
13وقف و سالمت شماره هفتصدویازده بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت

پروژه های ساختاری و دستاوردهای پزشکی 
زنجیره امید 

در راستای رسیدن به استاندارد طب اطفال، این موسسه با 
ایجاد پروژه های ساختاری گام¬های موثری در این زمینه 
برداشته و تاکنون دستاوردهایی به شرح زیر داشته است:

 جراحی اصالحی انحراف باالی 100 درجه ستون فقرات 
با استفاده از دستگاه بررسی سیستم عصبی حین جراحی  

برای اولین بار در کشور
  انجام اولین جراحی بیماران مبتال به سینه قیفی همراه 

با وارد کردن تجهیزات اختصاصی به نام ناس 
 جراحی فلج شبکه براکیال یا فلج زایمان با استفاده از 
روش پیوند عصب دست و استفاده از چسب بیولوژیک  

به جای نخ بخیه؛
 انجام عمل پیوند انگشت شست پا به دست با تکنیک 
)Flatt Flap(، برای کودکانی که دستشان فاقد انگشت است.

 درمان نوزادان مبتال به ناهنجاری های مادرزادی شکاف 
کام و لب از بدو تولد تا بزرگسالی در قالب دستورالعمل

 پروژه کاهش مرگ ومیر قلب نوزادان بعد از عمل جراحی 
با راه اندازی 15 تخت NICU در مرکز طبی کودکان و 
آموزش تیم قلب و کادر پرستاری داخل و خارج از کشور، 
خرید تجهیزات اتاق عمل و پرداخت اضافه حقوق پرستاران 
که از دستاوردهای مهم این پروژه است و باعث کاهش 

چشمگیر مرگ ومیر نوزادان شده است.
 راه اندازی و تجهیز خانه کودکان زنجیره امید، با چرخش 

200 نفر پذیرش در ماه
 آغاز پروژه ساخت و بهره برداری از بیمارستان 540 
جراحی های  محوریت  با  اطفال  آموزشی  تختخوابی 
توانبخشی مختص  فوق تخصصی کودکان همراه مرکز 
اطفال، مرکز ترومای اطفال و مرکز تحقیقات و همچنین 

مرکز اقامتی اطفال در جنب بیمارستان

پروژه بیمارستان540 تختخوابی فوق تخصصی 
کودکان

ضرورت اجرای پروژه
در هر جامعه ای کودکان ارزشمندترین سرمایه های آتی جامعه 
تلقی می شوند. مطابق اعالم سازمان بهداشت جهانی، 3درصد 
از کودکان در سراسر دنیا با نواقص مادرزادی متولد می شوند 
و این نواقص به تنهایی علت 20درصد  از مرگ ومیر دوران 
کودکی به ویژه شیرخوارگی را تشکیل می دهد. از مجموع 
21 اختالل مادرزادی شایع بدو تولد، 14 مورد آنها نیاز به 
مداخالت جراحی در سال اول زندگی طی دوران کودکی 
دارند و در صورت درمان نشدن به موقع می توانند آثار جدی 
و ناخوشایندی بر روند تکامل و عملکرد کودک بگذارند. 
تعداد تخت های بیمارستانی موجود در کشور در حال حاضر 
جوابگوی تقاضای بستری در بیمارستان ها نیست و طبق اظهار 
نظر مسووالن وزارت بهداشت، 105 هزار تخت بیمارستانی 
برای رفع نیازهای حال حاضر و آینده نزدیک مورد نیاز 
است. این موضوع در حالی  مطرح می شود که برآورد شده 
با امکانات دولتی و در صورت عدم مشارکت بخش های 
غیردولتی برای تسهیل روند بیمارستان سازی یا بازسازی 
فضاهای درمانی موجود، روند تکمیل تعداد تخت مورد نیاز 
در کشور 40 سال  طول می  کشد. اگرچه در سال های اخیر 
نسبت به احداث تعدادی بیمارستان برای افراد بزرگسال 
اقدام شده، به نظر می رسد ساخت بیمارستان های مخصوص 

کودکان در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به آسیب پذیری کودکان، بدیهی است ساخت و 
ساز بیمارستان های ویژه آنها باید در روند افزایش تخت های 
بیمارستانی از اولویت خاصی برخوردار باشد. به طور سنتی، 
اساس بیمارستان های کودکان کشور به ویژه در بخش دولتی 
بر درمان بیماری های داخلی استوار است چرا که تمرکز 
تربیت  یعنی  اولویت آموزش عام؛  بر  بیمارستان ها  این 
پزشک عمومی و پزشک متخصص کودکان است بنابراین 
بیمارستان های  در  کودکان  فوق تخصصی  جراحی های 
دولتی و آموزشی اولویت کمتری دارد و بالطبع فضای 
کمتری برای فعالیت در اختیار آنها قرار داده می شود و 
جراحی های فوق تخصصی در بیمارستان های کودکان اغلب 
با کمبود شدید تخت و امکانات نوین مواجه  است اما به 
نظر می رسد بیمارستان های دولتی و خصوصی در حال 

