دکتر بهزاد کالنتری مدیر شبکه بهداشت شمیرانات:

جذب حمایت خیرین ،ساخت خانه بهداشت کمرد و افزایش سطح
رضایتمندی کارکنان ،از جمله اقدامات مهم شبکه بهداشت شمیرانات
درطول سال جاری بوده است
دکتر بهزاد كالنتري متولد سال 1347شهرستان بابل می باشد .وی اسفندماه سال 1373ازدانشگاه فارغ التحصيل شده و از فروردين ماه  1374به عنوان نيروي طرح موقت درشبكه

بهداشت ودرمان شهرستان زابل ازمجموعه دانشگاه علوم پزشكي سيستان و بلوچستان آغاز به كارکرده و سپس دردانشگاه علوم پزشكي كردستان فعاليت داشته است .دکتر
کالنتری درسال 1382پس ازگذشت  8سال خدمت در روستا وشهر و درسمت هاي مختلف مديريتي ،به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي منتقل شده و تاكنون در اين دانشگاه

به عنوان خانه دوم خود مشغول خدمت مي باشد.
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•آقای دکتر کالنتری لطفا بفرمایید درسال92

چه اقداماتی در راستای گسترش وکیفیت
خدمات بهداشتی ودرمانی در آن شبکه صورت

گرفته است؟

دستیابی به اهداف تبیین شده در برنامه عملیاتی سالیانه،
بهبود کمی ارایه خدمات به مردم ،جذب حمایت خیرین
و تامین بخش عمده ای از هزینه های تملک دارایی و
سرمایه ای ،ساخت و تجهیز خانه بهداشت آموزشی
به مساحت  200متر با هزینه دو میلیارد و  300میلیون
ریال ،ساخت خانه بهداشت کمرد به مساحت  100متر
مربع با هزینه  850میلیون ریال ،تامین تجهیزات پیشرفته
آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی
لواسان با هزینه یک میلیارد ریال ،تامین هزینه احداث خانه
بهداشت در حال احداث سعید آباد  2با مبلغ  1000میلیون
ریال ،ساخت پایگاه بهداشتی امام سجاد بومهن با هزینه 85
میلیون ریال ،انجام پروژه های عمرانی ضروری همچون
نرده کشی مرکز بهداشتی درمانی پردیس ،دیوارکشی زمین
میگون ،بازسازی خانه بهداشت ایگل ،تجهیزخانه بهداشت
رودک،گازکشی مرکزبهداشتی مرکزبهداشتی درمانی فشم،
گازکشی خانه بهداشت افجه ،بازسازی آزمایشگاه لواسان،
انجام طرح های پژوهشی متعدد و شرکت درنمایشگاه
دستاوردهای پژوهشی دانشگاه برای اولین بار و ارایه11

نیروی انسانی درتمامی رسته ها ،عدم افزایش متناسب
بودجه در سال 1391و  ،1392عدم تخصیص بودجه جهت
پروژه های تحقیقاتی و چالش های موجود برای اجرای
پزشک خانواده و نظام ارجاع ،برای توسعه کمی وکیفی
شبکه روبرو است.

پوستر ،ارایه مقاالت پژوهشی نظیر -1تاثیر اتوماسیون
اداری بر عملکرد پرسنل -2تاثیر رضایت کارکنان بر تعهد
سازمانی ،همچنین پذیرش تعداد 1030نفردانشجو در رشته
های مختلف گروه پزشکی و همکاری با دانشکده پزشکی،
دانشکده بهداشت ،افزایش تعداد اماکن شایسته دریافت لوح
دوستدار سالمت (رستوران– قنادی) به  17امکنه ،افزایش
•لطفا بفرمایید درسال جدید چه پیامی برای
سطح رضایت کارکنان از 79به 83درصد ،واگذاری بخش
همکاران دارید؟
درمان مرکز بهداشتی درمانی حضرت ولیعصر رودهن به
پزشکان شاغل در مرکز براساس تفاهم نامه واگذاری از خداوند یکتا سپاسگزارم به خاطر آنکه توفیق آنرا به
مدیریت و افزایش قابل مالحظه کیفیت وکمیت خدمات ،اینجانب عطا کرد تا درکنار همکاران شریف ،خوب و
مواجهه با اپیدمی گاستروانتریت شهرستان پردیس و کنترل پرتالشم علیرغم وجود تنگناها و چالش های موجود نظیر
به هنگام و مناسب اپیدمی توسط کارکنان شبکه ،از جمله محدودیت های مالی و کمبود نیروی انسانی ،سالی همراه با
اقدامات مهمی است که شبکه بهداشت ودرمان شمیرانات موفقیت و خدمات ارزشمند به مردم عزیزمان داشته باشیم.
در سال جاری به آن اهتمام ورزیده است.
•آقای دکتر کالنتری در خاتمه اگر صحبتی
هست لطفا بفرمایید.
•چه برنامه هایی برای توسعه کمی وکیفی شبکه
جا دارد از زحمات ارزشمند همكاران صديق ،وفادار و دلسوزم
درسال  93درنظر دارید؟
این شبکه همچنین با چالش های عمده ای نظیر :كه صميمانه براي ارتقاي شاخص هاي بهداشت درمناطق
تاسیس شهرستان پردیس بدون تامین زیرساخت های تحت پوشش شميرانات مي كوشند،تشكر نمايم .از درگاه
الزم برای ارایه خدمات سالمت ،عدم دسترسی مناسب خداوند متعال سالي خوش توام با سالمتي و سعادت براي
مردم منطقه یک به مراکز بهداشتی و درمانی و درنتیجه خانواده بزرگ دانشگاه خواستارم.
پوشش پایین جمعیت جهت خدمات سالمت ،کمبود
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دکتر شهنام عرشی رئیس مرکز بهداشت شمال تهران:

راه اندازی واحد تخصصی
روانپزشکی مرکز بهداشتی
احمدی و ثبت و اجرای
فعالیتهای بهداشت محیط
در سامانه جامع بازرسی
مرکز سالمت و محیط کار
درطول سال 92

