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عنوان پروژه
ساخت و بهرهبرداری از بیمارستان  540تختخوابی آموزشی – عمومی اطفال با محوریت جراحیهای فوق تخصصی
کودکان به همراه مرکز توانبخشی مختص اطفال ،مرکز ترومای اطفال و مرکز تحقیقات و همچنین مرکز اقامتی اطفال
در جنب بیمارستان
مقدمه
موسسه خیریه بینالمللي زنجیره امید ،در تیرماه سال  1386فعالیت خود را آغاز کرد .هدف این موسسه ارائه بهترین
خدمات درمانی در سه رشته قلب ،ارتوپدی و ترمیمی برای کودکان محروم زیر  18سال بدون در نظر گرفتن نژاد دین،
ملیت می باشد.
موسسه زنجیره امید جهت ارتقاء علمی رشتههای فوق تخصصی و جراحی اطفال همکاری نزدیک علمی آموزشی و
عملیاتی با ( ) La Chaine de l’Espoirدارد .اعزام تیم های پزشکی داوطلب بین المللی به ایران به صورت همکاری
با پزشکان فوق تخصصی داخل کشور سبب جراحی و درمان بیش از  8300کودک محروم از سراسر کشور شده است و
همچنین پزشکان با حضور در کنگره ها و برگزاری سخنرانی های علمی آخرین دستاوردهای طب کودکان را در کشور
ارائه می دهد.
روند درمان بیماران
در موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید ،بیماران پس از معرفی به موسسه و تشکیل پرونده در واحد مددکاری ،معاینه
تشخیصی رایگان توسط پزشک فوق تخصص در کلینیک زنجیره انجام می شود .پس از استعالم محرومیت بیمار توسط
مددکاری ،در صورت نیاز جراحی و درمانهای تکمیلی توسط تیمهای فوق تخصصی ایرانی و در صورت لزوم توسط تیم
پزشکی فرانسوی در یکی از بیمارستانهای طرف قرار داد موسسه زنجیره امید انجام میشود .پس از طی این مراحل و با
تشخیص پزشک زنجیره امید ،پس از جراحی درمان های تکمیلی توسط تیم های درمانی در خانه اطفال زنجیره امید
بروی بیمار انجام می شود.
پزشکان همکار
از آن جایی که ارائه با کیفیت ترین خدمات پزشکی و درمانی مطابق با استانداردهای بین المللی برای کودکان محروم زیر
 18سال با صرف کمترین هزینه همواره سرلوحه موسسه زنجیره امید بوده است ،انتخاب پزشکان همکار با این موسسه
نیز با حساسیت ویژه ای انجام می شود .این پزشکان با بررسی و تایید شورای علمی موسسه ،متشکل از اساتید برتر و
پیشکسوت دانشگاهی کشور ،انتخاب می شوند .در انتخاب تمامی این پزشکان  3شاخص تخصص ،تعهد و انعطافپذیری
آموزشی دخیل است .در انتخاب پزشکان همکار بین الملل نیز ،بعد از اعالم نیاز شورای علمی موسسه و ارسال رزومه
کاری آنها ،جهت همکاری در بحث درمان و یا امر آموزش به ایران دعوت می شوند .موسسه زنجیره امید تعهد نموده است
تا ارائه دهنده بهترین خدمات درمانی و پزشکی به کودکان تحت پوشش باشد.
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فعالیتهای آموزشی
زنجیره امید ایران با همکاری زنجیره امید فرانسه ،مراکز آموزشی و دانشگاهی ،سفارت فرانسه در ایران (تخصیص بودجه
جهت اعزام تیم پزشکان متخصص و همکاری جهت صدور ویزا) و سفارت ایران در فرانسه (صدور ویزا جهت اعزام تیم
های تخصصی فرانسوی) اقدام به برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت دانشافزایی برای کادر درمانی همکار
خود میکند.
