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به نام او که اگر نبود هیچ نبود
ســالی کــه گذشــت پایــان عجیبــی داشــت .پیــش از ایــن چنیــن حوادثــی را در فیلمهــای علمــی و تخیلــی
دیــده بودیــم .موجــودی ذرهبینــی پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت کــه ســبب انتشــار بیمــاری در جهــان شــد
و عــدم توانایــی علــم بشــر را بــه رخ کشــید .ایــن حادثــه ســیلی محکمــی بــر صــورت بشــر بــود تــا شــاید از
خــواب غفلــت بیــدار شــود و خــود را از ظلــم ســتیزی و ظلــم پذیــری رهــا کنــد.
علیرغــم همــه موانــع موجــود لطــف قائــم بــه ذات تغییــر ناپذیــر ،شــامل مخلوقــات بیگنــاه معصــوم بــود.
بیــش از  1300کــودک مواجــه بــا مشــکالت قلبــی ،ارتوپــدی و ترمیمــی ،جراحــی و درمــان شــدند .اســتفاده
از مزایــای خانــه اطفــال و پذیــرش بیــش از  1280مــادر و کــودک بــرای دورههــای مراقبتــی قبــل و بعــد
از عمــل جراحــی از دیگــر بــرکات ســال  1398بــود .واحــد توانبخشــی نیــز بــا پروتــکل ویــژه اطفــال 4343
جلســه درمانــی بــه کــودکان ارائــه کــرد.
 14ســال تــالش بــی وقفــه در حــوزه جراحــی و درمــان کــودکان ،نیــاز مبــرم بــه ســاخت و بهرهبــرداری
بیمارســتان فــوق تخصصــی اطفــال را اثبــات کــرد .لــذا بــر آن شــدیم گامــی بــزرگ در ارتقــاء طــب فــوق
تخصصــی اطفــال برداریــم.
خداونــد اگــر چــه نیــازی نــدارد لیکــن تــالش بنــدگان را دوســت دارد .شــک نــدارم علیرغــم همــه موانــع و
بالهایــی کــه در ایــن روزگار بــر اثــر نادانــی بشــر بــه وجــود آمــده ایــن پــروژه و همــه کارهایــی کــه نیــت
منفعــت عــام دارد بــا لطــف خداونــد ،همــت خیــران و دعــای مــدد جویــان بــه ســرانجام میرســد .مــن
دوســت نــدارم کــه افــراد را بــه همــکاری وادار نمایــم و از حرفهــای کلیشــهای ماننــد" :خــدا خیرتــان بدهــد،
بهشــت را بخریــد و یــا ســالمتی حــق کــودکان اســت" هــم حــذر دارم ،در ایــن دوران همــه بــه قــدر کافــی
آگاهــی دارنــد و گوششــان از ایــن قبیــل حرفهــا و جمــالت پــر اســت.
نکتــهای کــه ســبب دوری انســانها از موضوعــات ســاختاری میشــود ایــن اســت کــه دغدغههــا فــردی
شــدهاند و فردگرایــی انســان را از نفــع اجتماعــی دور میکنــد .بیشــتر ترجیــح میدهیــم بــا امــوری
مشــارکت کنیــم کــه حاصلــش را در لحظــه ببینیــم ،لــذا پروژههــای زیــر بنایــی ســاختاری و طوالنــی مــدت
جذابیــت خاصــی را ایجــاد نمیکنــد .از ســوی دیگــر عــدم الویتبنــدی ضروریــات جامعــه توســط ســازمانها
و بــه ســامان نرســیدن بعضــی از پروژههــا ،مــردم را در کمــک رســانی و همــکاری بــا خیریههــا ســرد
میکنــد .میخواهــم خیلــی آســان بگویــم :کمــک و دســتهای همــت شــما را میخواهیــم تــا بتوانیــم
عــالوه بــر درمــان و ایجــاد کیفیــت مطلــوب ،بیمارســتانی بســازیم کــه اولیــن مرکــز  540تختخوابــی جراحــی
فــوق تخصصــی اطفــال در خــاور میانــه اســت و در کنــارش اقامتــگاه  100تختخوابــی جهــت خدمــات قبــل و
بعــد از عمــل و همچنیــن یــک مرکــز توانبخشــی بســتری حــدود  80تخــت خوابــی وجــود دارد.
بــا ســاخت ایــن بیمارســتان عــالوه بــر درمــان و جراحــی هــزاران هــزار کــودک و همچنیــن آموزش پزشــکان
فــوق تخصصــی اطفــال ،نیــاز سراســر کشــور در ایــن خصــوص مرتفــع میشــود .آن زمــان اســت کــه
میتوانیــم بــه گســتردگی طــب فــوق تخصصــی اطفــال در شهرســتانها فکــر کنیم.مرکــز شــریک مالــی
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نــدارد و نخواهــد داشــت .کلیــه کــودکان کشــور ذینفعــان ایــن
پــروژه هســتند .وظیفــه داریــم در قبــال همــکاری و کمــک شــما
پاســخگو باشــیم .تقاضــا دارم هــر کــدام از افــراد جامعــه ایــن
مهــم را دغدغــه خــود بداننــد و بــا هــر نــوع کمکــی از خــرد و
کالن ،کــودکان و آینــدگان ایــن ســرزمین را یــاری کننــد.
همراهــی شــما بســیار ارزشــمند اســت و باعــث دلگرمــی مــا در
ایــن راه صعــب و ســخت خواهــد شــد.

