فضایی دوس��تانه و مفرح برگزار 
گردی��د، برنامه ه��ای متنوعی از جمل��ه برگزاری 
مسابقات ورزشی طناب کشی، فوتبال، مچ اندازی 

و امکان اس��تفاده از مس��یر پیاده روی در فضایی 
س��بز، اس��تخر، اتاق ماساژ، اسب سواری و ... برای 

شرکت کنندگان فراهم شده بود.   

  برگزاری سمینار آموزشی و تفریحی در دهکده سالمت محب
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حضور بیمارستان شهید هاشمی نژاد 
در پنجمین کنگره بین المللی سالمت کشورهای اسالمی

همزم��ان ب��ا برگ��زاری پنجمین کنگ��ره بین 
المللی س��المت کش��ورهای اس��المی که در 
روزه��ای ۱6 لغای��ت ۱8 آب��ان م��اه در س��الن 
همایش ه��ای بی��ن المللی صدا و س��یما برگزار 
گردید، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دپارتمان 
بیم��اران بی��ن المل��ل بیمارس��تان ش��هید 
هاش��می نژاد)IPD ( ب��ا برپای��ی غرف��ه در این 
همایش نس��بت به معرفی توانمندی های خود 
در حوزه س��المت و گردشگری سالمت حاضر 
ش��د.  تی��م IPD بیمارس��تان از جمل��ه خانم ها 
ش��یرین رحیم��ی کمیجانی، فرزانه س��لیمانی، 
مهت��اج هاش��می و وی��دا تقی خانی و آقای همه 
خانی در این نمایش��گاه و در غرفه بیمارس��تان 
ش��هید هاش��می نژاد حضور داشتند. بیمارستان 
ش��هید هاش��می نژاد تالش نمود با حضور فعال 
در این همایش بتواند فرصت های بیش��تری را 

برای جذب گردشگران سالمت داشته باشد.
ش��رکت در رویداده��ا از جمل��ه کنگ��ره ه��ا، 
کنفران��س ه��ا و نمایش��گاه ها در س��طح بین 
المللی گردش��گری س��المت  از جمله اقدامات 
IPD در جهت شناساندن حوزه های فعالیت این 

مرک��ز در مجامع بین المللی و جذب گردش��گر 
س��المت از کشورهایی همچون روسیه، عراق، 
تاجیکستان، اوکراین، هند و... می باشد. در طی 
برگ��زاری نمایش��گاه و کنگ��ره، مذاکرات��ی با 
مدیران عامل ش��رکت های ارائه دهنده خدمات 
توریس��م درمان��ی ب��ه مظ��ور افزای��ش تبادل 
اطالع��ات و فعالی��ت در ح��وزه گردش��گری 
س��المت انج��ام گردید. همچنی��ن آقای دکتر 
توکل��ی معاون درمان دانش��گاه، س��رکار خانم 
نجف��ی ب��ازرس معاونت محت��رم درمان، آقای 
زنگوی��ی دبی��ر کنگره بین المللی کش��ورهای 
اسالمی و جناب آقای دکتر هاشم زاده از غرفه 
بیمارس��تان ش��هید هاش��می نژاد بازدید بعمل 
از  نوع��ی  گردش��گری س��المت،  آوردن��د. 
گردش��گری اس��ت که به منظور حفظ، بهبود و 
حصول مجدد س��المت جس��می و ذهنی فرد به 
مدتی بیش��تر از 24 س��اعت و کمتر از یک سال 
صورت می گیرد. گردشگری پزشکی یا توریسم 
پزش��کی شاخه ای از گردشگری سالمت است 
که در آن ش��خص از کش��وری پیشرفته به سایر 
نق��اط دنیا س��فر می کند تا از خدمات پزش��کی 

کشور مقصد در مراکز درمانی بهره مند شود. در 
اغل��ب م��وارد، ه��دف از توریس��م پزش��کی 
بهره من��دی از قیم��ت پایی��ن خدم��ات ایم��ن 
پزش��کی یا دریافت س��ریع تر خدمات در س��ایر 
نقاط دنیاس��ت. گردشگری س��المت، هرگونه 
مسافرت برای ارتقای سالمت را دربر می گیرد 
و به عنوان یکی از ابعاد گردش��گری، به توس��عه 
پای��دار و پویایی اقتصاد کش��ور کمک می کند. 
گردش��گری سالمت، یک اس��تراتژی ملی در 
راس��تای افزایش درآمد کشور است. بیمارستان 
ش��هید هاش��می نژاد ب��ا تکیه ب��ر توانایی ها و 
متخصصین مجرب در حوزه بیماری های کلیه 
در این حیطه مش��غول به فعالیت اس��ت. واحد  
بیماران بین الملل )IPD(  واحدی در بیمارستان 
اس��ت که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های الزم 
جه��ت ارائ��ه خدمات تش��خیصی و درمانی به 
بیماران خارجی اس��ت که  به منزله پیش��خوان 
ارتباط بیمارس��تان با بیم��اران خارجی از اولین 
تم��اس ت��ا دریافت درمان و مراجعت به وطن و 
دریاف��ت مراقب��ت هاي پس از عمل را ش��امل 

میشود. 
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گزارشی از فعالیت ها و اقدامات واحد کارگزینی

تارا ولی محمدی
مسئول کارگزینی

یکی از اقدامات ارزش��مندی که طی یک س��ال 
اخی��ر در واح��د کارگزینی انجام گرفته اس��ت، 
تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی محب بود، که 
در واق��ع افرادی بودند که با بیمارس��تان محب 
قرارداد داش��تند، اما در بیمارس��تان هاشمی نژاد 
مش��غول ب��ه خدمت بودن��د. نام��ه نگاری ها و 
مذاکرات زیادی از طرف مدیریت بیمارس��تان و 
کارگزین��ی با معاونت توس��عه دانش��گاه ایران 
انج��ام ش��د، تا این تع��داد از پرس��نل بتوانند با 
شرکت آرشیدا قرارداد ببندند. و از ابتدای خرداد 
م��اه هم��ه پرس��نل قراردادی مح��ب تبدیل به 
قراردادی آرش��یدا ش��دند. و فراین��د این تبدیل 
وضعی��ت ه��م مث��ل قوانین��ی که ب��رای همه 

شرکتی ها وجود دارد، انجام شد.
در ابتدا با اطالع رس��انی ش��روع کردیم به جمع 
آوری م��دارک م��ورد نیاز، از جمله احراز هویت، 
ع��دم اعتی��اد و طب کار هم که در بیمارس��تان 
خودمان انجام شد، و در نهایت نزدیک ۱۳4 نفر 
با ش��رکت آرش��یدا قرارداد کاری بس��تند. اما در 

خص��وص ج��ذب نی��رو از آرش��یدا ب��ه هر حال 
محدودیت هایی هم وجود دارد، به عنوان مثال 
نی��روی کم��ک بهی��اری را از طریق ش��رکت 
آرش��یدا نمی توانی��م ج��ذب کنی��م. مرحله اول 
توانس��تیم کمک بهیارانی که حدود 20 س��ال 
س��ابقه کار داشتند را قراردادی آرشیدا کنیم، اما 
از این به بعد با توجه به اینکه وزارتخانه مدرک 
کمک بهیاری یک س��اله می خواهد، در نتیجه 
ب��رای ج��ذب پرس��تار، و کمک بهی��ار فقط از 
طری��ق معاون��ت درمان می توانی��م جذب نیرو 
داش��ته باشیم. در خصوص آوا سالمت هم قباًل 
5۳ نف��ر س��همیه داش��تیم، ام��ا ب��ا توج��ه ب��ه 
اس��تخدامی پیمانی ه��ا، معاون��ت درمان اجازه 

جذب آوا سالمت نمی دهند.
بع��د از اع��الم بخش��نامه س��ازمان اداری و 
اس��تخدامی کش��ور مبن��ی بر تبدی��ل وضعیت 
ایثارگ��ران، اط��الع رس��انی های الزم به کلیه 
پرس��نل جه��ت جم��ع آوری آم��ار اف��راد واجد 
ش��رایط انجام ش��د. و م��دارک ایثارگری مورد 

تأیی��د جم��ع آوری، طبقه بن��دی و جهت انجام 
س��ایر مراحل ح��دود 7۱ پرونده به تدریج برای 
دانش��گاه ارس��ال شد، و تا کنون 7 نفر به رسمی 
آزمایش��ی و رس��می قطع��ی تبدی��ل وضعیت 

شدند.
از ابتدای سال هم حدود 40 نفر پرونده خروجی 
و بازنشس��تگی از بیمارستان داشتیم که مراحل 
اداری آنه��ا انج��ام گرفته اس��ت. اگر بخواهیم 
آم��اری از مکاتب��ات اداری پرس��نلی واح��د 
کارگزینی را با مراکز دانش��گاهی ارائه دهیم به 

این اطالعات می توانیم اشاره کنیم:
۱۳۹۹/۶/۱۱400/۶/۳0مرکز

معاونت توسعه 
4958و منابع دانشگاه

توسعه سازمان 
9۱54وتحول اداری

۱۳۱۱82منابع انسانی
۱5682گواهی اشتغال
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س�رکاردرزیباسالم
وتش�کرازاینکهوقت
خودت�انرادراختیارخبرنامه
بیمارستانشهیدهاشمینژاد
از ق�راردادی�د،مختص�ری
تحصیل�ی و کاری س�وابق
خودت�انراب�رایم�اش�رح

دهید.
لیسانس پرستاری و فارغ التحصیل 
س��ال ۱۳78 دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران هس��تم. از س��ال ۱۳78 تا 
کنون در رشته پرستاری مشغول به 
کار هس��تم. از س��ال ۱۳85 وارد 
بیمارس��تان هاشمی نژاد شدم که در 
بخش های CCU، بخش سهیل، و 
ی��ک م��اه اول کاری��م در بخ��ش 

سروش شاغل بودم.

فارغ التحصیل رشته پرستاری و 
مربی رسمی فدراسیون در زمینه 

صخره نوردی هستم 

CCU گپ و گفت دوستانه با سرپرستار بخش

علت اول اینکه در آن 
زمان من رشته 

تجربی می خواندم و 
انتخاب رشته های ما 
پزشکی و پیراپزشکی 
بود و علت دوم اینکه 

خواهر بزرگترم در 
رشته ی پرستاری 

فعالیت می کردند و 
بنده آشنایی 

مختصری با این 
رشته داشتم به 

همین دالیل این 
رشته را انتخاب کردم
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 CCU س��رکارخانم ش��هربانو درزی، سرپرس��تار بخ��ش 
بیمارس��تان ش��هید هاش��می نژاد هس��تند. ب��ا توجه به 
جدیدالتاس��یس ب��ودن ای��ن بخ��ش ب��ا ایش��ان درباره 
چگونگی ش��کل گیری بخش CCU و انتخاب ایش��ان به 
عن��وان سرپرس��تار بخ��ش گفتگ��و کردی��م ک��ه در ادامه 

می خوانید.
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چ�ه طور این رش�ته را 
انتخ�اب کردی�د و اگر 
پرس�تار نمی شدید ممکن بود 
در چ�ه رش�ته ی دیگ�ری ب�ه 

جامعه خدمت کنید؟
عل��ت اول اینک��ه در آن زم��ان من 
رش��ته تجربی می خواندم و انتخاب 
رش��ته های ما پزشکی و پیراپزشکی 
ب��ود و عل��ت دوم اینک��ه خواه��ر 
بزرگت��رم در رش��ته ی پرس��تاری 
فعالی��ت می کردند و بنده آش��نایی 
مختصری با این رش��ته داش��تم به 
همین دالیل این رش��ته را انتخاب 
کردم. وقتی وارد این رش��ته ش��دم 
عالقه مند ش��دم و به نظرم االن که 
ن��گاه می کنم فک��ر می کنم که اگر 
پرس��تار نمی ش��دم ب��ا اینک��ه من 
پرس��تاری را بس��یار دوس��ت دارم، 
ش��اید در رشته های ادبیات یا تربیت 
بدن��ی می رفت��م چون رش��ته هایی 
هس��تند که به آنها عالقه مندم و در 
ح��ال حاضر هم در قس��مت تربیت 
بدن��ی و ورزش فعالی��ت مختصری 

دارم.

آی�ا در طول س�ال های 
خدم�ت در مس�ابقات 
ورزش�ی هم ش�رکت داشتید و 

مقام کسب کردید؟
بن��ده چن��د س��الی در مس��ابقات 
دانش��گاهی مق��ام اول ی��ا دوم در 
رش��ته آمادگی جس��مانی را کسب 

کردم و همچنین حدود ۱4 س��ال به 
صورت حرفه ای در رش��ته ورزش��ی 
کوه نوردی و صخره نوردی فعالیت 
دارم و مربی رس��می فدراس��یون در 

زمینه صخره نوردی هستم.
در زمان کووید شرایط خوبی نبوده، 
ب��ه خاطراینکه یک بیماری جدید و 
ناش��ناخته آماده بود که راه انتقالش 
رو نمی دانستند خیلی استرس داشت 
ک��ه چ��ه جوری از خ��ودم و خانواده 
محافظ��ت کنی��م و بح��ث دیگ��ر 
بیماران��ی بودن��د ک��ه ه��ر روز یک 
س��ری عالئ��م بروز می ک��رد و راه 
درمان مش��خص نب��ود و خوب این 
موضوع جدا از مس��ائل پرس��تاری و 
پزشکی بود که همیشه با آن درگیر 
هس��تیم. اما در م��ورد نگرانی های 
خانواده هایم��ان هم ای��ن بار خیلی 
زی��اد بود، می ترس��یدیم و به همین 
دلیل ارتباطات خیلی کم ش��ده بود، 
ابتدای کرونا در عید نوروز هم بود و 
خانواده ه��ا انتظ��ار داش��تند دی��د و 
بازدی��د انج��ام ش��ود، اما م��ا خیلی 
محدودیت داشتیم. پرستارها و کادر 
درم��ان خیلی در تن��ش بودند چون 
مدام فکر می کردند که ممکن است 
خانواده درگیر ش��ود و از نظر ذهنی 
خیل��ی درگی��ر بودیم و دوران خوبی 
نداش��تیم، خصوصًا در بیمارس��تان 
ش��اهد م��رگ خیلی ه��ا بودی��م و 
همکاران��ی ک��ه درگیر می ش��دند و 

متاسفانه فوت می کردند.