آموزش کوتاهمدت :پزشکان داوطلب بینالمللی زنجیره امید با حضور در ایران و همکاری با پزشکان داوطلب ایرانی
موسسه در بیمارستانهای آموزشی ضمن درمان کودکان بیبضاعت در این بیمارستانها تجربیات خود را با آنان به
اشتراک میگذارند .همچنین برگزاری سخنرانیهای علمی و حضور در کنگرههای علمی و تخصصی پزشکی بخشی دیگر
از فعالیتهای پزشکان بینالمللی داوطلب زنجیره امید است.
آموزش بلند مدت :اعزام پزشکان داوطلب موسسه به دورههای آموزشی تکمیلی خارج از کشور از جمله از طریق
دورههای میان مدت  Observation Courseو دورههای بلند مدت  Fellowshipاز جمله فعالیتهای آموزشی
زنجیره امید است.

محل اجرای پروژه
بزرگراه نواب ،میدان حق شناس ،به طرف میدان راهآهن ،جنب پل جوادیه ،روبروی بیمارستان بهارلو
ضرورت اجرای پروژه
در هر جامعهای کودکان ارزشمندترین سرمایههای آتی جامعه تلقی میشوند .مطابق اعالم سازمان بهداشت جهانی %3
از کودکان در سراسر دنیا با نواقص مادرزادی متولد میشوندو این نواقص به تنهایی علت  %20از مرگ و میر دوران
کودکی به ویژه شیرخوارگی را تشکیل میدهند .از مجموع  21اختالل مادرزادی شایع بدو تولد  14مورد آنها نیاز به
مداخالت جراحی در سال اول زندگی در طی دوران کودکی دارند و در صورت عدم درمان به موقع میتوانند اثرات
جدی و ناخوشایندی بر روند تکامل و یا عملکرد کودک بگذارند .تعداد تخت های بیمارستانی موجود در کشور در حال
حاضر جوابگوی تقاضای بستری در بیمارستان ها نمیباشد و طبق اظهار نظر مسئولین وزارت بهداشت  105هزار تخت
بیمارستانی برای رفع نیازهای حال حاضر و آینده نزدیک مورد نیاز است .این در حالیست که برآورد شده با امکانات
دولتی و در صورت عدم مشارکت بخشهای غیردولتی جهت تسهیل روند بیمارستانسازی و یا بازسازی فضاهای درمانی
موجود ،روند تکمیل تعداد تخت مورد نیاز در کشور  40سال به طول میانجامد .گرچه در سالهای اخیر اقدام به احداث
تعدادی بیمارستان جهت افراد بزرگسال شده است به نظر میرسد ساخت بیمارستانهای مخصوص کودکان در این میان
کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بدیهی است با توجه به آسیبپذیری کودکان ،باید ساخت و ساز بیمارستانهای ویژه آنان در روند افزایش تختهای
بیمارستانی از اولویت خاصی برخوردار باشد .این در حالیست که به طور سنتی اساس بیمارستانهای کودکان کشور به
ویژه در بخش دولتی بر درمان بیماریهای داخلی استوار است چرا که تمرکز این بیمارستانها بر اولویت آموزش عام یعنی
تربیت پزشک عمومی و پزشک متخصص کودکان میباشد .بنابراین جراحیهای فوقتخصصی کودکان در بیمارستانهای
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دولتی و آموزشی از اولویت کمتری برخوردار هستند و بالطبع فضای کمتری برای فعالیت در اختیار آنها قرار داده می
شود و جراحی های فوقتخصصی در بیمارستانهای کودکان اغلب با کمبود شدید تخت و امکانات نوین مواجه میباشد.