•آقای دکتر عرشی لطفا بفرمائید در سال 1392

چه اقداماتی در راستای گسترش و کیفیت
خدمات بهداشتی و درمانی در آن مرکز

صورت گرفته است؟

راهاندازی آزمایشگاه مواد مخدر و مشاوره پیش از
ازدواج در مرکز بهداشتی درمانی ارشاد در منطقه ،3
راهاندازی مرکز تخصصی شیفت بعد از ظهر در مرکز
بهداشتی درمانی احمدی در منطقه  ،8راه اندازی واحد
تخصصی روانپزشکی در مرکز بهداشتی احمدی ،راه
اندازی  5مرکز طب کار در شیفت بعد از ظهر ،متمرکز
کردن آزمایشات دوره ای جهت صدور معاینه پزشکی
اصناف در آزمایشگاه های فعال در مراکز تابعه ،ثبت
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و اجرای فعالیت های بهداشت محیط در سامانه
جامع بازرسی مرکز سالمت و محیط کار ،دفتر ثبت
مراقبت اولیه کودک (پرونده موقت)  ،طراحی ،پایلوت
و درتمامی مراکز اجرایی شد که موجب رضایتمندی
پرسنل و مراجعان شده است ،تعمیرات و بهسازی
فضای فیزیکی مراکز صاحب الزمان (عج) ،کادوس،
صبارو ،احمدی ،ارشاد و ستاد  ،راه اندازی سیستم پیام
کوتاه جهت اطالع رسانی فوریت های بهداشتی و ...
به مردم منطقه تحت پوشش و افزایش درآمد مرکز
بهداشت شمال تهران ،ازجمله فعالیتهای مهمی است
که مرکز بهداشت شمال درسال جاری به آنها اهتمام
ورزیده است .

•آقای دکتر بفرمایید از ابتدای اسفند  91تاکنون
چه تعدادی بیمار به آن مرکز و مراکز تابعه آن
مجموعه مراجعه کرده اند؟

از ابتداي سال جاري تا كنون حدود  770هزار و  938نفر
به مراکز تابعه مرکز بهداشت شمال تهران مراجعه کرده اند.
• در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال
الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی همکاران
محترم تبریک و تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از
برکت و معنویت را از درگاه خداوند سبحان برای شما
سروران ارجمند مسئلت می نمایم.

درگفت وگو با دکتر محمدی نیا رئیس مرکز بهداشت
شرق تهران ،عنوان شد:

بهبود استاندارد تجهیزات
اداری و پزشکی،
ازاقدامات مهم مرکز
بهداشت شرق تهران
درطول سال 92

دکترنعمت ا ...محمدی نیا متولد سال1347تهران ،فارغ التحصیل رشته دکتری حرفه ای(پزشکی) و( MPHمدیریت گسترش شبکه ها) ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال1369

است که 18سال سابقه خدمت درعرصه بهداشت و درمان را دارد و خدمت را از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پاکدشت شروع کرده به طوری که به مدت حدود 12سال با عنوان مدیر

شبکه بهداشت و درمان خدمتگزار مردم شهرستان پاکدشت بوده و ازآن پس نیز نزدیک سه سال و اندی است که در مرکز بهداشت شرق تهران با عنوان رئیس مرکز ،ایفای نقش می کند.

•آقای دکتر لطفا شاخص ترین دستاورد و موفقیت
مرکز بهداشت شرق رادر طی سال گذشته برای

ما و خوانندگان محترم نشریه بیان فرمایید.

مطرح شود ،تهیه وتدوین برنامه جامع نرم افزاری بهداشت حرفه

ای و معاینات کارگری ،بازنگری وارتقای سیستم نرم افزاری

پذیرش مراکز بهداشتی درمانی تابعه ،با توجه به قدمت و مستهلک

ما و همکارانمان در مرکز بهداشت شرق در سال گذشته به یاری

بودن مراکزتابعه مرکز بهداشت شرق تهران امسال موفق شدیم

بهداشتی توانستیم درراستای الکترونیکی کردن خدمات،گام های

«پورهدایت»« ،شبیر» و بهبود استاندارد تجهیزات اداری و پزشکی

خداوند متعال و همیاری وکمک مسووالن دانشگاه و معاونت
مؤثر برداشته و شاهد موفقیت هایی در این زمینه بوده ایم که

میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

تهیه وتدوین برنامه نرم افزاری واحد بهداشت خانواده در راستای

الکترونیکی کردن پرونده های خانوارها و اجرای آن در 6مرکز

بهداشتی درمانی به صورت پایلوت که خوشبختانه با توجه به نتایج

چشمگیر حاصله سیستم فوق امیدوارهستیم به زودی درتمامی
مراکزتابعه مرکز این برنامه را به اجرا گذاشته و درصورت حمایت
مسووالن دانشگاه ،این قابلیت را داردکه برنامه فوق به عنوان طرح
کشوری توسط دانشگاه به حوزه وزارت مطرح شود ،بازنگری و

ارتقای برنامه رایانه ای واکسیناسیون که خوشبختانه این برنامه
نیز قابلیت این را دارد تابه عنوان طرح کشوری توسط دانشگاه

بازسازی کامل مراکز بهداشتی درمانی«شهید جعفری»« ،غیاثی»،
را به انجام برسانیم ،راه اندازی مرکز طب کار مرکز بهداشت شرق
تهران در مرکزبهداشت درمانی شهید جعفری ،افتتاح ساختمان

جدید مرکز بهداشتی درمانی 12بهمن و اجرای کامل طرح نظام
نوین مالی درمرکز بهداشت شرق.

دارویی،آزمایشگاه ،تزریقات و ،...می باشد.
•آقای دکتر محمدی نیا درسال جدید چه پیامی
برای همکاران دارید؟

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید

حیات طبیعت می باشد را به تمامی خوانندگان محترم نشریه تبریک و
تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند

متعال و سبحان برایشان مسالت می کنم.

•درخاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید.

با خوبی ها و بدی ها ،هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق

•لطفا بفرمایید در سال  92چه تعدادی بیمار و

خورد ،برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد ،سالی دیگر گذشت

و مراکز تابعه مجموعه شرق مراجعه کردهاند؟

با امید به اینکه بتوانیم دست در دست هم ایرانی آباد و آزاد بسازیم .ما

یا ارباب رجوع به مرکز بهداشت شرق تهران

روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد.

مراجعان به مراکز و واحدهای تابعه مرکز بهداشت شرق تهران

امیدوار هستیم با حمایت مسووالن محترم دانشگاه بتوانیم سال آینده

آمار مربوط به مراجعان به واحدهای پزشک،دندانپزشکی ،مامایی،

معرفیکنیم.