ک�ه  س�ال هایی  از 
گذش�ت چه خاطره ای 

دارید؟
خوب در این 22 س��ال خیلی خاطره 
دارم، ام��ا یک خاطراتی هس��ت که 
همیش��ه در ذهن آدم می ماند. یکی 
از خاط��رات مربوط ب��ه اوایل کارم 
بود س��ال 8۱ در یک مرکزی ش��یف 
ش��ب در بخش CCU مش��غول به 
کار بودم و با پرس��نل خدمات بیدار 
بودیم. یک بیماری داشتیم که قباًل 
س��کته قلبی کرده بود و تحت نظر 
بود، که ناگهان متوجه ش��دم که به 
دنبال یک آریتمی ایست قلبی کرد، 
ک��ه حت��ی فرصت اع��الم کد 99 را 
نداش��تم، دستگاه ترالی کد را از قبل 
آم��اده ک��رده بودم و اولین کاری که 
ک��ردم، یک ش��وک به بیم��ار دادم. 
دراین فاصله پرس��نل خدمات برای 
خب��ر کردن گروه کد از بخش خارج 
ش��د و بیم��ار ب��ه خاطر آن ش��وک 
برگش��ت و ب��ه خاطر درد ناش��ی از 
ش��وک بی قرار ش��ده ب��ود، که من 
مجبور شدم تمام وزنم را روی سینه 
بیم��ار بیندازم تا خ��ودش را از روی 
تخ��ت پرت نکن��د. توی این فاصله 
گ��روه احی��اء آمدند و اما بیمار کاماًل 
هوش��یار بود و عم��اًل بچه ها کاری 
انج��ام ندادن��د و م��ن خیل��ی حس 
خوب��ی داش��تم که با ی��ک اقدام به 
موق��ع زندگ��ی را ب��ه ی��ک نف��ر 

برگرداندم.
یک خاطره بد هم اینکه اخیراً یکی 
از آشناها که یک جوانی هم بودند و 
متاسفانه به کووید مبتال شده بودند 
و ب��ا توجه به تم��ام تالش هایی که 
پزشکان و پرستاران انجام دادند اما 
به خاطر پیش��رفت بیماری متاسفانه 
فوت ش��دند. و خوب من هر روز به 
بخ��ش س��ر م��ی زدم و باهاش��ون 
صحب��ت می کردم و روزی که فوت 
ش��دند رفتم و تخت ش��ون را خالی 
دی��دم و حس بس��یار بدی داش��تم، 
چون درگیر زجرهای خانواده ایشان 
ه��م بودم. اینکه در این مدت دنبال 

پرستارها و کادر 
درمان خیلی در 

تنش بودند چون 
مدام فکر 

می کردند که 
ممکن است 

خانواده درگیر 
شود و از نظر 
ذهنی خیلی 

درگیر بودیم و 
دوران خوبی 

نداشتیم، 
خصوصاً در 
بیمارستان 
شاهد مرگ 

خیلی ها بودیم و 
همکارانی که 

درگیر می شدند و 
متاسفانه فوت 

می کردند
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کوچکتری��ن روزنه ی امیدی بودند و 
م��دام جوی��ای ح��ال او بودند که آیا 
خ��وب می ش��ود. و بعد هم که س��ر 
مزارش��ون رفتم و دیدم که چه قدر 
خانواده هاش درد می کش��ند، برای 
م��ن خیل��ی س��خت ب��ود و ای��ن 
نزدیکترین خاطره ی بدی اس��ت که 

از رشته ی خودم به یاد دارم.

ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه 
بخش شما یک بخش 
جدیدالتاس�یس است برای ما 
از روند شکل گیری، جذب نیرو 
آن  پیرام�ون  اتفاق ه�ای  و 

بگویید.
ب��ا توج��ه ب��ه ن��وع بیماران��ی که 
درهاش��می نژاد داری��م، بیم��اران 
ارول��وژی هس��تند ک��ه جراح��ی 
می ش��وند بع��د از جراج��ی نی��از به 
مراقب��ت در بخش های ویژه ICU و 
CCU دارن��د و همچنی��ن بیماران 
نفرول��وژی ک��ه خ��وب اکثرش��ان 
ناراحتی ه��ای قلب��ی ه��م دارند. به 
همی��ن خاط��ر مس��ئولین تصمیم 
گرفتن��د بخ��ش CCU و قل��ب را 
راه اندازی کنند، که نیازمند داش��تن 
کلینی��ک قب��ل و بخش CCU بود. 
بنابراین از فضاهای مرده بیمارستان 
مث��ل انباردارویی ب��ه عنوان بخش 
CCU و از یک انبار دیگر به عنوان 
کلینیک قلب آماده ش��د که در حال 
حاض��ر در حال اس��تفاده هس��تیم. 
CCU یک بخش 9 تخته اس��ت که 
 CCU تجهی��زات  ب��ه  مجه��ز 

می باشد.
 پرس��نلی هم که درآن شاغل شدند 
چ��ون ما قباًل یک CCU مش��ترک 
بی��ن مح��ب مه��ر و هاش��می نژاد 
داش��تیم پرس��نلی که در آنجا سابقه 
کاری داش��تند و خود بنده به همراه 
 CCU چن��د نفر از هم��کاران در آن
ش��اغل بودیم. بع��د از جدایی از آن 
مرکز در بخش های دیگر بیمارستان 
ش��اغل بودند که پرسنل جمع آوری 
شدند و از پرسنل ویژه کار ICU هم 

اس��تفاده ش��د و درنهای��ت بخ��ش 
CCU با این ترکیب نیرو راه اندازی 

کردیم. 

فرآین�د ش�کل گی�ری 
کلینی�ک قل�ب چگونه 

بود؟
همچنی��ن یک واح��د کلینیک قلب 
ایجاد کردیم. که درآینده به صورت 
اساسی طراحی و ساخته خواهد شد. 
ام��ا در ح��ال حاض��ر در ی��ک اتاق 
کوچ��ک هس��تیم که موقتًا توس��ط 
مدیریت تجهیز ش��ده است و با یک 
پزش��ک قلب ق��رارداد بس��تیم که 
می توانیم بیماران خود بیمارس��تان 
هاشمی نژاد را کاور کنیم اما نه ۱00 
درص��د. زی��را درح��ال حاضر یک 
پزش��ک داریم و اما کلینیک قلب به 
از  دیگ��ری  قس��مت  در  زودی 
بیمارس��تان به صورت کاماًل مجهز 
ب��ه بهره ب��رداری خواهد رس��ید تا 
بتوانی��م خدم��ات بیش��تری ارائ��ه 

دهیم.

احساس خود را نسبت 
ب�ه ه�ر ی�ک از ای�ن 

کلمات بفرمائید:
ایران: یک س��رزمین چهار فصل 
بس��یار زیبا اس��ت، که زیبایی های 
بسیار زیادی دارد که من چند سالی 
اس��ت به واس��طه رشته کوهنوردی 
خیل��ی جاه��ا را دی��ده ام ام��ا هنوز 
جاهای بس��یار بکر و زیبابی داردکه 

باید ببینم.
تجل��ی  نظ��رم  ب��ه  طبیع�ت: 
زیبایی ه��ای خالق هس��تی اس��ت. 

جای��ی برای اینک��ه بتوانیم زندگی 
شهرنش��ینی را تحم��ل کنیم، حتمًا 

بایستی از طبیعت انرژی بگیریم.
پرس��تار: در خصوص واژه پرس��تار، 
مثل همه رش��ته ها نیس��ت که یک 
چهارچوب��ی را برایمان مش��خص 
کنن��د ک��ه آن را انجام دهیم و تمام 
ش��ود. نه پرس��تار یعنی درک کردن 
بیم��ار، ش��رایط بیم��ار و همراهان 
همزم��ان ک��ه درکش��ان می کنی و 
خ��ودت را ج��ای بیمار و همراه بیمار 
می گ��ذاری. اما خ��وب خیلی نباید 
احساست درگیر باشد و نوع کارت را 
تحت تأثیر قرار دهد. بایس��تی که با 
وج��دان کاری کام��ل ب��رای بیمار 
خدم��ات ارائ��ه دهی و ب��ا محبت با 
بیمار رفتار کنی و پرس��تاری خیلی 
محدوده گسترده ای دارد، فقط یک 
ش��غل نیس��ت، همزم��ان محب��ت 
کردن، مراقبت کردن، درک کردن، 
و با وجدان بودن بودن اس��ت همه 

اینها در پرستار باید باشد.
 ورزش: ورزش دیدگاه من نسبت 
به زندگی را تغییر داد، سبک زندگی 
م��ن خیل��ی متأثر از ورزش ش��ده و 
واقع��ًا ب��ه نظر من بای��د یک بعد پر 
رنگی در زندگی همه داشته باشد در 

زندگی جسمی و خصوصًا روحی.
CCU: ثانیه ه��ا می توان��د تعیی��ن 
کننده سرنوشت انسان ها باشد، یک 
پرس��تار حاذق می توان��د در عرض 
چن��د ثانی��ه زندگی را به انس��ان ها 

برگرداند.
بیمارس�تان هاش�می نژاد: با 
توج��ه به تم��ام فراز و فرودهایی که 
در ۱5 س��ال کاری در ای��ن مرک��ز 
داش��تم، ام��ا هی��چ وقت ب��ه ذهنم 
نرس��یدکه بخواه��م مح��ل کارم را 
عوض کنم و همیش��ه عرقی به این 

سازمان داشتم.
کرون�ا: زندگ��ی ما خیل��ی کوتاه و 
ش��اید فردایی نباشد و سعی می کنم 
کمت��ر اف��راد را از خودم آزرده کنم و 
اگر ش��دند زود از دلش��ان دربیاورم 

قبل از اینکه دیر شود.

پرسنلی هم که 
درآن شاغل 

شدند چون ما 
 CCU قبالً یک

مشترک بین 
محب مهر و 
هاشمی نژاد 

داشتیم پرسنلی 
که در آنجا 

سابقه کاری 
داشتند و خود 
بنده به همراه 

چند نفر از 
همکاران در آن 

CCU شاغل 
بودیم
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طبیعت�ی ک�ه به رای�گان در اختی�ار ما قرار 
گرفت�ه اس�ت، در طول هزارانس�ال ایجاد 
ش�ده و م�ا ح�ق نداری�م با س�هل انگاری، 
موجب نابودی آن ش�ویم. پس ازخودمان 
شروع کنیم و به اینکه وظیفه این کی یا آن 
یکی چیست و آن را انجام نمی دهد بسنده 
نکنی�م و آنچ�ه را وظیف�ه ماس�ت در ح�ق 
طبیع�ت و م�ادر زمی�ن انج�ام دهی�م، ک�ه 
س�خاوتمندانه به ما حیات بخشیده است. 
ب�ا انج�ام دادن ای�ن کاره�ا یعن�ی م�ا 
شناس�ی  ق�در  و  مهرب�ان  انس�ان های 

هستیم:

زمین
 سـبـز

 وقت�ی ب�ه طبیعت گردی می رویم مراقب 
طبیع�ت باش�یم و س�عی کنی�م اث�ری از 

خودمان در آن به جا نگذاریم.
 مهربانی با طبیعت و محیط زیست را به 
س�بک زندگی م�ان تبدیل کنی�م تا دیگران 

هم از ما الگو بگیرند.
 ب�ه فرزندانم�ان یاد بدهیم ب�ا حیوانات، 
حش�رات، گیاه�ان و درخت ه�ا مهرب�ان 

باشند.
 م�وادی مانن�د مای�ع ظرفش�ویی، پودر 
لباسشویی و یا بطری ها برای طبیعت و آب 
رودخانه آلوده کننده و یا س�می به حس�اب 
می آین�د؛ از ریخت�ن ای�ن م�واد در طبیعت 

خودداری کنید.
 اگ�ر می خواهی�د حرف�ه ای و مس�ئوالنه 
طبیعت گ�ردی کنی�د، همیش�ه چند کیس�ه 
پالس�تیکی همراه داش�ته باشید تا عالوه بر 
جم�ع ک�ردن زباله ه�ای خودت�ان، محیط 

اطراف را هم از زباله ها پاکسازی کنید.

