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الف .عنوان پروژه
درمانی قبل و بعد از عمل جراحی به
تامین هزینه های جاری اقامتگاه اطفال زنجیره امید جهت ارائه خدمات تکمیلی
ِ
کودکان
ب .سابقه فعالیت
ب .1.مقدمه
موسسه خیریه بین المللي 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 رشته های 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.
ب .2.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 درمان های تکمیلی توسط تیم های فوق تخصصی ایرانی و در صورت لزوم توسط تیم
پزشکی فرانسوی در یکی از بیمارستان های 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.
ب .3.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 انعطاف پذیری
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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ب .4.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 دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت دانش افزایی برای کادر درمانی
همکار خود میکند.
آموزش کوتاه مدت :پزشکان داوطلب بین المللی زنجیره امید با حضور در ایران و همکاری با پزشکان داوطلب ایرانی
موسسه در بیمارستان های آموزشی ضمن درمان کودکان بی بضاعت در این بیمارستان ها تجربیات خود را با آنان به
اشتراک میگذارند .همچنین برگزاری سخنرانی های علمی و حضور در کنگره های علمی و تخصصی پزشکی بخشی دیگر
از فعالیت های پزشکان بین المللی داوطلب زنجیره امید است.
آموزش بلند مدت :اعزام پزشکان داوطلب موسسه به دورههای آموزشی تکمیلی خارج از کشور از جمله از طریق
دوره های میان مدت  Observation Courseو دوره های بلند مدت  Fellowshipاز جمله فعالیت های آموزشی
زنجیره امید است.

آمار تعداد درمان های انجام شده در موسسه زنجیره امید از شروع فعالیت تا پایان سال 1395

پ .ضرورت اجرایی پروژه
با توجه به اینکه کودکان تحت پوشش این موسسه عالوه بر محرومیت از سراسر ایران جهت درمان های فوق تخصصی
به این مرکز مراجعه می کنند .این کودکان از لحاظ محل اقامت قبل و بعد از عمل مشکل دارند و همچنین عالو بر آن
درمان های تکمیلی بازتوانی به ویژه برای بیماران مواجه با مشکالت ارتوپدی بسیار ضرروی می باشد و از لحاظ تامین
مواد غذایی نیز مطابق استاندارد ملی تغذیه صحیح و مفید نیز در ادامه درمان آن نقش دارد.
ت .شرح پروژه
تامین هزینه های جاری خانه کودکان که شامل دو بخش می شود:
ت .1.قسمت اقامتی و خدماتی
ت .2.قسمت پزشکی و توانبخشی
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ت .1.قسمت اقامتی و خدماتی
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این بخش شامل  30تخت برای کودکان و مادران می باشد ،که در  4اتاق مجزا قرار داده شده است .اتاق نرگس با  4تخت مخصوص بیامران
قلبی و سه اتاق دیگر اتاق های شقایق ،مریم و سنبل که به ترتیب دارای  8 ،14و  4تخت می باشند که بیامران دارای مشکالت ارتوپدی و
ترمیمی جای دارند .الزم به ذکر است که در این طبقه یک اتاق تریتمنت با امکانات اولیه پزشکی و پرستاری به همرا داروی های مورد نیاز
قرار دارد .ایستگاه پرستاری و رسویس های بهداشتی مخصوص بیامران نیز در این قسمت وجود دارد .در این قسمت به صورت شبانه روزی
پرستار در چند نوبت پرستار ثابت و پرستار شیفت و خدمه برای پاسخگویی به نیازهای بیامران حارض می باشند.
در اقامتگاه روزانه  5وعده غذایی شامل صبحانه ،میان وعده ،ناهار ،عرصانه و شام به بیامران و مادران داده می شود.
اقامتگاه دارای آشپزخانه ای مجهز با یک آشپز و کمک آشپز می باشد .سالن غذا خوری ،انبار و رسدخانه ای مجزا جهت
نگه داری مواد غذایی و مرصفی نیز در طبقه پایین قرار دارد .اتاق بازی کودکان ،نگهبانی شبانه روزی ،تاسیسات ،خدمات،
رختشوی خانه ،مناز خانه و انبار مواد شوینده مرصفی نیز از قسمت های دیگر اقامتگاه می باشد.
هزینه های جاری قسمت اقامتی و خدماتی که شامل رستوران ،پیک و آژانس ،ملزومات و نوشت افزار ،ملزومات بهداشتی
و نظافتی ،هزینه اینرتنت ،هزینه تعمیر و نگهداری ساختامن و تاسیسات ،هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات،
هزینه متفرقه مددکاری )ایاب و ذهاب بیامر ،دارو ،کمک بالعوض( ،هزینه حمل و نقل ،هزینه بیمه ساختامن ،هزینه
لباس خدماتی و آشپزخانه و پرستاری ،هزینه وسایل بازی ،هزینه کارت بهداشت ،هزینه دارو و مواد مرصفی ،حقوق بخش
پرستاری ،حقوق بخش نگهبانی ،حقوق بخش آشپزخانه ،حقوق بخش خدمات ،حقوق بخش تاسیسات و هزینه  %23بیمه
حق کارفرما پرسنل می باشد.