از ابتدای سال  1392تا به حال  885442نفر بوده است که این

مرکز بهداشت شرق را به عنوان اولین مرکز بهداشت الکترونیکی کشور
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درگفت وگو بادکتر مالجعفری رئیس شبکه بهداشت فیروزکوه عنوان شد:

شبکه بهداشت فیروزکوه در راستای ارتقای سطح
دانش بهورزان وکاردان مربیان ،موفق به کسب رتبه
اول دانشگاه ازلحاظ فردی و گروهی شد
دکتر فریبا مالجعفری اهل و ساکن شهرستان فیروزکوه ،فارغ التحصیل دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1378و MPHعمومی خود را از دانشگاه
علوم پزشکی تهران درسال  88اخذ کرده است .وی از سال  1385به عنوان معاون بهداشتی شبکه فیروزکوه مشغول فعالیت بوده که با توجه به حسن اعتماد معاونت بهداشت و

ریاست دانشگاه از سال 1390به سمت ریاست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه منصوب شده است.
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•لطفا بفرمایید درسال92چه اقداماتی در راستای
گسترش وکیفیت خدمات بهداشتی ودرمانی

درآن شبکه صورت گرفته است؟

همانطور که می دانید سطح اول ارایه خدمات بهداشتی
بهورزان هستند که در سال جاری برنامه خاصی جهت
ارتقای سطح دانش بهورزان وکاردان مربیان برنامه ریزی
و اجرا شد که این شبکه توانست هم از لحاظ فردی و
گروهی رتبه اول دانشگاه را کسب کند ،اجرای نمایشگاه
توانمندیهای بهداشت ،تهیه گزارش نامه خبری ندای
سالمت (که به صورت ماهنامه و از شهریورماه سال جاری
تهیه و در پرتال شبکه بارگذاری می شود و به صورت
فیزیکی نیز جهت مسووالن سیاسی شهرستان نیز ارسال
می شود) از ديگر اقدامات اين شبكه در سال  92بود،
به عالوه با توجه به اعتماد ریاست دانشگاه ،هیات رئیسه
و معاونت اموربهداشتی ،این شبکه به عنوان پایلوت
شبکه جامع نظام سالمت انتخاب شد که در همین راستا
برنامه ریزی ،نیازسنجی ،تهیه پروپوزال و بسترسازی
مناسب ازسوی این مجموعه انجام شد ،درطول  10ماه
گذشته واحدهای بهداشتی به اکثر شاخصهای برنامه جامع
عملیاتی دست یافته و انشاء ا ...نیز تا پایان سال به تمامی
این شاخصها خواهیم رسید،همچنين تامین کادر پزشک و
ماما براي تمامی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
و تکمیل کادر درمانی تخصصی در بیمارستان امام خمینی
(ره) ،در سال  92محقق شد به گونهای که درتمام ایام

سال از لحاظ نیروهای انسانی مذکور مردم عزیز مشکلی • مرکزشهدای هفتم تیر 23 :هزار و  622مورد مراجعه به
پزشک عمومی 6 ،هزار و  802مورد مراجعه به آزمایشگاه،
را حس نکردند.
 17هزار و  765مورد مراجعه به داروخانه و  13هزار و 693
•لطفا بفرمایید ازابتدای اسفندماه 91تاکنون نفر مراجعان بهداشتی.
چه تعداد بیمار به آن شبکه و مراکز تابعه آن

مجموعه مراجعه کرده اند؟

•چه برنامه هایی برای توسعه کمی وکیفی شبکه

ازابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون میزان بیماران
مراجعه کننده به شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه به این در سال جدید این شبکه تمام تالش خود را در جهت
اجرای هر چه بهتر شبکه جامع سالمت میکند تا اجرای
شرح می باشد:
• مرکز17شهریور لزور 3 :هزار و  170مورد مراجعه به پزشک برنامههایی چون پزشک خانواده ،اجرای سامانه هوشمند
عمومی 211 ،مورد مراجعه به آزمایشگاه 3 ،هزار و  350مورد ایرانیان ،تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و خانههای بهداشت
و  ،...شاهد ارتقای سالمت در سطح شهرستان باشیم.
مراجعه به داروخانه و  3هزار و  156نفر مراجعان بهداشتی.
• مرکز شهید فرزین ارجمند 4 :هزار و  937مورد مراجعه به
•در سال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟
پزشک عمومی 263 ،مورد مراجعه به آزمایشگاه 4 ،هزار و
 661مورد مراجعه به داروخانه و  5هزار و  472نفر مراجعان در سال جدید از همکاران محترم خود میخواهم که
همچون سنوات قبل با دلسوزی و مشتری مداری به
بهداشتی.
• مرکز شهدای زرین دشت 3 :هزار و  415مورد مراجعه به ارتقای سالمت و برطرف کردن مشکل مراجعه کنندگان
پزشک عمومی 227 ،مورد مراجعه به آزمایشگاه 3 ،هزار و بپردازند و با توکل به خدای بی همتا و در جهت رضای
 352مورد مراجعه به داروخانه و  4هزار و  685نفر مراجعان او قدم بردارند .
امیدوارم سال 93سال سربلندی ایران سرافراز ،درتمامی
بهداشتی.
• مرکز شهید باهنر حصاربن 2 :هزار و  615مورد مراجعه حوزه ها باشد و مردم عزیز کشورمان با توجه به پروردگار
به پزشک عمومی 108 ،مورد مراجعه به آزمایشگاه ،سبحان و بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در
 2هزار و  489مورد مراجعه به داروخانه و  4هزار و  779نفر آباد سازی کشور پرصالبت تر از سال های قبل قدم
برداشته و همیشه سالمت ،موفق و پیروز باشند .
مراجعان بهداشتی.
درسال  93درنظر دارید؟
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دکتر سید احسان بالدیان مدیر شبکه بهداشت دماوند:

افتتاح پروژه 120واحدی مسکن پرسنل شاغل در شبکه بهداشت و
درمان دماوند ،ازاقدامات مهم سال  92است
دکتر سید احسان بالدیان بهبهان ،مدیرشبکه بهداشت و درمان دماوند که تخصص پزشکی اجتماعی خود را درسال  92از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،مدرک  mphرا از
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال (1389با گرایش مدیریت سیستم های بهداشت) و مدرک دکتری عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران

درسال 1376اخذ کرده است ،درکارنامه کاری خود مسوولیت هایی نظیر نماینده تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در وزارت بهداشت ،دبیرتحول استخدامی و عضو
کمیته تحوالت اداری دانشگاه ،معاونت درمان شبکه بهداشت شهرستان شمیرانات ،حراست معاونت غذا و دارو دانشگاه ،حراست شبکه بهداشت شهرستان شمیرانات ،نماینده

اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا شاغل دردانشگاه و وزارت بهداشت ،مسوول کلینیک مثلثی شبکه ( بیماری های رفتاری .ایدز ،هپاتیت  )...و معاونت ستاد شاهد و ایثارگر
دانشگاه را داراست.
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•آقای دکتر بالدیان لطفا بفرمایید درسال 92
چه اقداماتی در راستای گسترش وکیفیت
خدمات بهداشتی ودرمانی در آن شبکه
صورت گرفته است؟

مشترک با دهیاران و شوراهای بخشداری مرکزی دماوند
تابعه آن مجموعه مراجعه کرده اند؟
جهت تبیین ،همفکری و همدلی بین مسووالن روستاها
و بهورزان ،اجرای آموزش طرح پیشگیری از معلولیت با از ابتداي اسفند ماه سال  91تا ابتداي اسفند ماه سال ،92
همکاری بهزیستی شهرستان توسط بهورزان در سطح تعداد  19هزار و  326نفر به آزمایشگاه 69 ،هزار و 543
شهرستان ،اجرای طرح پیشگیری ازتنبلی چشم کودکان نفر به تزریقات و پانسمان 118 ،هزار و  989نفر به پزشک
زیرشش سال با همکاری بهورزان و بهزیستی شهرستان ،عمومی 581 ،نفر به رادیولوژی 101 ،هزار و  703نفر به
اجرای طرح پیشگیری از ناشنوایی با همکاری بهزیستی داروخانه 11 ،هزار و  14نفر به دندانپزشکی مراجعه كرده و
در سطح روستاهای شهرستان ،اجرای طرح مبارزه با جمع کل مراجعان  321هزار و  156نفر بوده است.
عرضه داروهای قاچاق در عطاریهای سطح شهرستان
•آقای دکتر بالدیان درسال جدید چه پیامی
با همکاری نیروی انتظامی و ادارات اصناف و بازرگانی،
برای همکاران دارید؟
انجام طرح غربالگری دیابت روستایی درکلیه روستاهای
شهرستان ،انجام طرح بررسی فشارخون و سالمت ایرانیان همکاران گرانقدر؛ نوروز اگر چه پایانی است بر یک سال
باالی سه سال جهت بیش از  3200نفر به صورت رایگان ،تالش صادقانه ،اما سرآغازی است بر یک سال کوشش و
برپایی چادر سالمت ،چاپ مقاالت آموزشی در روزنامه خدمتی دیگر .سالی که باید همراه با امید به فردایی بهتر ،بر
محلی «کوهپایه» درمورد موضوعات مختلف بهداشتی ،تالش خویش بیافزاییم ،سختی ها را از پیش رو برداشته و
حضور اعضای بسیج جامعه پزشکی شهرستان درمراسم با توکل بر ایزد منان درسازندگی و شکوفایی ایران عزیزمان
مختلف شهرستان و انجام ویزیت ،سنجش فشار خون و سهیم باشیم .درنظام هستی انسان ازآغازحیات تا پایان
قند خون و مشاورههای روان و تغذیه به صورت رایگان و می کوشد که مفید و منشا اثر باشد .اینجانب هم به عنوان
همچنین اعزام این تیم برای روستاها ،جمع آوری نانهای یک خدمتگزار ،درکنار سایر مدیران و مسووالن ،نقش
غیر بهداشتی بستهبندی شده که فاقد مشخصات هماهنگی ایفا کرده ونقش اصلی دراین موفقیت را تک
بهداشتی هستند و ارسال پرونده متخلفان به تعزیرات تک شما عزیزان به عهده داشته اید ،ضمن تقدیر و تشکر
حکومتی که این برنامه کماکان ادامه دارد ،تحت پوشش از همراهی و همدلی تان ،فرصت را مغتنم دانسته ،فرا
قرار دادن سیستم آبرسانی روستاهای فاقد متولی و تولیت رسیدن بهار طبیعت و حلول سال نو را تبریک عرض کرده
شورایی توسط آبفا منطقه از طریق طرح در جلسه کارگروه و از درگاه حضرت دوست ،ایامی فرخنده ،مبارک و سرشار
تخصصی سالمت و امنیت غذایی شهرستان ،اجرای طرح از سالمتی را برای همه شما آرزو می کنم .امید است
یدسنجی مادران باردار ،عقد قرارداد با بخش خصوصی درسال جدید با استعانت ازخداوند سبحان ،همچون سنوات
جهت انجام ماموگرافی با تخفیف  20درصد ،برگزاری گذشته با گام های ایمان و عشق به خدمت صادقانه،
کارگاهها و کالسهای متعدد آموزشی جهت پرسنل و سربلندی و عزت ایران اسالمی را شاهد باشیم.
 91تاکنون چه تعداد بیمار به آن شبکه و مراکز