 در هنگام ظرف شس�تن، مس�واک زدن، 
دس�ت و صورت شس�تن و لباس شس�تن 

بیهوده آب را هدر ندهیم.
 اگ�ر دوش حم�ام ش�ما درکمت�ر از 20 
ثانی�ه ی�ک ظ�رف چهارلیت�ری را پ�ر از آب 
می کن�د در آن ص�ورت حتم�اً آن را ب�ا ی�ک 

سردوش کاهنده مصرف عوض کنید.
 اگر در تابستان می خواهید آب سرد میل 
کنید اینقدر آب را باز نگذارید تا سردشود. 
بلک�ه همیش�ه ی�ک بط�ری آب در یخچال 

داشته باشید
 گاه�ی وقت ه�ا می ش�ود از ی�ک کیس�ه 
پالس�تیکی چندین بار اس�تفاده کرد و بعد 

آن را دور انداخت.
 پس�ماندهای خود را به دو قس�مت تر و 
خش�ک تقس�یم کنید و دو س�طل جداگانه 
تفکیک کنیم. پسماندهای تر را در مخازنی 
که در خیابان ها وجود دارد رأس س�اعت ۹ 
شب قرار دهید و پسماندهای خشک را در 

مخ�ازن آب�ی رنگی ک�ه در برخی خیابان ها 
اختی�ار  در  ی�ا  و  داده  ق�رار  دارد  وج�ود 
غرفه ه�ای بازیاف�ت و خودروهای مکانیزه 

جمع آوری پسماند خشک قرار دهید.

پس�ماندهای تر )فاس�د شدنی( هستند که 
شامل:

 تفاله چای پس از آب گیری
 پسماند غذایی

 ضایعات میوه و سبزی
طبیع�ت  در  ک�ه  خش�ک  پس�ماندهای 
پایدارترند و یا به س�ختی و در مدت بس�یار 

طوالنی تجزیه می گردند عبارتند از:
 پالستیک

 نان خشک
 فلز

 شیشه
 کاغذ و مقوا
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فکر شکل گیری بخش 
آرم�ان دقیق�اً از چ�ه 
زمانی کلید خورد و شما چگونه 
گرفت�ن  عه�ده  ب�ر  ب�رای 
مس�ئولیت این بخش انتخاب 

شدید؟
بخش آرمان بیمارستان هاشمی نژاد 
با شیوع کرونا در سال 98 راه اندازی 
ش��د. و در واقع قبل از آن پس��ت کت 
بیمارس��تان محب مه��ر بود که در 
بیمارس��تان هاش��می نژاد مشغول 
فعالی��ت بود. ای��ن بخش مدتی غیر 
فعال ش��ده بود و با ش��یوع کرونا در 
کش��ور تصمیم بر این ش��د که کل 
بیمارس��تان ها حتمًا یک بخش را به 
عنوان بخش کرونا داش��ته باش��ند، 
ک��ه بیم��اران بتوانن��د آنج��ا ایزوله 
باش��ند و از سایر بیماران جدا باشند. 
در جلس��ه ی مدیری��ت بحران روز 
جمع��ه 2 اس��فند م��اه که توس��ط 
مدیران ارش��د بیمارس��تان تشکیل 

تبدیل بخش کرونایی آرمان 
به بخش VIP  بیمارستان 

در گفتگو با خانم مرضیه مهدی فرانی، 
سرپرستار بخش آرمان بیمارستان عنوان شد:  

پرستاری یعنی 
عشق به همنوع 
و کمک به خلق، 

که در هر 
شرایطی پرستار 

این کمک رو 
انجام می دهد. 

حتی اگر خودش 
درمعرض خطر 
باشد مثل االن 

که در زمان 
شیوع کرونا 

پرستارها واقعاً 
جان فشانی 

کردند درود به 
همه پرستاران 

سرزمینم
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 سرکار خانم مرضیه مهدی فرانی، سرپرستار بخش آرمان 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد با ایشان درباره روند شکل 
گیری بخش آرمان و نوع خدماتی که در این دو س��ال به 

بیماران ارائه شده است گفتگو کردیم.
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گردید، تصمیم براین شد که بخش 
آرم��ان را از ف��ردای هم��ان روز 
بازگش��ایی کنند و بیماران کرونایی 
که به بیمارس��تان مراجعه می کنند 
آنجا بستری کنند. فردای همان روز 
ب��ه صورت داوطلبانه پرس��نل ابتدا 
ب��رای ای��ن بخش انتخاب ش��دند و 
خ��وب هی��چ پیش آگاه��ی در مورد 
کووید نداش��تند و راجع به مراقبت، 
درمان و وسایل حفاظت فردی هیچ 
ک��س هنوز هیچ اطالعی نداش��ت. 
ول��ی مث��ل همیش��ه پرس��تارهای 
ف��داکاری بودن��د ک��ه ب��ه عن��وان 
داوطلب برای این بخش خودش��ان 

را به دفتر پرستاری معرفی کردند.
ی��ک هفت��ه بعد از باز ش��دن بخش 
کرون��ا، هنوز مس��ئول برای بخش 
انتخاب نش��ده بود و یک شب بعد از 
ش��یفت به من اعالم ش��د که با به 
عنوان سرپرس��تار بخ��ش کرونای 
بیمارستان انتخاب شده ام. مسئولیت 
خیل��ی س��ختی بود، چ��ون هیچی 
آگاهی از این بیماری وجود نداش��ت 
و همگ��ی ترس داش��تند، اما باتمام 
این مس��ائل من این مس��ئولیت را 
قبول کردم و در نهایت ما نیروهایی 
را ب��رای کار در بخ��ش که انتخاب 
کردیم که بیش��تر افراد عالقه مند و 

فعال بودند.
آن زم��ان ما هنوز بخش ICU برای 
بیم��اران کرونایی نداش��تیم و اینجا 
ه��م بخش آرم��ان بود و هم بخش 
ICU، یعن��ی بیم��اران بدح��ال هم 
دراین بخش بستری بودند. بیمارانی 

ک��ه زیر دس��تگاه ونتیالت��ور بودند، 
حتی بیماری که دیالیزی بود همین 
جا بستری بود و دیالیزش هم انجام 
می شد. و بخش دیالیز برنامه ریزی 
ک��رده بود که بیم��اران دیالیزی که 
کرونای��ی می ش��وند جهت دیالیز به 

بخش آرمان مراجعه کنند.

چ�ه اقدامات�ی ب�رای 
تجهی�ز بخ�ش انجام 

گرفت؟ 
همانط��ور ک��ه گفتم مدتی بود که از 
بخش آرمان اس��تفاده نمی ش��د و به 
خاط��ر همی��ن تجهی��زات کاملی 
نداشت، کم کم بخش تجهیز شد و 
بخ��ش باالخره پا گرفت و پرس��نل 
ه��م که با عالقه کار کردند. س��ری 
اول در آخ��ر اردیبهش��ت م��اه 99، 
بخش کرونا را تعطیل کردیم. خوب 
خدا رو شکر تعداد زیادی از بیماران 
ب��ا حال خ��وب مرخص ش��دند، اما 
بیمارانی هم بودند که متاس��فانه از 
دس��ت دادی��م. ک��ه واقعًا ب��رای ما 
دردناک بود و برای پرس��نل بس��یار 
س��خت بود. ول��ی اینقدر جو بخش 
خ��وب ب��ود ک��ه روز آخ��ری ک��ه 
می خواس��تیم بخش را تعطیل کنیم 
و پرس��نل به بخش های خودش��ان 
برگردن��د خیلی ج��و صمیمی بود و 
همی��ن باعث ش��د آن س��ختی کار 
کرونا قابل تحمل تر باش��د. روسای 
بیمارس��تان به پرسنلی که در بخش 
آرم��ان کار می کردن��د، خیلی لطف 

داشتند.

خدمتی ک�ه هم اکنون 
در بخ�ش آرمان ارائه 
می ش�ود ش�امل چ�ه بیمارانی 

است؟ 
بع��د از اینک��ه از نظ��ر کرونا بخش 
بس��ته شد یک بازس��ازی در بخش 
 VIP انج��ام ش��د و ب��ه بخ��ش
بیمارستان تبدیل شد البته VIP ای 
که بیماران باید بیمه تکمیلی داشته 
باش��ند ت��ا بتوانن��د در ای��ن بخش 
بس��تری شوند. برای اندویورولوژی 
تحت عمل جراحی قرار می گیرند و 
همچنین بقیه روزها بیماران شیمی 
درمان��ی درای��ن بخ��ش بس��تری 
می ش��وند یا بیم��اران نفرولوژی که 
می خواهن��د داروه��ای خاص��ی را 
بگیرن��د، در ای��ن بخ��ش ب��ه ای��ن 

عزیزان ارائه خدمت می شود.

به نظر ش�ما پرستاری 
چه معنایی دارد و برای 
کسانی که تازه می خواهند این 
کنن�د  انتخ�اب  را  رش�ته 

مهم ترین پیامتان چیست؟
پرس��تاری یعنی عش��ق به همنوع و 
کمک به خلق، که در هر ش��رایطی 
پرستار این کمک رو انجام می دهد. 
حت��ی اگر خ��ودش درمعرض خطر 
باش��د مثل االن که در زمان ش��یوع 
کرونا پرس��تارها واقعًا جان فش��انی 
کردن��د درود ب��ه هم��ه پرس��تاران 

سرزمینم. 
اگر کس��ی می خواهد وارد پرستاری 
از  بای��د روحی��ه ی  ش��ود حتم��ًا 
خودگذش��تگی را داش��ته باش��د تا 
بتواند دراین رشته موفق باشد. چون 
ش��رایط کار پرس��تاری واقعًا سخت 
اس��ت، تا کس��ی نتوان��د از خودش 
بگ��ذرد نمی تواند به فرد دیگری که 
نیازمند هست، کمک کند. در پایان 
تش��کر ویژه از آقای دکتر عباس��ی و 
س��رکار خانم نقیبی که همیش��ه به 
همه پرس��تارهای بیمارستان در این 
ش��رایط س��خت کم��ک کردن��د و 

حامی مان بودند.

پرستاری یعنی 
عشق به همنوع 
و کمک به خلق، 

که در هر 
شرایطی پرستار 

این کمک رو 
انجام می دهد. 

حتی اگر خودش 
درمعرض خطر 
باشد مثل االن 

که در زمان 
شیوع کرونا 

پرستارها واقعاً 
جان فشانی 

کردند درود به 
همه پرستاران 

سرزمینم
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ب�اس�پاسازوقتیکه
دراختی�ارم�اق�رار
دادی�د،لطف�ًامختص�ریدر
م�وردفعالیتهاییکهدراین
و گذش�ته س�ال دو یک�ی
همزم�انباهمهگیریبیماری
کووی�د19درحیط�هکاری
بهداش�تمحیطانجامش�ده

استتوضیحاتیبفرمائید.
در این دوران و با توجه به ش��رایطی 
ک��ه حاکم بود خوب کارهای زیادی 
انج��ام گرف��ت، از جمل��ه س��اخت 
محلول ضدعفونی دس��ت در زمان 
بح��ران و توزی��ع در بیمارس��تان، 
تدوین پروتکل جدید در مورد حمل 
ونق��ل و رف��ت وآمد در آسانس��ور و 
مناطق پرتردد، زمان بندی در مورد 
نح��وه و تع��داد دفعات گندزدایی در 
بخش ها، تهیه وتایید لوازم حفاظت 
ف��ردی مناس��ب و کارهای��ی که با 
توج��ه به ش��رایطی ک��ه در آن قرار 
داشتیم شاید کمی متفاوت تر از قبل 
و ب��ا حساس��یت بیش��تری انج��ام 

می دادیم.

حساسیت های بهداشت 
محیط در دوران کرونایی 

گفت و گو با مهندس سمانه رجوندی مسئول HSE و مهندس 
ویدا تقی خانی مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان

با توجه به 
شرایط به وجود 
آمده و لزوم 
جداسازی 
بیماران کلیوی از 
سایر بیماران 
کرونایی، بخش 
اورژانس 
براساس 
استانداردها 
بازسازی گردید
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خانم رجوندی مس��ئول HSE و خانم تقی خانی مس��ئول 
بهداش��ت حرفه ای بیمارستان هس��تند، با ایشان درباره 
فعالی��ت ه��ا و اقدامات این واحد در دوران ش��یوع کرونا 

گفتگو کردیم.

54Hasheminejad Kidney Center آذرماه1400شماره2



www.hkc.iums.ac.ir

ب�اتوج�هبهش�رایط
بیم�اریکووی�دچ�ه
ط�رحوبرنامههای�یدرحوزه
بهداشتمحیطراپیادهسازی

نمودهاید.
ب��ه ه��ر ح��ال در ای��ن دوران در 
ش��رایطی ق��رار گرفتیم که تا کنون 
تجربه نکرده بودیم و س��عی کردیم 
ت��ا ب��ا توجه ب��ه امکان��ات بهترین 
تصمیم ه��ا را بگیریم و اجرا کنیم به 
عنوان مثال جداس��ازی س��رویس 
بهداش��تی در مورد پرس��نلی که از 
اس��تعالجی کرونا بازگشتند یکی از 
کارهایی بود که انجام ش��د. و داخل 
همه سرویسهای بهداشتی محلول 
هیپوکلری��ت س��دیم ب��ه ص��ورت 
اس��پری آماده سازی شده که هنگام 
ورود ضدعفون��ی توس��ط خود فرد 

انجام شود.