اما به نظر میرسد که بیمارستانهای دولتی و خصوصی در حال حاضر گنجایش افزایش ظرفیت بیشتر را دارا نمیباشند
و نظر به تجربیات گردانندگان این موسسه خیریه در طی سالهای اخیر ،ضرورت احداث یک بیمارستان عمومی با
محوریت فوقتخصصی جراحی کودکان به شدت احساس میشود .درکنار اهداف مدنظر این موسسه خیریه درجهت
افزایش تختهای بیمارستانی ،افزایش و ارتقای تسهیالت مورد نیاز بیمارستان اطفال مورد توجه ویژه است .ایجاد فضای
مناسب جهت بستری کودکان مطابق با نیازهای خاص این ردههای سنی از اولویتهای این موسسه خیریه میباشد .با
توجه به اینکه زنجیره امید خدمات درمانی و مراقبت های ویژهای برای کودکان بیبضاعت ارائه میکند و الزمه چنین
درمانهایی بستری طوالنیمدت قبل و بعد از عمل است و از سوی دیگر بسیاری از این کودکان از سایر شهرستانها به
تهران مراجعه میکنند ،لذا این موسسه ساخت اقامتگاه اطفال مجاور بیمارستان را الزم میداند .ساخت اقامتگاه اطفال
عالوه بر ارائه خدمات کامل درمانی ،مشکل اقامتی آن دسته از بیماران ساکن شهرستان ها را که عمدتاً باعث انصراف از
درمان می گردد ،برطرف نماید.
کمبود نیروی تخصصی و فوق تخصصی در طب کودکان در کشور یکی از مشکالت اصلی می باشد که نیاز به ایجاد یک
فضای پزشکی و آموزشی را به وجود می آورد که بتوان در کنار ارایه خدمات پزشکی همچنین فلوشیب ()fellowship
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 که از دیگر شهرستان ها و کشورهای منطقه از خدمات پزشکی
بیمارستان بهرمند خواهند شد .از یک طرف اکثر نیروهایی فوق تخصص طب اطفال کشور در تهران فعال هستند بنابراین
بیمارستان در مکان فوق الذکر در جنوب تهران احداث خواهد شد ،تراکم جمعیت در این محل بسیار باال می باشد به
طوری که در هر کیلومتر مربع حدود  20000نفر زندگی می کنند که نیاز به داشتن یک مرکز ترومای ویژه کودکان
بسیار حیاتی می باشد.
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اهداف پروژه:
-1ارائه بهترین خدمات درمانی با کمترین هزینه مطابق با استاندارد جهانی برای کودکان محروم
-2کاهش میزان مرگ و میر اطفال با ایجاد استانداردسازی و مناسبسازی فضای بیمارستان
-3گسترش تختهای بیمارستانی اطفال با توجه به کمبود تختهای بستری اطفال در کشور نسبت به رشد و افزایش
جمعیت
-4آموزشهای کوتاهمدت پزشکان و کادر پزشکی از طریق ورود تیمهای پزشکی مجرب بینالمللی زنجیره امید به صورت
ماهیانه
-5آموزش به صورت بلندمدت به صورت اعزام پزشکان عضو زنجیرهامید به فرانسه برای دورههای  observerو clinical
 -6کاهش مرگ و میر 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
-7کاهش معلولیتهای کودکان به علت درمان به موقع و سریع ،و کادر پزشکی مجرب و فوقتخصصی بر اساس
پروتکلهای درمانی اطفال
 -8ارائه درمانهای تکمیلی بعد از جراحی از قبیل کلیه مراحل بازتوانی در تمام رشته های فوق الذکر
-9جلوگیری از اعزام کودکان به خارج از کشور جهت درمانهای صعبالعالج و فراهم نمودن تمهیدات الزم توسط تیم
زنجیره امید جهت درمان در داخل کشور
-10کاهش زمان انتقال بیماران جهت اعمال جراحی و در نتیجه کم شدن عوارض به وجود آمده در اثر تاخیر در انجام
عمل جراحی
-11کاهش عفونتهای بیمارستانی با رعایت استاندارد پرسنلی و تجهیزات استاندارد به دلیل استفاده از اقامتگاه اطفال
به منظور ادامه درمان.