راهاندازی سامانه حضور و غیاب تجمیع شده ما بین
مراکز و ستاد شبکه ،راه اندازی سامانه آنالین کارگزینی
(آذرخش) ،فعال کردن پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری
در مرکز جیالرد ،راهاندازی مرکز مشاوره روانشناسی
در مراکز بهداشتی درمانی رودهن و آبسرد با جذب
روانشناس ،تشکیل واحد مستقل سالمت روانی ،اجتماعی
و پیشگیری از اعتیاد ،افتتاح پروژه  120واحدی مسکن
پرسنل شاغل در شبکه بهداشت و درمان دماوند ،تاسیس
کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان و چهار دفتر زیر
مجموعه در واحدهای تابعه (بیمارستان سوم شعبان،
بیمارستان فاطمه زهرا (س) ،سازمان بهزیستی و هالل
احمر شهرستان) ،تبدیل وضعیت خانه بهداشت آبعلی به
پایگاه بهداشتی ،تهیه برنامه نرمافزاری بانک اطالعاتی
معاینات کارگری شهرستان ،تهیه کتاب راهنمای بهداشت
حرفهای شاغل و ارسال به تمامی مراکز بهداشتی
درمانی که منبع امتحانی تمامی شبکههای بهداشت شد،
تفکیک آزمایشگاه باکتریولوژیک آب از آزمایشگاه طبی،
افزایش تعداد پزشکان مستقر در مرکز بهداشتی درمانی
رودهن از یک پزشک به دو پزشک در روزهای تعطیل
و ساعات پرمراجعه ،راهاندازی اتاق شیردهی مادران در
مرکز بهداشتی درمانی رودهن با کمک خیرین ،انجام
سرشماری خانه به خانه ساالنه در تمامی خانههای
بهداشت تحت پوشش و تکمیل اطالعات مربوط به تعیین
وضعیت بیمه درخصوص برنامه سامانه سالمت ،جذب
کمک خیرین به میزان  124ميليون و  550هزار ریال گروه های هدف جامعه ،برگزاری جشن بهورزی و تقدیراز
•درخاتمه اگر صحبتی برای خوانندگان دارید
از ابتدای سال در شبکه بهداشت و درمان دماوند ،تعمیر بهورزان نمونه،برگزاری جشن روز جهانی داوطلبان
بفرمایید.
و تجهیز واحد اورژانس مرکز بهداشتی درمانی سربندان سالمت و تقدیر از تمامی داوطلبان سالمت ،برگزاری
با کمک خیرین ،تحلیل وضعیت درآمد واحدها و مراکز جشن روز کارمند و تقدیر از کارمندان نمونه،برگزاری شرط داشتن یک جامعه با طراوت ،شاد و پویا ،دارا بودن
مختلف با بهرهگیری از دادههای نرمافزار جامع مراکز مسابقه دارت بین پرسنل خانم درستاد شبکه به مناسبت افرادی است که در مرحله اول از سالمت جسمی و روحی
بهداشتی درمانی ،برگزاری مداوم جلسات شورای بهداشت روز زن ،سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه در پایگاه مطلوب بر خوردار باشند تا درمسیری رو به جلو و مثبت
شهرها و روستاهای شهرستان با حضور فعاالنه مسووالن های سنجش وتکمیل شناسنامه سالمت ،مراقبت های گرا حرکت کنند .بر همین اساس« سالمت» برای تمامی
شهری ،روستایی و مسووالن شبکه و ارتقای نقش این بهداشتی دانش آموزان مقطع اول متوسطه ،اجرای طرح مسووالن سالمت در دنیا امری مهم و مورد توجه بوده
وهست.
شوراها در مرتفع کردن مشکالت بهداشتی شهرها و مدارس مروج سالمت.
انشاء ا ...شبکه بهداشت دماوند هم باکمک تمامی
روستاها ،کسب رتبه دوم آزمون بهورزان شبکه دماوند
•با توجه به اينكه يك ماه به پايان سال  92باقي واحدهای بهداشتی و مردم بتواند گامی هر چند کوچک،
درآزمون بهورزی که ساالنه در بین کل شبکه ها و مراکز
مانده است ،لطفا بفرمایید از ابتدای اسفندماه اما مهم در جهت سالمت مردم و جامعه بردارد.
بهداشتی دانشگاه برگزار می شود ،برگزاری نشستهای
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دکتر حمیدرضا فتحیناز مدیر شبکه بهداشت پاکدشت ،اظهار داشت:

با پیگیریهای صورت گرفته درصدد راه اندازی بیمارستان
 131تختخوابی شهدای پاکدشت هستیم
دکترحمیدرضا فتحی ناز متولد سال 1345در شهرتهران است .وی پزشک عمومی بوده و از سال1387در شبکه بهداشت و درمان پاکدشت فعالیت كرده و نزديك به یک سال و

نیم است که مدیریت این شبکه را به عهده دارد.

•آقای دکتر لطفا بفرمایید در سال  92چه
اقداماتی در راستای گسترش و کیفیت خدمات

بهداشتی درمانی در آن شبکه صورت گرفته

است؟

مهمترین اقداماتی که درشبکه بهداشت پاکدشت درطول
سال 92صورت گرفته است شامل موارد زير است :تکمیل
آخرین خانه بهداشت پیش بینی شده در طرح گسترش
شبکه که با مجموع  22خانه بهداشت کلیه مناطق روستایی
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تحت پوشش نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی اولیه و
استقرار برنامه پزشک خانواده قرار گرفته است ،این شبکه با
به کارگیری تعدادی از نیروهای استخدامی بیمارستان شهدای
پاکدشت(درحال احداث) درعرصه ارتقای کیفی خدمات ارایه
شده به بیماران در درمانگاه شبانه روزی شهید اشرفی اصفهانی
و به کارگیری شش نفر کارشناس پرستاری ،به جای تکنسین
بهیاری ،خدمات کیفی قابل توجهی به مراجعان تنها مرکز شبانه
روزی دولتی ارایه داده است.

همچنین در بعد نظارت دارویی با استقرار دو پزشك
داروساز (طرحی) در ستاد شبکه ،تمامی داروخانههای
بخش خصوصی مورد بازدید مستمر قرارگرفته است .در این
دوره تاکنون132مورد بازرسی 41 ،مورد اخطار و ارجاع به
کمیسیونهای معاونت غذا ودارو ،شش کارشناسی جابجایی
داروخانه ،یک مورد تاسیس جدید و دو تغییر کاربری انجام
شده است و نیز  55مورد بازدید مشترک با سایر ارگانها،
رسیدگی به تمامی شکایات ارباب رجوع ،ازسایر فعالیتهای