حاضر گنجایش افزایش ظرفیت بیشتر را ندارند و نظر 
به تجربیات گردانندگان این موسسه خیریه طی سال های 
اخیر، ضرورت احداث یک بیمارستان عمومی با محوریت 
فوق تخصصی جراحی کودکان به شدت احساس می شود. 
کنار اهداف مدنظر این موسسه خیریه در جهت افزایش 
تخت های بیمارستانی، افزایش و ارتقای تسهیالت مورد 
نیاز بیمارستان اطفال مورد توجه ویژه است. ایجاد فضای 
مناسب برای بستری کودکان مطابق با نیازهای خاص این 
رده های سنی از اولویت های این موسسه خیریه است. با 
توجه به اینکه زنجیره امید، خدمات درمانی و مراقبت های 
ویژه ای برای کودکان بی بضاعت ارائه می کند و الزمه چنین 
درمان هایی بستری طوالنی مدت قبل و بعد از عمل است و 
از سوی دیگر بسیاری از این کودکان از سایر شهرستان ها 
به تهران مراجعه می کنند بنابراین موسسه ساخت اقامتگاه 
اطفال مجاور بیمارستان را الزم می داند. ساخت اقامتگاه 
اطفال عالوه بر ارائه خدمات کامل درمانی، مشکل اقامتی 
آن گروه از بیماران ساکن شهرستان ها را که عمدتا باعث 

انصراف از درمان می شود، برطرف می کند.
کمبود نیروی تخصصی و فوق تخصصی در طب کودکان در 
کشور یکی از مشکالت اصلی است. این کمبود، نیاز به ایجاد 
فضای پزشکی و آموزشی را به وجود می آورد که بتوان کنار 
ارائه خدمات پزشکی، همچنین فلوشیب رشته های مختلف 
کودکان را آموزش داد. بیمارستان جدید به دلیل دارا بودن 
تعداد تخت های باال و نیز تمرکز بر جراحی فوق تخصصی 
کودکان ماهیت ارجاعی خواهد داشت. درنتیجه مراجعان از 
دیگر شهرستان ها و کشورهای منطقه نیز از خدمات پزشکی 
بیمارستان بهرمند خواهند شد. از آنجایی که بیشتر نیروهای 
فوق تخصص طب اطفال کشور در تهران فعال هستند، 
بیمارستان در مکان فوق الذکر در جنوب تهران احداث 

خواهد شد. تراکم جمعیت در این محل بسیار باالست، به 
طوری که در هر کیلومتر مربع حدود 20 هزار نفر زندگی 
می کنند بنابراین نیاز به داشتن مرکز ترومای ویژه کودکان 

در این منطقه بسیار حیاتی است.

اهداف پروژه
1. ارائه بهترین خدمات درمانی با کمترین هزینه، مطابق با 

استاندارد جهانی برای کودکان محروم 
2. کاهش میزان مرگ ومیر اطفال با ایجاد استانداردسازی 

و مناسب سازی فضای بیمارستان 
3. گسترش تخت های بیمارستانی اطفال با توجه به کمبود 
تخت های بستری اطفال در کشور نسبت به رشد و افزایش 

جمعیت
4. آموزش های کوتاه مدت پزشکان و کادر پزشکی از 
طریق ورود تیم های پزشکی مجرب بین المللی زنجیره امید 

به صورت ماهیانه
5. آموزش بلندمدت به صورت اعزام پزشکان عضو زنجیره 

clinical و observer امید به فرانسه برای دوره های 
6. کاهش مرگ ومیر کودکان به علت در دسترس بودن 
به موقع تیم پزشکی و خدمات درمانی در این بیمارستان و 

ارائه خدمات ویژه قبل و بعد از عمل جراحی
7. کاهش معلولیت های کودکان به علت درمان به موقع 
و سریع و وجود کادر پزشکی مجرب و فوق تخصصی بر 

اساس راهبرد های درمانی اطفال
8. ارائه درمان های تکمیلی بعد از جراحی از قبیل همه 

مراحل بازتوانی در تمام رشته های فوق الذکر
9. جلوگیری از اعزام کودکان به خارج از کشور برای 
درمان های صعب العالج و فراهم کردن تمهیدات الزم توسط 

تیم زنجیره امید جهت درمان داخل کشور

10. کاهش زمان انتقال بیماران برای اعمال جراحی و در 
نتیجه کم  شدن عوارض به وجود آمده در اثر تاخیر در 

انجام عمل جراحی
11. کاهش عفونت های بیمارستانی با رعایت استاندارد 
پرسنلی و تجهیزات استاندارد به دلیل استفاده از اقامتگاه 

اطفال برای ادامه درمان
12. آموزش فلوشیپ فوق تخصصی جراحی اطفال برای 

کمک به ارتقای طب فوق تخصصی اطفال در کشور

بهره وران پروژه
1. کودکان محروم تحت پوشش زنجیره امید

2. طبقه متوسط جامعه 
3. اقشاری که قادر به پرداخت هزینه های درمان خود هستند.