از همرهان سست عناصر دلم گرفت
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
سرکار خانم مریم مرعشی
مدیرعامل موسسه خیریه زنجیره امید
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زنجیره امید در یک نگاه
مؤسســه خیریــه بیــن المللــی زنجیــره امیــد در تیــر مــاه  1386شــروع بــه کار کــرده اســت .ایــن مؤسســه
خدمــات درمانــی خــود را بــا کمتریــن هزینــهای کــه توســط حامیــان مالــی پرداخــت میشــود ،بــه کــودکان
زیــر  18ســال بــدون در نظــر گرفتــن دیــن ،نــژاد و ملیــت و طبــق اســتانداردهای بینالمللــی در ســه
رشــتۀ قلــب ،ارتوپــدی و ترمیمــی ارائــه میدهــد .زنجیــره امیــد فقــط یــک مؤسســه خیریــه بــرای درمــان
کــودکان نیســت؛ ایــن مؤسســه جهــت ارتقــا طــب فــوق تخصصــی اطفــال ،بــا ورود تیمهــای بینالمللــی و در
جریــان همــکاری بــا پزشــکان فــوق تخصــص مجــرب داخلــی جهــت ایجــاد کیفیــت مطلــوب درمــان و انجــام
جراحیهــای فــوق تخصصــی ،دورههــای کوتــاه مــدت و بلندمــدت آموزشــی برگــزار میکنــد .ایــن موسســه
اولیــن مؤسســه خیریــهای اســت کــه در درون خــود تیــم فــوق تخصصــی پزشــکان ایرانــی و بینالمللــی
دارد .تاکیــد میشــود کــه اکثریــت تیــم همــکار بینالمللــی از کشــور فرانســه هســتند .تاکنــون  150تیــم
فرانســوی جهــت انجــام مأموریــت پزشــکی فــوق تخصصــی و تعامــل درمانــی و علمــی و آموزشــی بــه ایــران
ســفر کردهانــد .همچنیــن  152پزشــک فــوق تخصــص کــه از اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکی بودهانــد،
بــرای دورههــای آموزشــی  Observerو ســه پزشــک نیــز بــه منظــور تعامــالت آمــوزش پزشــکی و بروزرســانی
دانــش بــرای دورههــای بلنــد مــدت  Clinicalاعــزام شــدهاند .یکــی از شــاخصهای مهــم فعالیتهــای
زنجـــیره امیـــد کـاهـش چشــــمگیر هــزینههـای درمـان با بـاالتریـن سطــح اســـتاندارد کیفــیت درمــان
میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت هزینــه اعــزام پزشــکان جهــت دورههــای آموزشــی کوتــاه مــدت و بلندمــدت
مطابــق توافقنامــه زنجیــره امیــد ،توســط بخــش فرهنگــی ســفارت فرانســه در ایــران و زنجیــره امیــد فرانســه
صــورت گرفتــه اســت.
از آغــاز فعالیــت زنجیــره امیــد تاکنــون حــدود  13300کــودک بیمــار ارتوپــدی ،قلبــی و ترمیمــی از سراســر
کشــور توســط ایــن مؤســـسه مــورد جراحــی فــوق تخصصــی قــرار گرفتــه و درمــان شــدهاند .زنجیــره امیــد
طبــق پرونــده مددجویــان در طــول فعالیــت خــود ،از تمامــی اســتانهای کشــور پذیــرش داشــته اســت.