نقاطقوتوفرصتهایی
وچالشهای�یک�هدر
حوزهبهداشتمحیطمدیریت
کووی�دب�اآنمواج�هبودی�درا
چگون�هارزیابیمیکنید؟وچه
تجارب�یموف�قوناموفقدراین

دورانآموختهشد؟
ب��ا توجه به ش��رایط ب��ه وجود آمده و 
لزوم جداس��ازی بیم��اران کلیوی از 
س��ایر بیم��اران کرونای��ی، بخ��ش 
اورژان��س براس��اس اس��تانداردها 

بازس��ازی گردید. و این خود یکی از 
فرصت هایی بود که برای بیمارستان 
ایجاد شد. در مورد چالش های پیش 
آمده ش��اید در این خصوص بتوان به 
نبودن محل��ول ضدعفونی در زمان 
شروع پاندمی و لوازم حفاظت فردی 
اش��اره کرد. در این میان پروژه هایی 
در بیمارس��تان هاشمی نژاد تدوین و 
برنامه ریزی ش��د تا با اس��تفاده از آب 
چ�اه در س��ی�ف�ون های س��روی�س 
بهداش��تی و نظاف��ت درمصرف آب 

صرفه جویی شود. 
و شاید به ساخت محلول ضدعفونی 
دس��ت به عن��وان یکی از درس های 
آموخته ش��ده بتوان اش��اره کرد. و به 
علت ش��رایط اولی��ه وکمبود محلول 
ضدعفون��ی کنن��ده محلول ه��ای 
ضدعفونی کننده ای که متاس��فانه به 

سرقت می رفت.

چ�ه دوران ای�ن در
خالقیتهاوایدههایی
ح�وزه در بیمارس�تان در
بهداش�تمحیطپیادهس�ازی

شد؟
ت��ا جایی ک��ه االن حضور ذهن دارم 
اس��تفاده از دس��تگاه سم پاشی نو در 
زمان ضدعفونی سطوح در بخش ها 
و البی بیمارستان و استفاده از خالل 
دندان در کنار درب آسانس��ور جهت 
استفاده از دکمه آسانسور وجلوگیری 

از عدم تماس دست با کلیدها.

چ�هش�اخصهاییرا
میتوانبرایارزیابی
عملک�رددرحوزهبهداش�ت

محیطکوید19بکاربرد؟
 ب��ه نظر م��ن مدیریت پس��ماند به 
تفکی��ک بخش های بیمارس��تانی 
توزین وتفکیک و مدیریت هزینه در 
مورد محلول های ضدعفونی کننده 
و شوینده در بخش ها، شاخص هایی 
هستند که برای تصمیم گیری های 

آتی بسیار کارآمد هستند.

درحیط�هبهداش�ت
حرف�هایچهاقداماتی

انجامگرفتهاست؟
۱- انج��ام معاینات طب کار مطابق 
ب��ا پروت��کل انجام معاینات در زمان 

شیوع کووید 
2- ارزیاب��ی آالینده های محیط کار 
در بخش ه��ای ت��ازه تاس��یس و یا 

بخش هایی با تغییر ساختار
۳- اقدام به استانداردس��ازی موارد 
خص��وص  در  انطب��اق  ع��دم 

آالینده های محیط کار
4- اخذ مش��اوره جهت اس��تاندارد 
س��ازی ساختمان و دریافت تاییدیه 

ایمنی سازمان آتش نشانی
5- اق��دام ب��ه اخذ تاییدی��ه ایمنی 

آسانسورهای مرکز
استانداردس��ازی  و  اص��الح   -6

سیستم روشنایی ساختمان

به نظر من 
مدیریت پسماند 
به تفکیک 
بخش های 
بیمارستانی 
توزین وتفکیک و 
مدیریت هزینه 
در مورد 
محلول های 
ضدعفونی کننده 
و شوینده در 
بخش ها، 
شاخص هایی 
هستند که برای 
تصمیم 
گیری های آتی 
بسیار کارآمد 
هستند
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راز موفقیت چیست؟
مهم ترین راز موفقیت یک مدیریت  این است که 
به نیروهای فعال، متعهد، کاربلد و خالق به چشم 
یک سرمایه نگاه کند. کارمندی که شرافت کاری 
باال دارد، به کار و هدف خود متعهد و پایبند اس��ت 
و برای آن ارزش قائل اس��ت و به پیش��رفت خود و 
مجموعه اش می اندیشد و هر روز یک نکته جدید 
می آموزد در حقیقت یک س��رمایه گرانبهاست که 
ی��ک مدی��ر باید به آن توجه کامل و کافی داش��ته 
باشد و در حفظ نیروهایی که این امتیازات را دارند 
ت��الش کند چرا ک��ه حفظ این نیروها یعنی کمک 
ب��ه حف��ظ بق��اء و پیش��رفت مجموعه و س��رعت 

بخشیدن به رشد و توسعه آن سازمان.
 یک مدیر باید به این نکته توجه داش��ته باش��د که 
خود نیز یک کارمند اس��ت مانند س��ایر کارمندان، 
اگر مدیر خوب باشد دیگران نیز همانند او هستند، 
برتری انگاری باید کنار گذاشته شود و او نیز خود 
را در کن��ار س��ایر کارمن��دان ببین��د. آن چیزی که 
مدی��ر را از س��ایر کارمن��دان متمای��ز می کند هنر 

مدیریتی و مس��ئولیت س��نگینی است که به گردن 
اوس��ت. یک مدیر همیش��ه باید بهترین را انتخاب 
کن��د، چ��ه در زندگی ش��خصی و چه در حیطه کار. 
بهترین ها همیش��ه باعث ایجاد انگیزه می ش��وند. 
کارمند خوب باعث رش��د و پیش��رفت می ش��ود. ما 
بعنوان یک مدیر موفق ابتدا باید در خود و س��پس 
در کارمن��دان اخالق حرفه ای و ش��رافت کاری را 
نهادین��ه کنی��م. اینکه ب��دون حضور یک رئیس و 
مس��ئول، کارها و وظایف به صورت خود جوش و 
از سر رغبت و وفاداری به حرفه، به درستی انجام 
ش��ود و نیازی به حضور ناظر نباش��د، تا از سر ترس 
یا تکلیف و صرفًا جهت دریافت تش��ویق و مزایا و 
موارد این چنینی وظایفش��ان را به بهترین ش��کل 
انج��ام دهن��د. به کارمندان خود ان��رژی بدهیم و 
ان��رژی دریاف��ت کنی��م. انگیزه بدهی��م و انگیزه 
بگیری��م. اف��راد را باتوج��ه به کوش��ش و تالش و 
همچنین در نظر گرفتن توانش��ان تش��ویق کنیم. 
اگر احیانًا کاستی و کوتاهی یا کم کاری سهوی از 
کارمندان به چش��م خورد سیاس��ت تشویقی خود را 

ب��ه کار ببری��م و ب��ه کارمن��دان گوش��زد کنیم که 
تالش آن ها در جهت پیش��رفت خود و س��ازمان تا 

چه اندازه مؤثر است.
بهتر اس��ت ما بعنوان یک مدیر انتقاد پذیر باش��یم، 
با کارمند خود صادق باش��یم، کارمندان از ما الگو 
می گیرن��د و مانن��د ما عمل می کنند. مطالعه کنیم، 
ه��ر کارمن��دی یک مدیر اه��ل مطالعه و یادگیر را 
بیش��تر می پس��ندد تا کس��ی که بر اساس حدس و 
گم��ان رفتار مدیریتی از خود بروز می دهد. ش��وخ 
طبع و خوش اخالق باش��یم اما جدی و محترم و 
ب��رای کارمن��دان احت��رام و ارزش وی��ژه ای قائل 
ش��ویم چرا که رفتار ما مانند آیینه ای اس��ت که هر 

آنچه کنیم به خودتان باز می گردد.
در پایان کالم می توان به این جمله از آندره موروا 
اش��اره ک��رد که می گوی��د: »افراد بش��ر هیچ گاه 
نمی توانن��د ب��ه اقدام��ی مفید مب��ادرت ورزند و به 
عملی مش��ترک دس��ت زنند، مگ��ر اینکه یکی از 
میان آنان برخاس��ته و تالش همه را هر لحظه به 

سوی هدف مشترک رهبری کند.«

مریم شعبانی
مسئول اموال

مدیر خوبی باشیم 
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۳ ماه سخت از جابه جایی 
تا ساخت اورژانس جدید

به روایت خانم شراره بیده
سرپرستار بخش اورژانس

در جابه جایی که س��ه ماه گذش��ته در بخش و 
بازسازی اورژانس جدید انجام شد، یک فضایی 
را د راختی��ار م��ا قرار دادند تا مدتی به طور موقت 
ت��ا زم��ان آماده ش��دن بخش جدی��د در آنجا به 
بیماران خدمت کنیم. خوب ما با کمک پرس��نل 
تاسیسات و گروه خدمات و کمک های مدیریت 
و آق��ای دکت��ر عباس��ی و با نقش��ه و طرحی که 
پی��ش بین��ی کردی��م با کمک دکتر ش��اه آبادی 
س��عی کردیم یک اورژان��س کوچکی را فراهم 
کنی��م ک��ه بتوانیم به بیمارانمان س��رویس ارائه 
دهی��م. ح��اال تخت ها همه کن��ار هم بود و یک 
محیط��ی را ب��رای جای ویزیت پزش��ک در نظر 
گرفت��ه بودیم و ی��ک CPR کوچک. خالصه با 
همت همگی و پاراوان کش��ی آنجا را درس��ت 
کردی��م در این زمان جابه جایی متاس��فانه موج 
پنج��م کرون��ا رخ داد و مراجعین ما چندین برابر 

ش��دند چ��ه از لح��اظ هم��کاران، اعض��ای 
خانواده هایش��ان و س��ایر مردم و ما به این فکر 
افتادیم که خوب االن با این وضعیتی که در این 
اورژانس کوچک داریم با این بیماران تنفس��ی 
چ��ه کار بکنی��م. ک��ه خ��وب طی ی��ک دوره ی 
کوچکی توانس��تیم که چن��د تا برانکارد و تخت 
اضاف��ه کنی��م و بیرون اورژانس یک فضایی را با 
پی��ش بینی مدیری��ت و کمک بقیه به خصوص 
پرس��نل تاسیس��ات توانس��تیم آن قسمت را در 
خدمت رس��انی به بیماران کووید بگذاریم. حاال 
از طرف��ی هم نگران پرس��نل خودمان بودیم به 
خاطر اینکه این بحران کرونا خوب بس��یار همه 
گی��ر ش��ده ب��ود و ما با وج��ود کوچکی اورژانس 
دائم اس��ترس داش��تیم. خوب خدا را شکر ظرف 
مدت ۳ ماه با همت مس��ئولین ارش��د توانس��تیم 
این دوره را پش��ت سر بگذاریم، روزهای سختی 

بود ولی تمام ش��د. االن که در این اورژانس ۱0 
تخته هس��تم و فضای اورژانس بزرگتر ش��ده و 
می بین��م که می توانیم خدمت بیش��تر و بهتری 
ارائ��ه دهی��م خس��تگی آن روزها از تنم درآمده و 
خدا را ش��کر از نظر تجهیزات و س��اختاری خیلی 
اوضاع بهتر ش��د. جا دارد از آقای دکتر عباس��ی، 
مهندس عرب و خانم نقیبی که در این دوران از 
نیروی به ما بسیارکمک کردند و همچنین دکتر 
ش��اه آبادی که اگر حمایت ها و پیش��نهادهای 
س��ازنده ایش��ان نبود شاید االن نمی توانستم به 
این س��ادگی راجع به آن روزها صحبت کنم. و 
درپای��ان ج��ا دارد تش��کر اصل��ی را از پرس��نل 
پرس��تاری، کم��ک بهی��اری و خدم��ات بخش 
اورژانس را داشته باشم، که این شرایط بحرانی 
و س��خت را تحمل کردند، و بدون ابزار ش��کایتی 

این دوران را تحمل کردند.
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منابع انس�انی هر س�ازمانی، عامل اصلی حیات 
آن س�ازمان اس�ت. بهتری�ن تعبیر ب�ه جایگاه 
انس�ان در س�ازمان، خال�ق س�ازمان بودن آن 
اس�ت. ب�ی تردید مظه�ر آفرینندگ�ی خداوند، 
انس�ان اس�ت. انس�ان آفریننده است و یکی از 

مخلوقاتش، سازمان است.
جایگاه س�ازمانی بیمارس�تان ش�هید هاشمی 
نژاد در س�طح دانش�گاه علوم پزش�کی ایران و 
وزارت بهداش�ت، حاص�ل ت�الش کارمن�دان 
توانمند و مدیران دلسوزیس�ت که ش�بانه روز 
تالش می کنند تا با عملکرد حرفه ای مس�ئوالنه 
و درخش�ان خ�ود، در ارائ�ه خدم�ات با کیفیت و 

مؤثر به جامعه هدف پیشتاز و سرآمد باشند.
بیمارس�تان ش�هید هاشمی نژاد به منظور ایجاد 
و ارتق�اء چابک�ی س�ازمانی، از مش�ارکت هم�ه 
کارکن�ان خ�ود به�ره می گی�رد و از ط�رق زی�ر 
ارتب�اط دو س�ویه خ�ود ب�ا کارکن�ان را تقویت و 

پایش می نماید:
 تش�کیل کمیت�ه نظ�ام پیش�نهادات، تمامی 

پیشنهاداتی که به صورت خود جوش و نوآورانه 
توس�ط همکاران ارئه می ش�ود و یا بر اس�اس 
نی�از اع�الم ش�ده مط�رح می گ�ردد، در کمیته 
بررس�ی، ضم�ن اجرای پیش�نهادات برگزیده، 

مورد تشویق هم قرار می گیرند.
 انجام نظرسنجی کارکنان، یکی از اقدامات 
اصی�ل بیمارس�تان اس�ت ک�ه از دهه هش�تاد تا 
کنون انجام می شود. مشارکت فعاالنه کارکنان 
و ارائه بازخورد به مدیران، تأثیر به س�زایی در 
سیاس�ت گ�زاری ه�ا و اص�الح رویکرده�ای 
بیمارس�تان داشته است. مانند ارتقا محیط کار، 
بهب�ود ارتباط�ات، بهبود جبران حقوق و مزایا و 

تغییر نوع قرارداد همکاری کارکنان و....
  اط�الع رس�انی، آم�وزش و تقوی�ت کدهای 
رفت�اری ک�ه برگرفت�ه از ارزش های س�ازمانی 
اس�ت ب�ه منظور حفظ کرام�ت کارکنان و ایجاد 
محیط کاری مملو از احترام، کار تیمی و تقویت 
رفت�ار ش�هروندی و... می باش�د ک�ه موج�ب 

افزایش اثربخشی سازمانی می شود.