 .12آموزش  Fellowshipفوق تخصصی جراحی اطفال جهت کمک به ارتقای طب فوق تخصصی اطفال در کشور
بهره وران پروژه:
-1کودکان محروم تحت پوشش زنجیره امید:
برای فراهم نمودن امکان درمانی برای این گروه از کودکان ،زنجیره امید با ایجاد شبکه مددکاری گسترده و حمایت
خیرین و حامیان مالی هزینه درمان این گروه را تقبل مینماید و با پرداخت کل هزینههای درمان مطابق تعرفه خیریه از
سیستم بیمارستان خرید خدمات مینماید تا خللی به گردش مالی بیمارستان وارد نشود.
مطابق گزارش گروه مددکاری و اخذ استعالم محرومیت ،بیماران محروم به دو دسته تقسیم میشوند:
الف:بیمارانی که از لحاظ مالی استطاعت دارند که در هزینه درمانی اندکی مشارکت نمایند و مابقی هزینهها توسط زنجیره
امید پرداخت میشود.
ب :بیمارانی که به صورت کامل توسط موسسه حمایت میشوند و هیچ گونه استطاعت مالی ندارند زنجیره امید تمامی
هزینه های درمانی آنان را تأمین مینماید.
 -2طبقه متوسط جامعه:
گروه دوم از بهرهوران پروژه ،آن دسته از بیمارانی هستند که استطاعت پرداخت هزینهی درمان مطابق با تعرفهی معمول
را دارند ،لذا وظیفهی بیمارستان ارائه خدمات درمانی به این دسته میباشد.
 -3اقشار مرفه جامعه:
گروه سوم از بیماران که از اقشار مرفه جامعه هستند .با توجه به اینکه این بیمارستان تنها بیمارستان اطفال با این سطح
در جهت خدمات فوقتخصصی جراحی میباشد لذا این افراد عالوه بر خدمات درمانی که در هر  3گروه یکسان است
خواهان خدمات ویژه در خصوص بخشهای اقامتی میباشند ،لذا حدود  %20از فضای تختهای بستری میتواند با تعرفه
بخش خصوصی باشد.
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کمیته های فعال در این پروژه
کمیته تخصصی علمی آموزشی:
با توجه به هدف موسسه زنجیره امید در راستای گسترش طب فوق تخصصی اطفال ،این موسسه همزمان با شروع ساخت
پروژه بر اساس طرح پزشکی آموزشی کلیه کادر درمانی مورد نیاز این بیمارستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
در ایران و فرانسه شروع خواهد کرد.
با توجه به اینکه اساس بیمارستانهای کودکان کشور به ویژه در بخش دولتی بر درمان بیماریهای داخلی استوار است،
چرا که تمرکز این بیمارستانها بر اولویت آموزش عام یعنی تربیت پزشک عمومی و پزشک متخصص کودکان میباشد
بنابراین آموزش دستیاران جراحیهای فوقتخصصی کودکان در بیمارستانهای دولتی و آموزشی از اولویت کمتری
برخوردار هستند و بالطبع عالوه بر کمبود فضا و تخت و امکانات  ،کمبود فوقتخصصین جراحی اطفال یکی از مهمترین
چالش ها میباشد.