واحد نظارت دارویی در بخش خصوصی است.
الزم به ذکر است در حوزه معاونت بهداشتی و امور مربوط
به مراکز بهداشتی باکنترل دقیق نسخ ،نسخ مورد تایید بیمه
از 3000مورد به  10/000مورد نسبت به مدت مشابه سال
قبل افزایش یافته است.کاهش کسورات بیمهای،آموزش
نیروهای تکنسین دارویی و نظارت بر کنترل به روز قیمت
داروها از سایر فعالیتهای واحد دارویی میباشد.
همچنین با بکارگیری نیروهای آموزش دیده در واحدهای
بهداشتی درمانی خصوصی  468مورد رسیدگی به
شکایات صورت گرفته که تالش در جهت ارتقای کیفی
وکمی خدمات به ارباب رجوع بوده است .درخصوص
راهاندازی بیمارستان 131تختخوابی شهدای پاکدشت نیز
پیگیریهای مستمر از طریق فرمانداری و دیگر ارگانها
درحال انجام است ،درمورد فعالیتهای آموزشی و ارتقای
سطح دانش فنی پرسنل ،با برگزاری  68کارگاه و جلسه
آموزشی برای  2169نفر ،برگزاری پودمان های تکریم
ارباب رجوع برای رده های مختلف پرسنلی 232نفر،
به جهت چگونگی تعامل و برخورد با مراجعان و کسب
رضایت از عملکرد پرسنل خدمت دهنده ،تشکیل 12جلسه
آموزشی بسیجیان برای  469نفر از مددجویان کمیته
امداد،حوزه علمیه و یکصد نفر از کارشناسان و مشاوران
طب کارکارخانجات ،معرفی و گذراندن دوره های ICDL
سطح 1و 2توسط  219نفر از پرسنل ،برگزاری همایش
ترویج تغذیه با شیرمادر با حضور بانوان کلیه ادارات و با
حضور اساتید عضو انجمن تغذیه با شیرمادرکه بسیار مورد
توجه قرارگرفته ،برگزاری جشنواره های غذایی مختلف در
مراکز بهداشتی درمانی به منظور ارتقای دانش وتغییر رفتار
تغذیه ای مردم استفاده از غذاهای سالم با امکانات موجود
محلی ،برگزاری 11مورد کارگاه آموزشی برای پزشکان و
سایر نیروهای اجرایی؛همچنین برگزاری 8جلسه آموزشی
برای 2515نفراز افراد مختلف جامعه و تکثیر 9000نسخه
رسانه آموزشی با موضوع پیشگیری از خودکشی ،همکاری
با کمیته امداد امام در زمینه طرح مشارکتی حمایت بهبود

فلوراید درمهدکودک های شهرستان برای 383کودک و
برای کودکان مقطع اول ابتدایی به تعداد  2000دانش آموز
و اجرای برنامه پیشگیری از خودکشی به عنوان تنها واحد
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .

تغذیه کودک برای اولین بار و معرفی کودکان مورد سوء
تغذیه به کمیته امداد ،اجرای طرح ملی پایش ید دریافتی
زنان باردار منطقه برای اولین بار ،الحاق شهرک پایتخت
(علی آبادسابق) به شهرستان پاکدشت با حدود300
کارخانه و افزایش شهرک های صنعتی از 4به  5شهرک،
•با توجه به اينكه چند ماه به اتمام سال  92باقي
بازدید از  12900واحدکارگاهی توسط کارشناسان بهداشت
مانده است ،لطفا بفرماييد از ابتدای اسفندماه
حرفه ای شهرستان و اجرای طرح تشدید بازدید و بازرسی
 1391تا کنون چه تعداد بیمار به آن شبکه و
به صورت ضربتی در 100کارخانه بزرگ شهرک صنعتی
مراکز تابعه آن مجموعه به غیر از بیمارستان
عباس آباد ،انجام  13500بازدید از اماکن تهیه وتولید و
مراجعه کرده اند؟
عرضه مواد غذایی توسط کارشناسان بهداشت محیط با
ارجاع 620پرونده به مراجع غذایی و تعطیلی 160امکنه از ابتدای اسفند ماه 91تا دی ماه 92درمجموع 133945
غیربهداشتی و همچنین 1440مورد نمونه برداری وآزمایش مورد بیمار مراجعه شده است که شامل 106468مورد
میکروبی آب شرب منطقه و 15600مورد کلرسنجی شهری و 17857مورد روستایی بوده اند و در قسمت
نظارتی و اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی و طرح بازدید دندانپزشکی در مجموع 9620نفر که از این تعداد 7559
ازمساجد به صورت مشترک با سایر ارگان ها به منظور نفر شهری و  2061نفر روستایی می باشند.
ارتقای کیفی خدمات سالمت به مردم ،انجام طرح کشوری
•آقای دکتر لطفا بفرمایید در سال جدید چه
غربالگری فشارخون به نحو بسیار مطلوب درسطح دانشگاه
پیامی برای همکاران دارید؟
که مورد تشویق معاونت بهداشتی قرارگرفته وهمچنین
اجرای برنامه غربالگری دیابت درمناطق روستایی که اهتمام و تالش های ارزشمند درعرصه سالمت درمیهن
درحال اجرا می باشد ،انجام آزمایش هیپوتیروئیدی عزیزمان ،زمینه های بهداشت ودرمان را ارتقا بخشیده
برای 4780نوزاد و شناسایی ومعرفی 11مورد بیمار مبتال و بدون شک این توفیق ،مرهون همدلی و همکاری
به کم کاری تیروئید بررسی 140مورد مشکوک به آنفلوانزا صمیمانه تمامی دست اندرکاران بوده است.بنده نیز به نوبه
درمرکز دیده و بررسی ودرمان 406مورد فرد حیوان گزیده خود درآستانه سال 1393هجری خورشیدی ،فرارسیدن
در معرض خطرابتال به بیماری هاری که با پیگیری به بهار طبیعت را به همکاران تبریک و تهنیت عرض می
موقع هیچ مورد مبتال و مثبتی مشاهده نشده است ،انجام نمایم و از خداوند مهربان تندرستی ،بهروزی وپیروزی را
 584مورد بازدید از 226واحد تولید موادغذایی و بهداشتی برای همه عزیزان خواستارم .امیدوارم سالی پربار وپرتالش
توسط بازرسان نظارت بر مواد غذایی وتوقیف  39مورد درجهت خدمت رسانی وجلب رضایت مردم عزیزکشورمان
مواد تولیدی  3مورد استعالم مواد  22مورد ارسال پرونده آغاز کنیم و شاهد تعالی و ارتقا وکسب افتخار بیش از
به دادگاه 4مورد ارسال پرونده به تعزیرات 16مورد تعطیلی گذشته برای ایران عزیزمان باشیم.
خط تولید ،انجام طرح پیمایشی کشوری دهان ودندان،
•در خاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید.
درخصوص پوسیدگی های درمان نشده درگروه های
سنی ،عدم آگاهی در رابطه با نگهداری دندان های شیری از روابط عمومی دانشگاه به خاطر زحمت تهیه این ویژهنامه
و نگهداری پروتزدندان درسنین باال،انجام طرح وارنیش قدردانی می نمایم.