 برنام�ه آموزش�ی کارکن�ان، با توج�ه به نیاز 
سنجی فردی، درون بخشی و سازمانی تدوین 
و عملیاتی می گردد، و اجرای آن موجب رش�د و 

توسعه حرفه ای افراد می شود.
  مدیری�ت اس�تعدادها و جانش�ین پ�روری با 
توس�عه  و  تحلی�ل  اص�ول  از  من�دی  به�ره 
شایس�تگی ها، مرب�ی گ�ری و منتورین�گ، تیم 

سازی و توانمندسازی انجام می شود.
مشارکت همه کارکنان در برنامه های سازمانی 
بس�یار حائز اهمیت اس�ت. لذا از همه همکاران 
محترم در خواست می شود با ارا ئه پیشنهادات 
و مش�ارکت در نظر س�نجی ها و... مدیران مرکز 
را در برنام�ه ریزی ه�ا و اقدام�ات اصالحی مورد 
نی�از ی�اری نماین�د.  امید اس�ت با لطف و عنایت 
خداوند مهربان و تالش مس�ئولین و مش�ارکت 
هم�ه هم�کاران محت�رم، ش�اهد س�ربلندی و 
موفقیت روزافزون بیمارس�تان ش�هید هاشمی 
نژاد در عرصه نظام س�المت کش�ور و خدمت به 

هموطنان عزیزمان باشیم.

مهتاج هاشمی
مدیر امور اداری و منابع انسانی

انسان، خالق سازمان
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گزارشی از اقدامات انجام شده در واحد ایمنی بیمار

هدف کلی واحد ایمنی ارتقاء فرهنگ ایمنی در 
س��ازمان اس��ت. بدی��ن منظور ای��ن واحد کلیه 
اقدام��ات خ��ود را با بکارگی��ری کار تیمی و هم 
افزای��ی و خ��رد جمع��ی در جه��ت ارتق��اء این 

فرهنگ مورد برنامه ریزی قرار می دهد.
این اقدامات شامل:

طراحی سامانه گزارش دهی رویدادها  ب��ه ص��ورت الکترونی��ک و آموزش و 01
فرهنگ سازی کلیه کارکنان در سازمان

RCA و تحلی��ل رویداده��ای جدی و  برنام��ه ریزی جهت کاهش نقاط قابل 02
بهب��ود در کلی��ه واحدها و گروه های پزش��کی و 
پرس��تاری و پاراکلینیک و رصد رویدادهای پر 
تکرار و انتقال درس های آموخته ش��ده به کلیه 

کارکنان
اج��رای  و  م��دون  ری��زی  برنام��ه  بازدیده��ای مدیریت��ی ایمن��ی بیمار 03
walk round ک��ه میزان اجرای اقدامات انجام 
ش��ده سالیانه رصد می ش��ود و نقاط قابل بهبود 

بیشتر سازه های و ساختاری است.
برنام��ه ریزی و اج��رای بازدید میدانی  که واحدها در محل ارزیابی می ش��وند 04
ش��امل بهداش��ت محیط، بهداش��ت حرفه ای، 

هماهن��گ کنن��ده ایمن��ی بیمار، اخ��ذ رضایت 
آگاهان��ه، تاسیس��ات، تغذیه، کنت��رل عفونت، 
داروه��ای پ��ر خطر، تجهیزات که نتایج ارزیابی 
در سال 97 77%، سال 98 8۱% و سال 99 %85 

می باشند.
ارزیاب��ی فراینده��ای ایمنی ش��امل  فرایندهای با اولویت مانند پیش��گیری 05
از س��قوط، زخم بس��تر، تلفیق دارویی، جراحی 
ایمن و ... می باشند. که در سال 97 88%، سال 

98 88% و سال 99 94% بوده است.
درصد پیش��رفت اقدامات کمیته مرگ  و میر در س��ال 98 99% در س��ال 99 06
94% ک��ه نق��اط قابل بهبود توس��ط اتندینگ و 
دستیاران پزشکی در جلسات morning توصیه 

الزم شده است.
رویدادهای جدی در س��ال 97 پنجاه و  هفت مورد، س��ال 98 هش��تاد و یک 07
مورد و س��ال 99 چهل و هفت مورد بوده اس��ت 
و تعداد NE در س��ال 97 بیس��ت و یک مورد، 
سال 98 چهارده مورد و سال 99 پنج مورد بوده 

است.
تعداد RCA های انجام ش��ده در سال  97 ش��صت مورد، 98 بیس��ت مورد و 08

سال 99 دوازده مورد بوده است.
اطالع��ات ش��اخص های ایمنی بیمار  ماهیان��ه توس��ط نرم افزار رس��تک در 09
کلی��ه بخش ها جمع آوری ش��ده و جهت ارتقاء 

نقاط قابل بهبود برنامه ریزی می شوند.
ش��اخص های بین المللی ایمنی بیمار  )SSER( درب��اره رویداده��ای جدی 10
طبق فرمول مربوط س��الیانه محاس��به ش��ده و 

جهت ارتقاء برنامه ریزی می شوند.
فرهن��گ ایمن��ی بیم��ار از طری��ق  11 )HSOPSC( پرسش��نامه بین المللی
که در نرم افزار رستک بارگذاری شده و سالیانه 
توس��ط کارکن��ان تکمی��ل و نق��اط قابل بهبود 

برنامه ریزی می شوند.
تش��کیل کمیته ه��ای ایمن��ی بیمار و  مرگ و میر ماهیانه و بررس��ی و کشف 12
چالش ه��ا و برنام��ه ریزی جه��ت کاهش نقاط 

قابل بهبود انجام می شود.
از رابطی��ن ایمنی س��الیانه تش��ویق و  قدردانی بعمل می آید.13
ن��کات کلی��دی ایمنی بیم��ار به کلیه  داده 14 آم��وزش  س��الیانه  کارکن��ان 

می شود.

سرکار خانم شیده گنجه ای
مسئول ایمنی بیمار

سرکار خانم مریم عادلی نسب
کارشناس ایمنی بیمار
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جناب آقای محمد زاده 
ب�ا س�الم و تش�کر از 
اینک�ه وق�ت خ�ود را در اختیار 
خبرنام�ه بیمارس�تان ش�هید 
هاش�می نژاد گذاش�تید لطف�اً 
مختصری از س�ابقه کاری خود 

بفرمائید.
من از س��ال ۱۳84 توس��ط شرکت 
آبان تبرید از بیمارس��تان قلب شهید 
رجایی وارد این مرکز شدم و افتخار 
کار در این بیمارستان نصیبم شد. از 
ب��دو ورودم، بیمارس��تان در ح��ال 
بازس��ازی و تعمیرات زیادی بود که 
من هم با گروه تاسیسات مشغول به 

کار شدم.

س�ال  ی�ک  ای�ن  در 
تغیی�رات  گذش�ته 
س�اختاری و ساختمانی زیادی 
در بیمارس�تان صورت گرفته و 
بخش های�ی ب�ه بیمارس�تان 

ساخت بخش ccu, پذیرش 
مرکزی و نمازخانه در زمان اوج 

بیماری کرونا

گفتگو با آقای اکبر محمدزاده،  مسئول واحد تاسیسات

بالفاصله بعد از 
بخش CT نوبت 
به انبار دارویی، 

الندری و 
آندوسکوپی شد 

که آنها هم به 
خوبی به پایان 

رسید. تقریباً در 
بهمن ماه 1۳99 
بازسازی بخش 

CCU شروع و 
نمازخانه و سالن 

پذیرش مرکزی 
شروع شد، که 
زمان اوج کرونا 

بود
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 آقای اکبر محمد زاده مسئول واحد تاسیسات بیمارستان 
ش��هید هاشمی نژاد، با ایش��ان درباره پروژه های عمرانی 

بیمارستان دریک سال گذشته گفتگو کردیم.
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اضاف�ه یا بازس�ازی ش�ده اند 
مختص�ری از ای�ن تغییرات را 

برای ما شرح دهید؟
بازس��ازی ها و تعمی��رات از بخ��ش 
رادیول��وژی و احداث CT   اس��کن 
ش��روع ش��د. که بعد از پایان کار و 
راه اندازی دس��تگاه متوجه شدیم که 
هزینه انجام CT در بیمارس��تان ما 
ی��ک ده��م بیمارس��تان های دیگر 
می باش��د، ک��ه این موضوع بس��یار 
باع��ث خوش��حالی ب��ود ت��ا مردم 
راحت ت��ر بتوانند مراحل درمان خود 
را انج��ام دهن��د. بالفاصل��ه بعد از 
بخ��ش CT نوبت ب��ه انبار دارویی، 
الندری و آندوس��کوپی شد که آنها 
هم به خوبی به پایان رس��ید. تقریبًا 
در بهمن ماه ۱۳99 بازسازی بخش 
CCU ش��روع و نمازخانه و س��الن 
پذی��رش مرکزی ش��روع ش��د، که 

زمان اوج کرونا بود.
متاس��فانه بچه های تاسیس��ات هم 
درگی��ر این بیماری ش��دند و نصف 
پرس��نل مجبور ش��دند به مرخصی 
اس��تعالجی برون��د. از طرفی کمبود 
نیرو و از یک طرف افتتاح بخش در 
زمان خیلی کم، باعث شد آن روزها 
بس��یار س��خت و طاقت فرس��ا طی 
ش��ود و در نهایت با فوت همکارمان 

آق��ای فرهمن��د در روز اول عی��د 
اوض��اع بدتر ش��د. ولی یاد و خاطره 
آن همکار گرامی همیش��ه در یاد ما 
خواه��د ماند، برای ش��ادی روحش 
فاتح��ه ای می خوانی��م. بار دیگر در 
بازس��ازی اورژانس چند حادثه برای 
پرس��نل پی��ش آمد ک��ه یکی از آنها 
ب��رای خودم بود، که از نردبان پایین 
افت��ادم و هر دو دس��تم دچار پارگی 
ش��دید ش��د. ولی با این حال به کار 
خود ادامه دادم ولی اینجا جا دارد از 
برخ��ورد دوس��تانه  حمایت ه��ا و 
مدیریت و ریاس��ت بیمارس��تان که 
همه جوره هوای واحد تاسیس��ات را 
دارن��د قدردان��ی کنم و آن روزی که 
افتتاحی��ه اورژانس در س��الن آمفی 
تئات��ر برگ��زار ش��د و آقای مهندس 
ع��رب پ��ای تریبون از تاسیس��ات 
تعریف و تش��کر کردند خستگی آن 
روزه��ای س��خت از تن م��ا بیرون 

رفت.

چ�ه  کرون�ا  بح�ران 
ش�رایط  در  تاثی�ری 
کاری ش�ما و واحد تاسیس�ات 

داشته است؟
در م��ورد بح��ران کرونا اینکه باعث 
شد همه زندگی، کار و حتی دوستی 

و رفاقت هایمان تحت تأثیر آن قرار 
بگی��رد. و باع��ث اس��ترس زی��اد و 
نگرانی برای سالمتی خانواده و پدر 

و مادرمان شود. 
ب��ا ش��نیدن خب��ر فوت آش��نایان و 
همکاران بسیار ناراحت و اندوهگین 
می ش��دیم. چون واحد تاسیس��ات 
هم��ه ج��ا و ب��ه هم��ه بخش های 
بیمارس��تان رف��ت و آمد دارد همین 
باعث نگرانی برای سالمتی و بیمار 
نش��دن خیل��ی زیاد اس��ت و خوب 

سخت می گذرد.

سخن پایانی
در اینجا جا دارد از ش��ما و 
هم��کاران ب��رای زحمات��ی ک��ه 
می کش��ید قدردانی کنم و از ریاست 
و مدیری��ت بیمارس��تان ک��ه برای 
پیش��رفت روزافزون بیمارس��تان و 
ارتق��اء س��طح خدم��ت رس��انی به 
بیماران تالش می کنند کمال تشکر 
را دارم. و تش��کر از مس��ئولین و 
دیگ��ر  بخش ه��ای  هم��کاران 
بیمارستان که این بازسازی ها باعث 
ش��ده ب��ود وقفه ای در انج��ام کار و 
ارائه خدمت رس��انی واحد تاسیسات 
ش��ود. با آرزوی سالمتی روزافزون 

برای همگی.