موسسه زنجیره امید از ابتدای تاسیس تاکنون عالوه بر درمان کودکان نیازمند در کشور به مقوله آموزشهای کوتاهمدت
(در داخل کشور) و بلندمدت (اعزام پزشکان) توجه خاصی داشته است.و همچنین با توجه به همکاری بینالمللی این
موسسه با زنجیره امید فرانسه بستر خوبی جهت آموزش میسر شده است لذا این موسسه کمیته علمی آموزشی را در
کلیه رشته های مورد نیاز راه اندازی خواهد کرد تا با ایجاد بستر آموزشی صحیح بتواند همزمان با بهرهبرداری بیمارستان
با ایجاد تیم درمانی مناسب خدمات ارزندهای را در درمان ارائه نماید .چگونگی عملکرد این کمیته به شرح ذیل است:
 .1ایجاد بستری مناسب جهت استفاده آموزشی کوتاهمدت از تیمهای اعزامی بین المللی به صورت سخنرانی علمی،
معاینه و جراحی
 .2پذیرش پزشکان همکار با بیمارستان در راستای شاخصههای ذیل:
الف :داشتن مدرک فلوشیپ فوقتخصصی کودکان در کلیه رشتهها و جراحیهای کودکان
ب :انعطافپذیری آموزشی
ج:مسئولیتپذیری و تعهد و رعایت اخالق پزشکی
 .3ارزیابی نیازهای کشور در زمینه رشته های فوقتخصصی جهت اعزام پزشکان جوان متخصص به منظور اخذ مدرک
فلوشیپ فوقتخصصی اطفال برای تکمیل کادر پزشکی مجرب
 .4انتخاب پزشکان و کاردرمانهای همکار برای اعزام دورهی آموزشی  observerجهت ارتقای آموزشی و تکنیکی
بیمارستان
 .5ارزیابی پروژههای درمانی وگسترش خدمات درمانی ،تکنیک و تجهیزات درمانی در مباحث علمی ،آموزشی و تحقیقی
در راستای طب فوق تخصصی اطفال و به روزکردن آن
 .6برنامهریزی برای آموزشهای پرستاران ،بهیاران و کادر پیراپزشکی در داخل و خارج از کشورجهت ایجاد کارگروهی
قبل و بعداز عمل جراحی با توجه به اینکه این امر بستری مناسب را جهت افزایش خدمات کیفی مناسب فراهم میکند.
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کمیته فنی و تجهیزات:
با توجه به ارتقای علم و دانش پزشکی در سطح جهان و استفاده از تکنیکهای جدید جراحی و درمان که با سرعت باالیی
در حرکت است ،لذا در جهت دستیابی به این امر عالوه بر ارتقای تخصصی ،ارتقاء و به روز رسانی تجهیزات بیمارستانی
بسیار ضروری میباشد ،این کمیته با همکاری کمیته ی علمی اهداف ذیل را دنبال میکند:
الف :ایجاد بستری مناسب جهت آموزش صحیح و استفاده بهینه از دستگاهها
ب :ارتباط مستمر با نمایندگی معتبر دستگاهها و تجهیزات جهت استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش در مواقع
لزوم.
ج :ارزیابی ،بررسی و تصمیمگیری در خصوص تعمیر و ارتقاء دستگاه ها در مواقعی که نیاز است.
د :بررسی ،ارزیابی و خرید تجهیزات مورد نیاز پروژههایی که از طریق کمیته علمی و پس از تصویب مدیر و هیات مدیره
زنجیره ارائه می گردد.
ه :بررسی ،ارزیابی و خرید کلیه ملزومات مصرفی

کمیته روانشناسی و اخالق با توجه به چارت اخالقی موسسه زنجیره امید:
هدف از ایجاد این کمیته ،آموزش اخالق پزشکی به کلیه کادر پزشکی و پیراپزشکی میباشد همچنین سایر کارکنان
بیمارستان نیز ملزم به رعایت اصول اخالقی و حرفهای میباشند ،عملکرد این کمیته به شرح ذیل میباشد:
الف :برگزاری نشستهای هفتگی ،ماهیانه و سالیانه با سخنرانیهای علمی-آموزشی و workshopو ایجاد کارگروه جهت
ارتقاء سطح کیفی و اخالقمداری که سبب ایجاد کیفیت مطلوب درمان خواهد شد.
ب :بررسی شکایات مطرح شده از سوی بیماران جهت عدم برخورد مناسب کادر درمان با آنها و تشخیص ارزیابی صحیح
در خصوص پیدا کردن راهکاری مناسب برای حل موضوع
ج :مشاوره و کمک به اختالفات و مشکالت و مسائل فردی کلیه افرادی که در بیمارستان مشغول به کار هستند.