تصاوير ارسالي از سوي همكاران شبكه
بهداشت و درمان پاكدشت
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دکتر حسین غالمی مدیر شبکه بهداشت ودرمان پیشوا:

شبکه بهداشت ودرمان پیشوا ،پیشرو درزمینه بهداشت باروری
دربین دیگر شبکه های تابعه دانشگاه
دکتر حسین غالمی پزشک عمومی از سال 1390به عنوان اولین مدیر شبکه تازه تاسیس بهداشت و درمان شهرستان پیشوا منصوب و راه اندازی این شبکه را آغاز کرده است.

•آقای دکتر غالمی لطفا بفرمایید درسال 92چه
اقداماتی در راستای گسترش وکیفیت خدمات

بهداشتی ودرمانی در آن شبکه صورت گرفته

است؟

با الطاف و عنایت خاص الهی در سال 391با تالش تمامی
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همکاران و مساعدت های دانشگاه ستاد شبکه با استقرار در
مکان قبلی آموزشگاه بهورزی ،درکوتاه ترین زمان (حدود
4ماه) کامال مستقل شده و حتی تمامی امور مالی که
مهم ترین بخش راه اندازی یک شبکه تازه تاسیس
میباشد ،توسط همکاران انجام پذیرفت و امور ستادی و

واحد های صف آن به طور کامال مستقل از شبکه بهداشت
و درمان ورامین به انجام وظایف خود مشغول شدند .در
سال 1391تالش اصلی در راستای تکمیل نیروهای مورد
نیاز واحد های مختلف بود که در این رابطه با جذب
حداقل نیروها و با استفاده از نیروهای شاغل در واحد

مترمربع و محدثات  5هزار متر مربع جهت راه اندازی
بیمارستان یکصد تختی آیت ا ...مهاجری واگذار شد و
راه اندازی مرحله ای آن با اخذ مجوز از وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی ،هیات رئیسه دانشگاه و معاونت
درمان ،به عنوان برنامه اصلی شبکه در سال 93شامل
درمانگاه ها تخصصی و اورژانس می باشد و در صورت
جذب اعتبارات مربوطه در زمینه  32تخت مصوب مرحله
بعدی نیز اقدامات الزم صورت خواهد گرفت .

ساختمان انجام امور عمرانی از قبیل تخریب دیوارها با
سر و صدای زیاد ،ساخت اتاق ها و عملیات عمرانی همراه
گرد و غبار و تحمل بوی رنگ با از خود گذشتگی ،صبر و
تحمل کرده اند ،تا این شبکه تازه تاسیس در کوتاه ترین
زمان جایگاه واقعی خود را بدست آورد ،کمال تشکر را
داشته باشم و از درگاه ایزد منان برای آنان دوام عزت و
سالمتی به تداوم خدمت وایثار را برای دستیابی به اهداف
عالیه بهداشتی که همانا سالمتی جامعه است خواهانم و
به راستی نباید فراموش کرد سالمتی یکی از باالترین
نعمت های الهی است .

های مختلف مراکز ،ستاد شبکه شکل گرفته و سامان
اصلی خود را بدست آورد .در سال 1392اقدامات اساسی
در راستای کسب تجربه و آموزش نیروهای ستادی و
برنامه ریزی ها و نظارت ها در حیطه شرح وظایف بود که
خوشبختانه همکاران با زحمت و تالش در این زمینه به
خوبی حرکت کردند و توانستند با برنامه ریزی و نظارت ها
روند رو به رشد خدمات را در واحدهای زیر مجموعه ایجاد
کنند؛ به گونه ای که بر اساس آمار منتشره از سوی معاونت
بهداشتی دانشگاه ،تنها شبکه ای که در زمینه بهداشت
•لطفا بفرمایید در سال  92چه تعداد بیمار به آن
باروری رشد داشته ،شبکه بهداشت و درمان پیشوا بوده و
شبکه ومراکز تابعه مجموعه مراجعه کردهاند؟
در بقیه مراکز بهداشت و شبکه ها و در مجموع دانشگاه
• درخاتمه اگر صحبتی هست بفرمایید.
رشد منفی مشاهده می شود و روند رو به کاهش بوده در طول 11ماه سال 92حدود  28499نفر مراجعه
است  .همچنین در سال 92با اعتبار بالغ بر یک به پزشکان  5889 ،نفر مراجعه به دندانپزشکان و همین جا الزم به یادآوری است فرزندان این خاک نقش
میلیارد و دویست میلیون ریال خانه بهداشت حبیب مامایی 55525مراجعه را پاسخگو بوده اند که در مقایسه با بسزایی در ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی
داشته اند و حرکت های بزرگی در این عرصه صورت
آباد تکمیل و به مرحله بهره برداری رسید .با عنایت سال 91رشد 20درصدی را شاهد بودیم.
گرفته تا ما به این نقطه برسیم .اما پیچیدگی های
به شهرستان شدن پیشوا یکی از خواسته های مردم
•درسال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟ زیادی هنوز در پیش رو داریم و برای رسیدن به قله
منطقه راه اندازی بیمارستان برای این شهرستان
است که در این راستا با تالش های زیاد و جلب نظر الزم می دانم از تمامی همکاران شاغل در شبکه پیشوا ،های سعادت راه های پرپیچ و خمی را باید طی کنیم
حجت االسالم والمسلمین مهاجری به عنوان یکی از آنان که در عین نبود امکانات در ستاد شبکه اما با حضور پس باید در این راه برای رسیدن به قله سالمت دل
خیرین شهرستان زمینی به مساحت تقریبی سی هزار خود و انجام وظایف محوله در زمانی که در هرگوشه بسته و برای حفظ آن دلسوز باشیم .
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احداث يك پايگاه بهداشتي به نام مادر و كودك در منطقه
محروم«سكينه بانو» با مشارکت یکی از بانوان خیرشهرستان ورامین
دكتر بابك بختياري جم پزشك عمومي با سابقه  5سال واندی فعاليت به عنوان معاون بهداشتي و اكنون در سمت رياست شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ورامين درخدمت مردم
محروم منطقه و همچنين همكاران مي باشد .با توجه به اينكه وی بومي و ساكن شهرستان ورامين است ،از نزديك با دغدغه هاي بهداشتي ،درماني همشهريان خود آشنایي داشته

و ازديرباز درنظرداشته تا تمامي تالش خود را درجهت بهبود نظام سالمت منطقه به كار گيرد و به حمدا ...اكنون فرصتي پيش آمده كه دين خود را به جامعه ادا کند