بازسازی ها و 
تعمیرات از 

بخش رادیولوژی 
   CT و احداث
اسکن شروع 

شد. که بعد از 
پایان کار و 
راه اندازی 

دستگاه متوجه 
شدیم که هزینه 

انجام CT در 
بیمارستان ما 

یک دهم 
بیمارستان های 
دیگر می باشد، 
که این موضوع 

بسیار باعث 
خوشحالی بود تا 

مردم راحت تر 
بتوانند مراحل 
درمان خود را 

انجام دهند
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علیرضا هاشمی

در چن��د ماه��ی ک��ه در تاسیس��ات بیمارس��تان 
مشغول به کار هستم، خاطرات خوبی دارم و کار 
ک��ردن در زمان س��اخت بخ��ش جدید اورژانس 
کاره��ای زی��ادی از قبیل تخری��ب و اجرای لوله 
کشی و جوشکاری را بر عهده داشتم. و در طول 
ای��ن م��دت با توجه به اینکه کارها بس��یار زیاد و 
س��نگین ب��ود، حت��ی در حین کار چند بار س��ر و 
دست و پای من آسیب دیده، اما با وجود پرسنل 
خوب تاسیس��ات س��ختی کار اصاًل معلوم نشد و 
بع��د از کار ه��م ب��ا ه��م گ��پ و گفت داش��تیم، 
می خندیدیم، ش��اد بودیم و خس��تگی کار معلوم 
نمی ش��د. و تمام آن روزها باالخره گذش��ت و من 
خصوص��ًا از مس��ئول واح��د تاسیس��ات بس��یار 

سپاسگزارم.

محمدرضا محرابی

با س��الم همیش��ه باعث افتخارم بوده و هست که 

در بخش��ی از بیمارس��تان مشغول به کار هستم، 
که قلب بیمارس��تان نامیده می ش��ود. از کار در 
موتورخان��ه گرفته تا بخش های بیمارس��تان که 
اواًل خدم��ت ب��ه بیم��اران ب��وده و بعد خدمت به 
کادر درمان است. خوشبختانه ریاست و مدیریت 
بیمارس��تان همیشه به  فکر بازسازی و راه اندازی 
بخش های جدید در بیمارس��تان هس��تند، تا این 
مرک��ز بتوان��د خدمات متنوع��ی ارائه دهد و این 
باعث کار بیش��تر و خوش��حالی آن ها می شود. در 
کار بازسازی از جمع آوری لوله ها آب و اکسیژن 
و کابل های فرس��وده برق، اطفا حریق، سیس��تم 
گرمای��ش و س��رمایش، لول��ه کش��ی، کاب��ل 
کش��ی های جدید و اکس��یژن و فن کوئل ها بر 
عهده پرس��نل تاسیس��ات می باشد. که این واقعًا 
ققط با درایت و تدبیر سرپرست تاسیسات میسر 
می ش��ود. از خاطرات شیرینم می توانم به شیفت 
ش��ب هایی که با هم هس��تیم و همدلی پرس��نل 
تاسیس��ات بگویم، و خاطره بد هم از دس��ت دادن 
یکی از پرس��نل خوب تاسیس��ات آقای فرهمند 

عزیز که روحشان شاد باشد انشاا...

سجاد مقیمی

با س��الم خدم��ت همه هم��کاران در طول یک 
س��الی که در بیمارس��تان هاشمی نژاد مشغول به 
کار هس��تم، خاط��رات خ��وب زی��ادی دارم و از 

همگی کمال تشکر را دارم.

مرتضی مرادی

اوایل زمس��تان س��ال گذش��ته با ش��روع ساخت 
بخش CCU  کار پرس��نل تاسیس��ات از روزهای 
ع��ادی بیش��تر ش��د. چون ما ع��الوه بر کارهای 
روتین بخش ها باید کارهای تاسیس��اتی و برقی 
CCU را نی��ز انج��ام می دادی��م و این کار باعث 
می شد مسئولین بخش ها از پرسنل تاسیسات به 
خاطر انجام نش��دن یا دیر انجام ش��دن کارهای 
بخش ها ناراضی باش��ند. اوایل اسفند ماه بود که 
با درگیر ش��دن چند نفر از پرس��نل تاسیس��ات به 
کرونا و ش��لوغ ش��دن کار CCU و فش��ار روحی 
پرس��نل از جمل��ه آق��ای محمد زاده زیاد ش��د و 
ح��دود ۱5 روز ب��ا کار ش��بانه روزی برای افتتاح 
CCU  باالخ��ره پ��روژه در اواخ��ر س��ال به بهره 
برداری رسید. ولی خاطره تلخ شروع سال جدید 
و ف��وت همکار عزیزم��ان آقای فرهمند بود، که 
واقعًا خس��تگی را در تن بچه ها نش��اند. بعد از چند 
ماه با ش��روع پروژه اورژانس دوباره فش��ار کاری 
پرسنل زیاد شد، در حدی که از اول مرداد ماه تا 
مه��ر م��اه بدون یک روز تعطیلی پروژه اورژانس 
را به اتمام رساندیم و در این مدت من به عنوان 
پرس��نل شیفت مش��غول انجام وظیفه بودم و در 
آخ��ر از آق��ای محم��دزاده باب��ت حمایت ه��ا و 
راهنمایی های بی دریغ ایش��ان کمال تش��کر را 

دارم.

 خاطرات تلخ وشیرین گروه تاسیسات 
از انجام پروژه های عمرانی بیمارستان
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مجید مشکین قلم

در ابت��دای کار تخریب بخش اورژانس کار برای 
ما بس��یار س��خت بود، ولی هر چه به انجام کار 
نزدی��ک می ش��دیم و ب��ه نتیجه رس��یدن کار را 
می دیدیم بسیار خوشحال می شدیم چون مجهز 
ش��دن این بخش اول از همه برای مردم بس��یار 
خ��وب ب��ود و هم ب��رای تمامی پرس��نل، چون 
خواهی نخواهی گذر همه پرس��نل به این بخش 

می افتد امیدوارم  که همیشه سالمت باشند.

سعید جعفری

از نیمه اول خرداد ماه وارد واحد تاسیسات شدم. 
از هم��ان ابت��دای کار مورد محب��ت همکاران و 
مس��ئول محترم واحد تاسیس��ات قرار گرفتم و 
همگ��ی ب��ه من کمک کردند تا در انجام کارهای 
بیمارستان موفق باشم.  از زمان شروع کار پروژه 
اورژان��س ب��ا نهایت همکاری و عزم جزم تالش 
کردیم تا کار به نحو احسنت انجام شود. خاطره 
تل��خ م��ن زم��ان کار در اورژانس بود که از باالی 
نردبان افتادم ولی خدا را ش��کر به خیر گذش��ت و 
ب��ا کم��ک دوس��تان روزهای س��خت به خوبی 
س��پری شد. روزهای ش��یرین و خاطرات خوش 

هم بوده ولی از همه ش��یرین تر مربوط به جلس��ه 
آقای مهندس عرب بود که بابت پروژه اورژانس 
به ما نظر لطف داش��تند و تش��کر کردند. در پایان 
از مجموع��ه بیمارس��تان و تمامی همکارانی که 
در تم��ام لحظات س��خت کاری کن��ار من بودند 
صمیمان��ه تش��کر می کنم، ضمن��ًا برخود وظیفه 
می دان��م که از آقای محمدزاده مس��ئول محترم 
واحد تاسیس��ات که هر وقت کاری هس��ت و نیاز 
به مش��اوره و کمک داریم در کنارمان هس��تند 
تش��کر و قدردان��ی نمای��م. ب��ه امی��د موفقیت 
روزافزون برای مجموعه بیمارس��تان و پرس��نل 

محترم آن.

مهدی فرخ بالغي

س��الی که گذش��ت درس��ت در اول ایام نوروز با از 
دس��ت دادن یکی از همکاران قدیمی و بس��یار 
خوبمان آقای فرهمند س��المان ش��روع شد. سه 
چه��ار م��اه قبل از عید مش��غول س��اخت بخش 
CCU ش��دیم، ب��ا کار ش��بانه روزی و هم��ه 
س��ختی های کار و وقت کم، کار تاسیس��ات یک 
کار تیم��ی و در کن��ار ه��م کار کردن اس��ت. آن 
روزه��ا کرونا به ش��دت ش��یوع پیدا ک��رده بود و 
متاسفانه یکی از پرسنل تاسیسات به آنکه بداند 
کرونا دارد، این بیماری را به اکثر پرس��نل منتقل 
شد. یعنی از ۱۳ نفر نیرو فقط 4 نفر بیمار نشدند 
چند تا از همکاران در خانه بس��تری ش��دند، و ۳ 
نف��ر در بخ��ش ICU آق��ای فرهمن��د بعد از چند 
هفت��ه نتوانس��ت ب��ه این بیماری مب��ارزه کند و 

شهید راه سالمت شد.
ح��اال ب��ا نبود نیرو و فش��ار کار ب��اال آن چند نفر 

باق��ی مانده با تمام تالشش��ان ب��ا بی خوابی ها، 
خس��تگی های بی وقفه که قابل تصور نیس��ت، 
مش��غول کار ش��دند تا بخش هر چه زودتر برای 
اس��تفاده بیماران ش��روع به کار کند. بخش که 
تمام ش��د با تش��کر و تمجید مدیر بیمارس��تان 
پرس��نل ق��وت و نیرو ب��رای ادام��ه کار روزمره 
گرفتند. بعد از بخش CCU ش��روع به بازس��ازی 
بخ��ش اورژان��س کردیم. در ای��ن حین با وجود 
کمبود نیرو، تجهیزات و حتی کفش و لباس پاره 
که به دلیل  ش��رایط کاری آس��یب می دیدند باز 
ه��م ب��ه کار ادامه می دادی��م. اما با همه اینها کار 
بخش شروع شد، منتهی این بار کار بدون وقفه، 
ب��دون اس��تراحت، بدون تعطی��الت و مرخصی، 
حت��ی روزه��ای جمع��ه، در ای��ن حی��ن بخش 
تاسیس��ات مثل همیش��ه موظف به رس��یدگی و 
نگهداری از همه بخش ها و موتورخانه بود، علی 
رغم فش��ار کار باال صدمه دیدن بچه ها در حین 
کار و بیماری ه��ا و هی��چ کدام از اینها قابل وصف 
نیس��ت. اما جدای از همه این مس��ائل پرس��نل 
فق��ط به پیش��رفت کار فک��ر می کردند تا بخش 

حیاتی بیمارستان شروع به کار کند.
 

حمید گودرزی

یکی از خاطرات شیرین این است که بخش های 
قدیمی بیمارس��تان بازسازی و افتتاح می شوند و 
بیماران اس��تفاده می کنند. هیچ وقت کار کردن 
در بیمارس��تان و برای بیماران س��خت و خس��ته 
کننده نیس��ت و خاطره تلخ هم از دس��ت دادن 

آقای فرهمند بود.
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باورهای غلط 

تغذیه ای

مص�رف چ�ای زی�اد جایگزی�ن 
نوشیدن آب:

مص��رف چ��ای بیش ازح��د و پررنگ، نه تنها آب 
م��ورد نی��از بدن را تأمین نمی کند بلکه منجر به از 
دس��ت دادن آب بدن می گردد و به دلیل مصرف 
مک��رر آب جوش��یده )ک��ه این ن��وع آب عالوه بر 
ناخالصی ه��ا، ام��الح مفی��دی مث��ل منیزیوم و 
س��یترات و... خ��ود را نی��ز از دس��ت می ده��د( و 
اگزاالت موجود در گیاه چای، می تواند ریس��ک 
ابتال به سنگ های کلیوی )اگزاالته( به خصوص 
در افراد مستعد به تشکیل سنگ، افزایش دهد.

چ�ای س�بز و قه�وه س�بز باع�ث 
الغری می شود:

ت��ا زمان��ی که ف��رد ازیک رژیم غذای��ی اصولی 
تبعی��ت نکن��د هیچ نوع معجزه ای با چای س��بز و 

قهوه سبز، رخ نمی دهد.
مص��رف بی��ش از حد دو فنج��ان در هفته توصیه 
نمی ش��ود، به خصوص در افرادی که از داروهای 
ض��د فش��ار خ��ون و قلبی –عروق��ی و ضدانعقاد 

خون استفاده می کنند.

بس�ته های  از  الغ�ری  معج�زه 
دوره ای دمنوش های گیاهی:

مص��رف زی��اد )روزان��ه ۳-2 لی��وان( ان��واع 
جوش��انده های گیاه��ی و بس��ته های دمن��وش 
مت��داول الغری موجود در بازار، به دلیل افزایش 
متابویس��م ب��دن ب��ه طور غیر طبیع��ی، منجر به 
کاه��ش وزن ب��دن ش��ده، که می توان��د منجربه 
عوارض جبران ناپذیری همچون ایس��ت قلبی، 

اختالل عملکرد کبدی و کلیوی و .... شود.

مهساباغبانیهالهخلت
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جایگزی�ن ک�ردن عس�ل به جای 
قند و ش�کر و مصرف نابجا و زیاد 

به دلیل طبیعی بودن آن:
ح��ذف قند وش��کر )قن��د س��اده( از رژیم غذایی 
توصیه می ش��ود اما این باور اش��تباه که عس��ل، 
طبیعی اس��ت و می توان��د جایگزین خوبی برای 
قند وشکرباشد )به مقدار زیاد(، اشتباه است. زیرا 
در نهای��ت قن��د موجود در عس��ل ه��م به گلوکز 

تبدیل می شود.