مشخصات طرح
سرمایه گذار :موسسه خیریه زنجیره امید
مدیریت :سرکار خانم مریم مرعشی
موضوع پروژه :تاسیس بیمارستان  540تختخوابی فوقتخصصی کودکان
محل اجرا :جنوب تهران – جنب محله جوادیه و راه آهن
مساحت زمین 25000 :متر مربع
مساحت پیش بینی شده *بخش درمانی -آموزشی – اداری و دفتری
*ساختمان مرکز تحقیقات
*اقامتگاه کودکان
*پارکینگ
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 68000مترمربع
 4000متر مربع
 6000متر مربع
 12000متر مربع

هزینه های مورد نیاز پروژه
پیش بینی هزینههای سرمایه گذاری و زمان
کل هزینه6000،000،000،000 :ریال 3،000،000،000،000ریال ساخت
 3،000،000،000،000ریال تجهیز
 -زمان اجرا  52 :ماه
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مشاوران طرح:

گروه ( APHPدستیار دولتی بیمارستاهای پاریس)
بخش بین الملل شرکت  APHPفرانسه ،سیستم بیمارستان های عمومی پاریس و حومه آن می باشد .این شرکت
بزرگترین سیستم بیمارستانی اروپا می باشد که به ارایه خدمات درمانی ،آموزش ،تحقیق ،پیشگیری و خدمات پزشکی
اورژانسی را در  52رشته پزشکی ارایه می دهد .این شرکت بیش از  90هزار کارمند دارد که در  44بیمارستان فرانسه کار
می کنند و ساالنه بیش از  5میلیون و  800هزار نفر را ویزیت می کنند .گروه  APHPبا انجام مطالعات امکان سنجی
برای ساخت بیمارستان طرح پزشکی و کاری بیمارستان را ارایه می کنند.

مهندسین مشاور مدیریت برنامه ریزی طرح و ساخت تینا فرایند
شرکت مهندسان مشاور مدیریت برنامه ریزی و طرح و ساخت تینا فرآیند ،دارای باالترین رتبه بندی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور که به منظور طراحی و مدیریت اجرایی پروژه های بزرگ تشکیل گردیده ،با توجه به سوابق و تجربیات
کارشناسان خود در زمینه پروژه های فوق تخصصی طراحی و اجرای بیمارستان  540تختخوابی فوق تخصصی – آموزشی
زنجیره امید از پروژه های مهم وزارت بهداشت در خصوص درمان و آموزش فروق تخصصی کودکان را در مهرماه سال
 1395متقبل گردیده است.

نحوه مشارکت:
کلیه خیرین حقیقی و حقوقی پس از هرگونه مشارکت مالی و غیرمالی در جریان جزئیات پیشرفت قرار میگیرند و هر
بخش ،قسمت و سایر موارد بنابر میزان مشارکت به نام آن خیر ثبت خواهد شد.

شماره حساب ویژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان زنجیره امید
شماره حساب بانک ایران زمین500،834،213796،1 :
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اطالعات کلی
نام سازمان :موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید
مدیر عامل :مریم مرعشی
تماس با ما:
آدرس :ایران ،تهران ،میدان تجریش ،خیابان فناخسرو ،پالک 31
تلفن22747681 :
فکس22747682 :
نحوه همکاری با موسسه و کمک به کودکان
 .1شماره حساب بانک پاسارگاد3618100160160161 :
 .2شماره کارت بانک پاسارگاد5022-2970-0001-1622 :
 .3شماره حساب بانک ایران زمین500،834،213796،1 :
 .4شماره کارت بانک مسکن6280-2314-1152-8994 :
 .5شماره سیبا بانک ملی01058-5013-4005 :
 .6پرداخت اینترنتی بانک سامان814-810-1515155-1 :
 .7تلفن همراه با شماره گیری*733*7*4# :
ایمیل info@zanjirehomid.ir :
وب سایتwww.zanjirehomid.ir :
zanjierehomid
تلگرام:
اینستاگرامzanjirehomid :
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