•آقای دکتر بختیاری لطفا بفرمایید در سال
 92چه اقداماتی در راستای گسترش وکیفیت
خدامت بهداشتی ودرمانی درآن شبکه صورت

گرفته است؟

از عمده فعاليت هاي اين شبكه در راستاي تحقق اهداف
نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران ،كمك به مردم منطقه
در جهت ارتقای سالمت جامعه و شاخص هاي بهداشتي
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است که به شرح زير می باشد :جلب مشاركت خيرين در
جهت كمك در عرصه بهداشت و درمان كه منجر به احداث
يك پايگاه بهداشتي به نام مادر و كودك در منطقه محروم
«سكينه بانو» با حمايت و اهدای ساختماني به ارزش يك
ميليارد ريال توسط يكي از بانوان خير شهرستان ورامين
و تجهيز اين واحد و تامين منابع و نيروي انساني توسط
شبكه ورامين جهت ارايه خدمات بهداشتي و افتتاح در

تاريخ  ،1392/6/24احداث يك واحد بهداشتي به متراژ
 50متر توسط يكي از خيرين به ارزش ريالي  150میلیون
ريال جهت ارايه خدمات دندانپزشكي در منطقه روستایي
خاوه و همچنين اهدای يك واحد يونيت دندانپزشكي به
ارزش ريالي  130ميليون ريال توسط خير و تامين ساير
منابع و تجهيزات توسط شبكه ورامين در جهت باال بردن
شاخص هاي بهداشتي دهان و دندان در منطقه مذكور،

تجهيز دو دستگاه آمبوالنس اورژانس  115ورامين به
دستگاه ونتيالتور در جهت پيشرفت روند احيای قلبي
ريوي بيماران اورژانسي و كاهش مرگ و مير بيماران
اورژانسي در مرحله  ،CPRمجهز كردن اورژانس 115
به سسيتم نرم افزاري ثبت اطالعات در جهت به روز
رساني و ثبت دقيق اطالعات آماري  ،تجهيز آمبوالنس
هاي اورژانس به سيستم  GPSو استخراج نقشه دقيق
شهرستان ورامين در جهت دسترسي و كمك رساني سريع
به بيماران اورژانسي ،خريد دو دستگاه الكتروليت آنااليزر
و اوتوآنااليزر بيوشيمي و تجهيز آزمايشگاه شبكه ورامين
در جهت باال بردن سطح ارايه خدمات ازمايشگاهي به
مراجعان و تسريع در روند پيگيري و معاينات مراجعان و
رفاه حال همشهريان و همچنين درآمد زایي جهت شبكه
بهداشت به طور تقريبي  20ميليون تومان در ماه ،انجام
معاينات شاغالن به تعداد  3857نفر كه در مقايسه با سال
گذشته افزايش  41درصدي داشته است ،پوشش 100
درصدی انجام تشخيص پيش از تولد مرحله دوم زوجين
باردار ،اجراي طرح ضربتي پيشگيري از بروز بيماري التور
و نمونه برداري از  1094مورد مشكوك كه بحمدا...
با تالش شبانه روزي همكاران هيچ مورد مثبتي در
شهرستان مشاهده نشد ،راه اندازي لينك معاونت درمان
در سايت اينترنتي شبكه بهداشت و درمان ورامين به

منظور دسترسي بهتر تمامی پزشكان و شاغالن در بخش
دولتي و خصوصي ،يكي از عمده دغدغه هاي مدیرشبکه
بهداشت ورامین عالوه برحل مشكالت بهداشتي درماني
منطقه سعي در برقراري ارتباط نزديكتر با همكاران
شاغل در زير مجموعه وتالش در جهت رفع مشكالت
اين عزيزان مي باشد؛ چرا كه در صورت حل مشكالت و
كاهش دغدغه هاي فكري درهمكاران ايجاد انگيزه شده
و منجر به بهبود و ارتقای عملكرد ايشان و برطرف شدن
مشكالت سيستم در سطح شهرستان خواهد شد.
ازجمله فعاليت هایي كه در اين راستا صورت گرفته
اقداماتي است كه به طور خالصه اشاره مي شود:
تشكيل انجمن حمايت ازكاركنان شبكه بهداشت:
تشكيل صندوق حمايت از همكاران مبتال به
بيماري هاي صعب العالج و كمك مالي به پرسنل و
همچنين حمايت هاي معنوي همكاران گرامي كه تا
كنون تا سقف صد و پنجاه و يك ميليون ريال در اين
خصوص هزينه شده است ،ارايه فيش حقوقي همكاران
درقالب سيستم اتوماسيون به صورت محرمانه و شخصي با
شناسه كاربري اختصاصي در جهت رضايتمندي همكاران،
صرفه جویي در وقت و هزينه ،كاهش بار مراجعان ،حفظ
حريم شخصي همكاران و دسترسي آسان و دايمي به
حساب هاي مالي در جهت تسريع امور مالي همكاران.

•لطفا بفرمایید در سال  92چه تعداد بیمار به آن
شبکـه و مراکز تابعه آن مجموعـــه مراجعـــه

کرده اند؟

تعداد بيماران مراجعه كننده به مراكزتابعه شبكه بهداشت
و درمان ورامین درطول سال جاری حدود 115337بوده
است.
•درسال جدید چه پیامی برای همکاران دارید؟

بنـده خـود را كوچـك تر از آن مـي دانم كه همـكاران و
دوسـتان گرامي و بزرگـوار را مخاطب قـرار داده و پيامي
داشـته باشـم ،ولـي برخود واجب مـي دانم از فرمايشـات
ائمـه معصـوم بهـره گرفتـه و خدمـت دوسـتان عـرض
كنـم كـه امـام حسـين (ع) مـي فرماينـد :بدانيـد حاجت
هـا و نيازهـاي مـردم از نعمـت هاي پروردگار براي شـما
هسـتند ،پـس نعمـت هـا را از دسـت ندهيـد كـه دچـار
عـذاب الهي مي شـويد( .نقـل از كتاب فرهنگ سـخنان
امـام حسـين عليه السلام )
•آقای دکتر بختیاری درخاتمه اگر صحبتی
هست بفرمایید.

رسالت اصلي اينجانب خدمت به مردم محروم منطقه در جهت
اهداف اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمــي مي باشد.
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