زرده تخ�م م�رغ: زرده تخ�م مرغ 
افزای�ش چرب�ی خ�ون  باع�ث 

)کلسترول( می شود:
زرده تخ��م م��رغ دارای م��واد مغ��ذی الزم و 
ض��روری ب��رای بدن می باش��د، ۳ تا 4 عدد تخم 
م��رغ کامل )س��فیده و زرده تخ��م مرغ( در هفته 
مص��رف نمایی��د. زرده و س��فیده تخم مرغ کاماًل 
پخته ش��ود )ترجیحًا آب پز ش��ده ویا نیمروی کم 
روغ��ن( و اصطالح��ًا نی��م بند یا عس��لی مصرف 
نشود، زیرا عالوه برایجاد مسمومیت، در طوالنی 

مدت منجر به کمبود ویتامین بیوتین می شود.

اس�تفاده م�داوم از ن�ان س�فید 
)لواش(:

ن��ان س��فید به خصوص نان ل��واش دارای میزان 
زیادی نمک وجوش ش��یرین می باش��د. مصرف 
طوالن��ی م��دت این ن��وع نان، منجر ب��ه ایجاد 
بیماری فش��ارخون، قلبی-عروقی و مش��کالت 

گوارشی مزمن می شود.

اضافه کردن س�بوس ب�ه غذاها، 
ماس�ت و ی�ا پاش�یدن س�بوس 
اضاف�ی ب�ه نان بع�د ازپخت به بهانه مفید 

بودن یا الغری:
س��بوس می بایس��ت به اندازه ی کافی، نه مقدار 
زیاد، در مواد غذایی مصرف ش��ود و حتماً در حین 
پخت اضافه گردد. اضافه کردن سبوس به نان در 
زمان گذاشتن خمیر در تنور برای پخت، منجر به 
اختالل در جذب مواد مغذی و گوارش��ی می شود. 
مصرف بیش از حد س��بوس و اضافه کردن آن به 
ان��واع غ��ذا و ن��ان بعد ازپخت، به بهانه الغری، نه 

تنها باعث کاهش وزن نمی ش��ود بلکه ریس��ک 
ابتال به س��نگ های کلیوی )اگزاالته( را افزایش 
داده و هم چنین منجر به س��وء جذب مواد مغذی 

موجود در انواع غذاها می شود.

مص�رف لبنی�ات س�نتی، محلی و 
فله ای )ش�یر، ماست، دوغ و...( به 

بهانه خاصیت بیشتر و طبیعی بودن:
مص��رف ای��ن گون��ه لبنی��ات به دلی��ل وجود بار 
میکروب��ی وچرب��ی زیاد به هیچ عن��وان توصیه 

نمی شود.
 محص��والت لبنی می بایس��ت طی فرآیند در 
کارخانه، پاس��توریزه و یا اس��تریلیزه ش��ود زیرا با 
جوشاندن شیر فله ای در خانه، به هیچ وجه تمام 
میکروب های بیماری زا از بین نرفته و چربی آن 

کامل گرفته نمی شود.
 ترجیح��ًا از محص��والت لبن��ی پ��رو بیوتیک 

استفاده شود.
برنج را آبکش کنیم برای اینکه نشاس��ته شس��ته 
شود و باعث چاقی و یا افزایش قند خون نشود:

آبک��ش ک��ردن برنج باعث از دس��ت رفتن مقدار 
بس��یار زیادی از ویتامین های گروه ب می ش��ود و 
در واق��ع ب��ا این نوع طب��خ، از ارزش غذایی برنج 
کاس��ته ش��ده و فقط از کربوهیدرات آن اس��تفاده 
می ش��ود. مصرف ب��ه اندازه برن��ج بصورت کته 
ش��ده، به هیچ عنوان باعث چاقی و افزایش قند 

خون نمی شود.
 رعای��ت نکردن اص��ول صحیح تغذیه، باعث 
چاق��ی و ع��دم کنت��رل قن��د خون می ش��ود که 
متاس��فانه به برنج کته ای در رژیم غذایی نس��بت 

داده می شود.

جایگزین�ی مغزه�ا و دانه ه�ای 
روغن�ی ب�ه جای لبنی�ات به بهانه 

تأمین کلسیم:
می��زان کلس��یم در مغزها ودانه ه��ای روغنی در 
مقایس��ه با لبنیات، کمتر می باشد و میزان زیست 
دسترس��ی متفاوت و کمتری نس��بت به لبنیات 
دارد. ل��ذا می بایس��ت از لبنی��ات ب��ه عنوان منبع 
اصلی )با توجه به زیس��ت دسترسی باالتر نسبت 
به سایر منابع غذایی( برای تأمین کلسیم، فسفر 

و پروتئی��ن و ویتامین ه��ای گ��روه ب بخصوص 
ویتامی��ن ب 2)ریبوفالوی��ن(، اس��تفاده ش��ود و 
میزان مصرف مغزها با توجه به واحد تعیین شده 
روزانه، به دلیل منبع بس��یار خوب از اس��یدهای 
چ��رب غیراش��باع )ام��گا ۳( و س��ایر مواد مغذی 
همچ��ون منیزی��م و... توصی��ه می گ��ردد. اما در 
صورت استفاده زیاد از مغزها و جایگزینی آنها با 
لبنی��ات )بط��ور مث��ال مص��رف ب��ادام درختی 
جایگزی��ن ش��یر( اضاف��ه وزن و چاق��ی را درپی 
خواه��د داش��ت. مصرف روغن ه��ای حیوانی و 
محل��ی ب��ه بهانه خاصی��ت بهتر و مقوی بودن به 
ج��ای روغن ه��ای گیاهی )زیت��ون کانوال، دانه 
آفتابگ��ردان، دان��ه کنج��د و...( این نوع روغن ها 
دارای درصد بس��یار باالیی چربی اشباع وترانس 
می باش��ند و قطعًا مصرف طوالنی مدت این نوع 
روغن ه��ا منج��ر ب��ه گرفتگی ع��روق، افزایش 
فش��ارخون و کبد چرب و بیماری های متابولیک 
می گ��ردد. از روغن ه��ای جامد نیز به هیچ عنوان 

استفاده نشود.

مص�رف آب میوه ه�ای طبیع�ی به 
بهانه مفید و سالم بودن:

مص��رف آبمیوه ه��ای طبیعی به دلیل از دس��ت 
دادن مق��دار بس��یار زیادی از فیب��ر و ویتامین ها 
)فیبر موجود در انواع میوه ها باعث بهبود عملکرد 
گوارش��ی، کنترل کالری دریافتی و مواد مغذی و 
ویتامین ه��ا می ش��ود( ب��ه هیچ عن��وان توصیه 
نمی ش��ود، در واق��ع ب��ا مص��رف آب میوه ه��ای 
طبیع��ی، درص��د بس��یار باالی��ی از قن��د می��وه 
)فروکتوز( به بدن رس��یده و در صورت اس��تفاده 
مکرر و روزانه، افزایش چربی خون و مقاومت به 
انس��ولین و بیماری کبد چرب ایجاد می ش��ود. )به 
طور مثال برای تهیه یک لیوان 250 س��ی س��ی 
آب س��یب، ب��ه ط��ور متوس��ط چهار عدد س��یب 
اس��تفاده ش��ده و 4 برابر فیبر و مواد مغذی، دور 

ریخته می شود(
 آب میوه های صنعتی نیز به دلیل داشتن مواد 
نگهدارنده و شکر زیاد و استفاده از میوه های بی 
کیفی��ت و نامرغ��وب، باعث افزایش چربی خون، 
مقاوم��ت ب��ه انس��ولین و بیم��اری کب��د چرب، 

می گردند.
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نگاهی به تاریخچه و عملکرد
 بخش پیوند کلیه بیمارستان شهید هاشمی نژاد

بیمارس��تان هاش��می نژاد بنیانگذار پیوند کلیه 
بص��ورت برنام��ه مدون از س��ال ۱۳64 بعنوان 
اولین مرکز پیوند کلیه در کشور است. و دومین 
مرکز پیوند کلیه الپاراس��کوپیک در کش��ور در 
س��ال ۱۳82 در این بیمارس��تان راه اندازي شد. 
بخ��ش پیون��د واقع در طبقه اول بیمارس��تان و 
ش��امل ۱5 تخ��ت فع��ال در 6 اتاق دو تخته و 4 
تخت��ه وی��ک تخت دیالیز در بخش می باش��د. 
کلی��ه خدمات آموزش��ی –مراقبت��ی ودرمانی  
دربخ��ش پیون��د عبارتن��د از: جراح��ی پیوند از 
اهداکنن��ده زن��ده و م��رگ مغزی و پیوند از اتباع 
خارج��ی با مجوز از س��ازمان وزارت بهداش��ت 

کشور انجام می گیرد.
در این بخش بیماران جهت پیوند کلیه )گیرنده 
و اهدا کننده( و بیمارانی که دچار عوارض پیوند 
ش��ده بدون داشتن مشکالت عفونی، در بخش 
بس��تري می ش��وند و کلی��ه خدم��ات در ح��د 
تخصصی و فوق تخصصی جراحی و داخلی به 
بیماران ارائه می ش��ود. با تالش صادقانه دست 
ان��درکاران و نیروی انس��انی، بخش پیوند کلیه 
هم چنان به رشد و بالندگی خود ادامه می دهد. 
در این مرکز از سال ۱۳64 تا پایان سال ۱۳99 
تعداد ۳702 پیوند انجام ش��ده اس��ت که 470 
پیوند از مرگ مغزی از س��ال ۱۳89 انجام ش��ده 

اس��ت. تعداد پیوند در س��ال های قبل از کرونا 
۱00 ت��ا ۱50 پیون��د در س��ال بوده اس��ت که با 
توجه به ش��رایط کرونا کمی آمار پیوند کاهش 
یافته اس��ت. در بخش پیوند کلیه بیمارس��تان 
اس��اتید جراح پیوند کلیه با س��ابقه به تعداد 5 نفر 
و اساتید نفرولوژی 7 نفر فعالیت دارند و پرسنل 
بخش پیوند که 9 پرس��تار با س��ابقه و 4 کمک 

بهیار مشغول به کار هستند.
همچنین قابل ذکر اس��ت حدود 20 پیوند کلیه 
در بیم��اران غی��ر ایرانی از کش��ورهای بحرین، 
اکراین، نیجریه، هندوس��تان، لبنان، آذربایجان، 

عراق انجام شده است.
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کتاب هنر خوب زندگی کردن اثر رولف دوبلی 
است و یکی از بهترین کتاب هایی است که در 
زمینه رشد و توسعه فردی نوشته شده است. که 
در س��ال ۱۳97 با ترجمه عادل فردوس��ی پور، 
به��زاد توکل��ی و عل��ی ش��هروز در ای��ران ب��ه 
چاپ رس��ید و در م��دت زم��ان کوتاه��ی بارها 
تجدید چاپ شد و با استقبال کم نظیر مخاطبان 
مواجه ش��د. این کتاب در 52 بخش تألیف ش��ده 
که در واقع 52 میان بر ذهنی است، تا با کمک 

آنها تصمیمات بهتر و هوشمندانه تری بگیرید. 
ش��ناخت این ابزارها ش��اید نتواند یک زندگی 
خ��وب را برایتان تضمین کند، اما مس��یرتان را 
برای رس��یدن ب��ه آن هموارتر می کند. به قول 
مترجم کتاب هنر خوب زندگی کردن از قواعد 
رایج کتاب های مش��ابهش پیروی نمی کند. از 
دوران باس��تان ی��ا ب��ه عبارت بهتر، دس��ت کم 
2500 س��ال پیش و ش��اید قبل از آن، همیش��ه 
ب��رای مردم س��ؤال ب��وده که یک زندگی خوب 

یعنی چه، چه طور باید زندگی کرد؟ یک زندگی 
خوب چه مؤلفه هایی دارد؟ نقش سرنوش��ت در 
آن چیس��ت؟ پول چه نقش��ی در آن دارد؟ آیا در 
پی��ش گرفتن ی��ک زندگی خ��وب به ذهنیت 
انسان بس��تگی دارد؟ رولف دوبلی می گوید که 
مغز بش��ر با س��رعت کمتری نسبت به سرعت 
مدرنیزاس��یون زندگی بشر توسعه یافته است و 
همی��ن باع��ث ایجاد خطاهای بی ش��ماری در 

زندگی بشر می شود.

هنر خوب زندگی کردن

کتاب هنر خوب زندگی کردن مجموعه ای از 
روش ه��ای عمل��ی و کاربردی اس��ت که به 
تاکی��د نویس��نده حاص��ل س��ال ها تحقیق و 
گ��ردآوری مطالب گوناگون در حوزه ی روان 
شناس��ی، فلس��فه، عل��وم اقتص��اد، ریاضی و 

تجارت است.

در بخ��ش چه��ارم کتاب تحت عنوان دایره ی 
شایس��تگی چرا ش��ناختن محدودیت هایتان 
اهمی��ت دارد؟ هی��چ کس دنیا را به طور کامل 
انس��ان  مغ��ز  ب��رای  دنی��ا  نمی شناس��د. 
پیچیدگی های بس��یار زی��ادی دارد. حتی اگر 
تحصی��الت باالی��ی داش��ته باش��ید، فق��ط 

می توانی��د بخ��ش کوچکی از دنیا را بفهمید. با 
این همه همان بخش کوچک هم بسیار مهم 
اس��ت و می تواند سکوی پرتاب شما به سمت 
رویاهای بلند پروازانه باشد. اگر چنین سکوی 
پرتابی نداش��ته باش��ید، هرگ��ز نمی توانید از 

زمین بلند شوید.