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ت .2.قسمت پزشکی و توانبخشی
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این قسمت دارای فضایی اختصاصی جهت برگزاری کلینیک و اتاق معاینه بیامران ،اتاق دندانپزشکی و مددکاری می باشد .بیامران پس از
پذیریش توسط مددکاری در کلینیک های فوق تخصصی رایگان توسط پزشکان همکار زنجیره معاینه تشخیصی می شوند و پس از تشخیص
پزشک مراحل درمان آغاز می شود که می توانند شامل جراحی )به همراه درمان های قبل و بعد از عمل( قسمت توانبخشی شامل سه بخش
جدای  .1فیزیوتراپی  .2کاردرمانی و  .3گفتار درمانی
می باشد ،در این قسمت درمان های تکمیلی قبل و بعد از عمل جراحی توسط کادر درمانی توانبخشی زنجیره امید به
کودکان ارائه می شود .ارایه خدمات فیزیوتراپی مختص اطفال به همراه مکانو تراپی در اتاق مخصوص ،ارایه خدمات
کاردرمانی جسمی و ذهنی برای بیامران در فضای مخصوص و نیز ارایه گفتار درمانی به صورت جداگانه از جمله خدماتی
می باشد که در این قسمت ارایه می شود.
هزینه های این بخش شامل پذیرش بیامران ،هزینه برگزاری کلینیک و حقوق بخش مددکاری و حقوق بخش توانبخشی
می باشد.
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ث .اهداف پروژه
اهداف پزشکی
نظر به اینکه مؤسسه زنجیره امید مراقبت های ویژه و خدمات درمانی را به کودکان بی بضاعت ارائه می کند و الزمه
چنین درمان هایی اقامت طوالنی مدت قبل و بعد از عمل جراحی ،ساخت این محل نتایج ذیل را به همراه خواهد داشت:
 .1نظارت کامل پزشکان زنجیره امید قبل و بعد از عمل کودکان که منجر به حصول نتایج بهتر درمانی خواهد شد.
 .2کاهش عفونت های بیمارستانی از طریق کاهش زمان بستری کودکان در بیمارستان
 .3تدوین برنامه های مراقبتی قبل و بعد از عمل جراحی و تکمیل فرآیند درمان
 .4افزایش فضا برای کودکانی که به مراقبت های بلند مدت نیاز دارند.
 .5کاهش هزینه های فیزیوتراپی که حجم وسیعی از هزینه های درمان را شامل می شود.
 .6ارائه خدمات مشاوره روانشناسی
اهداف اجتماعی
با توجه به اینکه بیماران تحت پوشش این مؤسسه از طبقات محروم و پایین جامعه هستند و برای اهداف درمانی از
شهرستان ها به تهران مراجعه می کنند ،ساخت این مرکز مزایای اجتماعی فراوانی را به همراه دارد .این مزایا عبارتند از:
 .1کاهش هزینه های بیمارستانی با توجه به کاهش زمان بستری کودکان در بیمارستان
 .2به دلیل مشکالت مالی خانواده های بیماران شهرستانی و عدم امکان اقامت در تهران ،خانواده ها عموما از ادامه درمان
فرزندانشان منصرف شده و به شهر هایشان باز می گردند .از این رو این مرکز امکانات اقامتی برای کودکان نیازمند و یکی
از والدین آنها در طول مدت درمان و پس از آن را فراهم خواهد آورد.
 .3فراهم آوردن فضای روانی ایمن برای بیماران
 .4آموزش پسران و دختران از طریق تدریس دروس ابتدایی بمنظور جلوگیری از ایجاد وقفه در تحصیل آنان
 .5آموزش والدین از طریق برگزاری کالس های کوتاه مدت با موضوع مهارت های زندگی ،آسیب های اجتماعی ،نحوه
مراقبت های کودکان در بعد از عمل.
مهمترین شاخصه این پروژه ،رسیدن به بهترین نوع درمان باتوجه به کاهش هزینه های درمانی است.
در این راستا مراحل زیر برای هر کدام از بیماران اجرا خواهد شد:
 تشکیل کلینیک های فوق تخصصی توسط پزشکان عضو زنجیره امید. ارجاع بیماران قبل و بعد از عمل ارتوپدی جهت فیزیوتراپی ،در بیمارانی که نیاز به عمل جراحی دارند. ارجاع بیماران برای جراحی مطابق تشخیص و دستورالعمل پزشک ،در بیمارانی که نیاز به عمل جراحی ندارند. معاینه و ویزیت مجدد درطول فرایند درمانی  ،جهت پیگیری روند درمان ،توسط پزشکان زنجیره امید.ج .ذینفعان پروژه
کلیه کودکان بی بضاعت زیر  18سال که باید تحت عمل ارتوپدی ،قلب و ترمیمی قرار بگیرند و در شهرستان ها سکونت
دارند ،می توانند از تمامی خدمات خانه کودکان بهرمند شوند .همچنین کودکانی که در تهران هستند می توانند از کلیه
خدمات پزشکی و پیرا پزشکی پروژه بهرمند شوند.
در پایان الزم به ذکر است با راه اندازی این مرکز مؤسسه زنجیره امید قادر خواهد بود عالوه بر درمان کودکان محروم
بیشتر ،توان ارائه خدمات درمانی خود را توسعه داده و بتواند در سایر زمینه های تخصصی درمان نیز فعالیت های خود
را گسترش دهد.
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د .هزینه خانه اطفال
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اطالعات کلی
نام سازمان :موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید
مدیر عامل :مریم مرعشی
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# :
info@zanjirehomid.ir
ایمیل:
وب سایتwww.zanjirehomid.ir :
zanjierehomid
تلگرام:
اینستاگرامzanjirehomid :
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