مشخصات طرح
مشخصاتموارد اصلی پروژه

26 هزار مترمربعمساحت زمین
25 تا 35 درصدسطح اشغال )ساختمان بیمارستان(
72 هزار مترمربعزیربنای ساختمان اصلی بیمارستان

زیربنای مراکز وابسته )مرکز تحقیقات، 
اقامتگاه، مرکز بازتوانی و آمفی تئاتر(

10 هزار مترمربع

82 هزار مترمربعزیربنای کل پروژه
15تعداد کل طبقات )3 طبقه زیر زمین(

540تعداد تخت های بستری
120 نفرظرفیت اقامتگاه

هزینه های مورد نیاز پروژه
 هزینه احداث ساختمان: 1500 میلیارد تومان
 هزینه تجهیز ساختمان: 1500 میلیارد تومان

 هزینه برآوردشده به ازای هر تخت بیمارستانی : بالغ 
بر 3 میلیارد تومان

 -مجموع کل هزینه ها : 3 هزار میلیارد تومان
 زمان اجرا : 52 ماه

چگونه مشارکت کنیم؟
زیرساختی  مطالعات  انجام  از  پس  بیمارستان  این 
طوالنی مدت، کامل ترین پکیج بیمارستانی فوق تخصصی 
اطفال در کشور است که ساخت آن کمک شایانی به 
توسعه طب اطفال خواهد کرد. این اقدام بدون حمایت 
مردم ممکن نخواهد بود چرا که همیاری در ساخت 
این پروژه بزرگ ملی کمک به آینده فرزندان خودمان 
خواهد بود و نه تنها کودکان حاضر در ایران، بلکه تمام 
کودکانی که  باید از کوچک ترین حق خود؛ یعنی سالمت 
برخوردار باشند. الزم به ذکر است این پروژه بزرگ 

هم اکنون در مرحله خاک برداری قرار دارد.
نیکوکاران و خیرین )حقیقي و حقوقي( می توانند با 
یا  تجهیزات  تامین  مالي،  هزینه هاي  از  بخشي  تامین 
تامین هزینه هاي آن و همچنین برعهده گرفتن هزینه هاي 
پروژه ها  در  امید  زنجیره  پروژه هاي  درماني  کارکنان 
مشارکت کنند. در صورتي که تمایل به مشارکت در 
و  تختخوابي کودکان  بیمارستان خیریه 540  ساخت 
نوزادان دارید، مي توانید از طریق تماس با واحد حامیان 
مالي موسسه خیریه زنجیره امید، از نحوه مشارکت در 

این امر خیر اطالع پیدا کنید. 
به طور کلي، یک قرارداد با عنوان »توافق نامه پشتیباني 
مالي« بین موسسه زنجیره امید و فرد/ شرکت حامي 
بسته مي شود که همه شرایط و تعهدات در آن ذکر 
امید  زنجیره  موسسه  توافق نامه،  این  در  است.  شده 
متعهد شده تمام وجوه دریافتي را صرفا در ساخت 
بیمارستان و تهیه تجهیزات پزشکي ذیربط هزینه کند. 
در این توافق نامه تخصیص نام فرد به عنوان اهدا کننده 
این، موسسه زنجیره  بر  نیز لحاظ شده است. عالوه 
امید موظف به ارائه گزارش پیشرفت پروژه به خیرین 
محترم است. این بیمارستان در زمیني به مساحت 26 
بیمارستان  انبار نفت، جنب  هزار مترمربع در خیابان 

بهارلو واقع شده است.

درخواست مشارکت مردمی در ساخت بزرگ ترین بیمارستان خیریه فوق تخصصی اطفال

سالمت؛ حق تمام کودکان
موسسه خیریه بین المللي زنجیره امید، تیرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. هدف این موسسه ارائه بهترین خدمات درمانی هزینه – اثربخش مطابق  

با استانداردهای بین المللی برای کودکان زیر 18 سال محروم و مواجهه با مشکالت قلبی، ارتوپدی و ترمیمی بدون در نظر گرفتن نژاد، دین و ملیت برای 
ارتقای سالمت کودکان در محدوده کشور ایران است. زنجیره امید در نظر دارد با توسعه طب اطفال در کشور و دسترسی همه کودکان محروم و نیازمند 
به درمان های فوق تخصصی مطابق با استانداردهای بین المللی، هیچ کودکی در ایران به دلیل محرومیت یا عدم دسترسی به این خدمات دچار مرگ یا 

عارضه نشود. این موسسه تاکنون بیش از 11 هزار و800 کودک را به صورت رایگان درمان کرده است.

 ستاره محمد

روش هاي کمک مالي به خیریه زنجیره امید

1- مراجعه حضوری به دفتر زنجیره امید و پرداخت کمک مالی و دریافت رسید مهر شده

2- واریز به شماره حساب هاي متعلق به زنجیره 

ویژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان:

شماره حساب بانک ملی 66666 

شماره حساب بانک سامان 81481015151551

پرداخت از طریق کارت عضو شتاب شماره 5022-2970-0001-1622

پرداخت از طریق درگاه پرداخت تلفن همراه  4#*7*733*

کمک از طریق برنامه روبیکا و آپ

345 جلد تاکنون  بیش از 000
منتشر شده است

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی 
در طول تاریخ طب در ایران