دکتر فرزانه سلیمانی
مسئول آموزش و توانمندسازی
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خالصه مقاله ای از مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارس�تانی در 
پژوهش�ی به بررس�ی فرآیند بیماریابی، 
ثبت و گزارش دهی عفونت بیمارس�تانی 
و ارزیاب�ی ری���س�ک ع��فونت ه�ای 
بیمارس�تانی در بخش های مختلف مرکز 
ف�وق تخصص�ی ش�هید هاش�می نژاد 

پرداخت.

بیماریاب��ی، ثب��ت و گزارش ده��ی عفونت های 
بیمارس��تانی تأثی��ر بس��یار باالی��ی ب��ر کنترل 
عفونت ه��ای بیمارس��تانی و انج��ام اقدامات به 
موق��ع ب��رای بیماران را به همراه دارد. همچنین 
شناس��ایی علل ایجاد عفونت های بیمارستانی 
نیز در کنترل و کاهش آن می تواند بس��یار مؤثر 
باش��د. در تحقیقی که توس��ط محققان در مرکز 
تحقیق��ات مدیریت بیمارس��تانی ب��ا همکاران 
بیمارس��تان هاش��می نژاد انجام ش��ده است به 
بررس��ی فرآیند بیماریابی، ثبت و گزارش دهی 

ریس��ک  ارزیاب��ی  و  بیمارس��تانی  عفون��ت 
عفونت های بیمارستانی در بخش های مختلف 
بیمارس��تان ش��هید هاش��می نژاد پرداخت شده 
اس��ت. در ابتدا با مش��اهده ی مس��تقیم فرایند 
کاری، بررس��ی مس��تندات، دس��تورالعمل و 
بخش��نامه های موجود و مصاحبه با کارشناسان 
و مس��ئوالن ثب��ت و ردیاب��ی عفونت ه��ای 
بیمارس��تانی، رون��د بیماریاب��ی، ثبت و گزارش 
خطاها شناس��ایی گردید. روند استخراج شده با 
روند استاندارد مقایسه گردید و عدم تطابق ها و 
خطاه��ای فراین��د شناس��ایی گردید. س��پس 
پرسش��نامه طراحی ش��ده بر اس��اس خروجی 
مرحل��ه قب��ل ب��ا اس��تفاده از نظر کارشناس��ان 
اعتبارس��نجی گردی��د. در ف��از کم��ی تحقیق، 
می��زان ریس��ک خطاهای شناس��ایی ش��ده با 

استفاده از روش FMEA ارزیابی شد.
 رون��د بیماریابی به تفکیک بخش های درمانی 
شناس��ایی گردید. در ادامه فرایند اس��تانداردی 

ب��رای ردیاب��ی بیم��ار، ثب��ت و گزارش ده��ی 
عفونت های بیمارس��تانی ارائه گردید. بر اساس 
یافته های تحقیق 20 خطا در فرایند بیماریابی، 
ثبت و گزارش دهی خطاها شناسایی گردید که 
ب��ر اس��اس خروج��ی روش FMEA خطاهای 
نمونه گی��ری پ��س از تجوی��ز آنتی بیوتی��ک 
پروفیالکس��ی ب��ا RPN=205 و عدم اطالع یا 
اط��الع با تأخیر با RPN=۱۳6 باالترین میزان 
ریسک را به نسبت سایر خطاها دارا می باشند.

ب��ا توج��ه به نتایج پژوه��ش، می  توان گفت که 
جهت باالبردن تطابق فرآیند بیماریابی، ثبت و 
گزارش ده��ی عفونت بیمارس��تانی ب��ا فرآیند 
اس��تاندارد حاصل از این پژوهش، توجه بیش��تر 
س��وپروایزر کنت��رل عفونت بیمارس��تان و هم 
چنی��ن راب��ط کنترل عفونت بخش ها به این امر 

می تواند مفید باشد
فراین��د پیش��نهادی در ای��ن تحقیق در ش��کل 

صفحه بعد نمایش داده شده است.

مرجان زبرجدیدکتر سپهریروح انگیز اسدی
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پژوهش�ی به بررس�ی فرآیند بیماریابی، 
ثبت و گزارش دهی عفونت بیمارس�تانی 
و ارزیاب�ی ری���س�ک ع��فونت ه�ای 
بیمارس�تانی در بخش های مختلف مرکز 
ف�وق تخصص�ی ش�هید هاش�می نژاد 

پرداخت.

بیماریاب��ی، ثب��ت و گزارش ده��ی عفونت های 
بیمارس��تانی تأثی��ر بس��یار باالی��ی ب��ر کنترل 
عفونت ه��ای بیمارس��تانی و انج��ام اقدامات به 
موق��ع ب��رای بیماران را به همراه دارد. همچنین 
شناس��ایی علل ایجاد عفونت های بیمارستانی 
نیز در کنترل و کاهش آن می تواند بس��یار مؤثر 
باش��د. در تحقیقی که توس��ط محققان در مرکز 
تحقیق��ات مدیریت بیمارس��تانی ب��ا همکاران 
بیمارس��تان هاش��می نژاد انجام ش��ده است به 
بررس��ی فرآیند بیماریابی، ثبت و گزارش دهی 

ریس��ک  ارزیاب��ی  و  بیمارس��تانی  عفون��ت 
عفونت های بیمارستانی در بخش های مختلف 
بیمارس��تان ش��هید هاش��می نژاد پرداخت شده 
اس��ت. در ابتدا با مش��اهده ی مس��تقیم فرایند 
کاری، بررس��ی مس��تندات، دس��تورالعمل و 
بخش��نامه های موجود و مصاحبه با کارشناسان 
و مس��ئوالن ثب��ت و ردیاب��ی عفونت ه��ای 
بیمارس��تانی، رون��د بیماریاب��ی، ثبت و گزارش 
خطاها شناس��ایی گردید. روند استخراج شده با 
روند استاندارد مقایسه گردید و عدم تطابق ها و 
خطاه��ای فراین��د شناس��ایی گردید. س��پس 
پرسش��نامه طراحی ش��ده بر اس��اس خروجی 
مرحل��ه قب��ل ب��ا اس��تفاده از نظر کارشناس��ان 
اعتبارس��نجی گردی��د. در ف��از کم��ی تحقیق، 
می��زان ریس��ک خطاهای شناس��ایی ش��ده با 

استفاده از روش FMEA ارزیابی شد.
 رون��د بیماریابی به تفکیک بخش های درمانی 
شناس��ایی گردید. در ادامه فرایند اس��تانداردی 

ب��رای ردیاب��ی بیم��ار، ثب��ت و گزارش ده��ی 
عفونت های بیمارس��تانی ارائه گردید. بر اساس 
یافته های تحقیق 20 خطا در فرایند بیماریابی، 
ثبت و گزارش دهی خطاها شناسایی گردید که 
ب��ر اس��اس خروج��ی روش FMEA خطاهای 
نمونه گی��ری پ��س از تجوی��ز آنتی بیوتی��ک 
پروفیالکس��ی ب��ا RPN=205 و عدم اطالع یا 
اط��الع با تأخیر با RPN=۱۳6 باالترین میزان 
ریسک را به نسبت سایر خطاها دارا می باشند.

ب��ا توج��ه به نتایج پژوه��ش، می  توان گفت که 
جهت باالبردن تطابق فرآیند بیماریابی، ثبت و 
گزارش ده��ی عفونت بیمارس��تانی ب��ا فرآیند 
اس��تاندارد حاصل از این پژوهش، توجه بیش��تر 
س��وپروایزر کنت��رل عفونت بیمارس��تان و هم 
چنی��ن راب��ط کنترل عفونت بخش ها به این امر 

می تواند مفید باشد
فراین��د پیش��نهادی در ای��ن تحقیق در ش��کل 

صفحه بعد نمایش داده شده است.

مرجان زبرجدیدکتر سپهریروح انگیز اسدی

عورش
راتسرپرس و راتسرپ

 رد يتايح مئالع و ناراميب ياه هدنورپ يسررب
شخب هب دورو يادتبا

:طوبرم راتسرپ
:طوبرم راتسرپراميب ينيلاب طيارش رمتسم يسررب 

 شخب تنوفع لرتنك طبار هب عالطا
يريگيپ تهج

 تنوفع مئالع راميب
؟دراد ار يصاخ

تنوفع لرتنك طبار
ليمكت نامز رد 1 هرامش مرف ييادتبا ليمكت

:تنوفع لرتنك طبار
هرواشم تهج )جلاعم ( تنوفع لرتنك كشزپ هب عالطا

:)جلاعم ( تنوفع لرتنك كشزپ
 عون ،تشك ،كيتويب يتنآ اب طابترا رد يريگ ميمصت
... و يفارگونوس ،نكسا يتيس لثم دراوم رگيد و تشك

 و نكسا يت يس هب ايآ
 زكرم ... و يفارگونوس

؟دراد زاين

 )جلاعم ( تنوفع لرتنك كشزپ
مزال ياهشيامزآ روتسد

)جلاعم ( تنوفع لرتنك كشزپ
تشك روتسد  طسوت دياب يريگ هنومن ايآ؟دراد زاين تشك هب ايآ

؟دوش ماجنا هاگشيامزآ سانشراك

:هطوبرم راتسرپ
 سانشراك هب عالطا 

هاگشيامزآ

 /اگشيامزآ سانشراك
راتسرپ

هنومن نتفرگ

 /هاگشيامزآ سانشراك
راتسرپ

هاگشيامزآ هب هنومن لاسرا
؟تسا داح راميب ايآ )جلاعم ( تنوفع لرتنك كشزپ

 هب هجوت اب كيتويب يتنآ زيوجت
راميب طيارش

هاگشيامژآ سانشراك
تشك ماجنا

:هاگشيامزآ سانشراك
شخب هب تشك خساپ لاسرا

 دراوم هب زاين راميب ايآ
 .. و نكسا يت يس رگيد

؟دراد

 :هطوبرم راتسرپ
 هب راميب نداتسرف يريگيپ

نكسا يت يس

:)جلاعم ( تنوفع لرتنك كشزپ
اهشيامزآ رگيد و تشك خساپ يسررب

 ( تنوفع لرتنك كشزپ
 باوج اب بسانم زيوجت :)جلاعم

دراوم رگيد و تشك

 :تنوفع لرتنك طبار
 مرف رد تشك خساپ نتشون

1 هرامش
 :تنوفع لرتنك طبار

 رزياورپوس هب 1 هرامش مرف ليوحت
هام ره ناياپ رد تنوفع لرتنك

 ناتسراميب رد البق راميب ايآ
؟تسا هدوب يرتسب

 هتشاد يحارج لمع البق ايآ
 زا لاسكي زا رتمك ايآتسا هتشاد تنميا البق ايآ؟تسا

؟درذگ يم راميب تنلميا

 شيب راميب شريذپ تعاس زا
؟تسا هتشذگ تعاس 48 زا

 زا زور 10 زا رتمك ايآ
 يم راميب يلبق يصخرم

؟درذگ
 يصخرم زا هام كي زا رتمك ايآ

؟درذگ يم راميب يلبق

:ناتسراميب تنوفع لرتنك زياورپوس
NNIS فيرعت ساسا رب تنوفع عون صيخشت

:تنوفع لرتنك طبار
 ياه مرف ليوحت و يروآ عمج

 هب هنايهام روط هب 1 هرامش
تنوقع لرتنك كشزپ

:تنوفعل رتنك كشزپ
 و تنوفع ديئات مدع اي ديئات
 يم ديئات تنوفع ايآ1 هرامش ياه مرف ياضما

؟دوش

  لرتنك رزياورپوس
:تنوفع

 ديئات ياهمرف يروآ عمج
 لرتنك كشزپ زا هدش

تنوفع

:تنوفع لرتنك رزياورپوس
NNIS هناماس رد تبث

ناياپ

هلب

ريخ

هلب

ريخ

هلب

ريخ

هلب ريخ

هلب

ريخ

ريخ

هلبهلبهلب

ريخ
ريخريخ

ريخ

هلبهلب

هلب

ريخ

:تنوفع لرتنك رزيارپوس
 و تنوفع دك صيصخت

1 هرامش يياهن مرف ليمكت

ريخ

هلب
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افقی
۱. رشد کردن

2. دور کردن و راندن – بسیار زیاد
۳. زد و خورد – موضوع و زمینه 

4. قبل از یازده – العالج 
5. از مقاطع تحصیلی

6. اول– ادا و اطوار در آوردن
7. بیماری ها

8. موج��ودی نامرئ��ی – هوس زن 
باردار 

9. گلوله خمیر
۱0. نوع��ی جن��ون -  اب��ر نزدیک 

زمین
۱۱. چ��وب خوش��بو – راه رفت��ن 

کودکانه 
۱2. متعصب – تیردان

۱۳. وضعیت شلوغ و آشفته 
عمودی

۱. ظرف قند - هواپیمای نظامی 
2. نوبت و مرحله – فامیلی

۳. از ح��روف انگلیس��ی - چرب��ی و 
پیه- ضمیر س��وم ش��خص مفرد - 

گذشتن بر چیزی
4. محلول��ی ک��ه جری��ان برق را رد 

کند و خود تجزیه شود
5. تی��ر پیکان��دار - اس��ب آذری- 

جمله قرآنی - مقدس و پاک
6. ناگهانی – پرهیزکار

7. لب��اس کهن��ه و کارک��رده – 
چوپان

۱

2

۳

4

۵

۶

7

۸

۹

۱0

۱۱

۱2

۱۳

7  ۶  ۵  4  ۳  2  ۱

فراخوان شرکت در مسابقه حل جدول
به ۳ نفر از  افرادی که پاسخ درست را به واحد روابط عمومی ارسال نمایند، به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.
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