ایــن مؤســـسه دردوران خدمـــترسانی خود چندین دســـتاورد مهم پزشـــکی
بــرای اولیــن بــار در ایران داشـــته اســت کــه ایــن دســـتاوردها عبارتند از:
 -1جراحــی اصالحــی انحــراف بــاالی  100درجــه ســتون فقــرات بــا اســتفاده از دســتگاه بررســی سیســتم

عصبــی حیــن جراحــی ()Intraoperative Nerve Monitoring؛

 -2جراحــی بیمــاران مبتــال بــه ســینه قیفــی ( )Pectus Excavatumبــا وارد کــردن تجهیــزات اختصاصــی
بــه نــام نــاس ()Nuss؛

 -3جراحــی فلـــج شــبکه براکـــیال یــا فلـــج زایمـــانی دســـت بــا اســـتفاده از روش پیوند عصـــب دســـت و

اســـتفاده از چســـب بیولـــوژیک بــه جــای نــخ بخیــه؛

 -4انجام عمل پیوند انگشت شست پا به دست ،برای کودکانی که دستشان فاقد انگشت است.

 -5درمــان و جراحــی بیمــاران مبتــال بــه شــکاف کام و لــب بــا اســتفاده از پروتکل درمـــانی و همـــکاری تیم
فــوق تخصصــی بــرای رســیدن بــه کیفیــت مطلــوب.

 -6ایجــاد و راهانــدازی پــروژه کاهــش مــرگ و میــر قلــب اطفــال (نــوزادان) و مراقبتهــای ویــژه ی بعــد
از عمــل جراحــی در  NICUمرکــز طبــی کــودکان کــه ســبب کاهــش چشــمگیر مــرگ و میــر شــده اســت.
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 -7راه انــدازی و تجهیــز خانــه کــودکان زنجیــره امیــد بــا چرخــش  200نفــر پذیــرش در مــاه ،بــا توجــه بــه
اینکــه درصــد زیــادی از کــودکان بیمــار نیــاز بــه مرکــز کامــل توانبخشــی و مراقبتهــای تکمیلــی درمانــی
قبــل و بعــد از عمــل جراحــی دارنــد.

فعالیتهای این مؤسسه به سه شاخه اصلی تقسیم میشود:
• فعالیتهای درمانی :برای درمان کودکان.
• فعالیتهای ساختاری :برای رسیدن به استاندارد فوق تخصصی در پزشکی کودکان.
• فعالیتهای آموزشی پزشکی :برای ارتقای کیفی رشتههای فوق تخصصی کودکان.

گفتنــی اســت فعالیتهــای مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد در بســتر همــکاری گســترده علمــی بــا مؤسســه
خیریــه زنجیــره امیــد فرانســه ( )La Chaine de L›espoirانجــام میشــود .ایــن موسســه بعــد از ســیزده
ســال فعالیــت در حــوزه ســالمت و انجــام پروژههــای ســاختاری در مراکــز درمانــی مختلــف ،بعــد از مطالعــات
تخصصــی و گســترده نســبت بــه ســاخت بیمارســتان  540تختخوابــی فــوق تخصصــی کــودکان امیــد اقــدام
کــرده اســت .مطالعــات امــکان ســنجی و همچنیــن طــرح اقتصــادی ( )business planو پزشــکی (medical

 )projectپــروژه توســط شــرکت

APHP International

فرانســه (دســتیار دولتــی بیمارســتانهای پاریــس)

و همچنیــن مهندســین مشــاور تینــا فرآینــد مطابــق نیــاز کشــور ایــران بــه انجــام رســیده اســت .هماهنگــی
در ایــن مــورد بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی صــورت
گرفــت.
نقشــههای معمــاری پــروژه نیــز توســط شــرکت تینــا فرآینــد تهیــه شــده اســت .ایــن پــروژه بنابــر نظــر
کارشناســان کاملتریــن بســتهی طــرح ســاخت و بهرهبــرداری بیمارســتانی کشــور را دارد .بــا توجــه بــه
کمبــود تختهــای بســتری کــودکان در کشــور نســبت بــه رشــد و افزایــش جمعیــت و نبــود امــکان افزایــش
تخــت در بیمارســتانهای دولتــی و خصوصــی در حــال حاضــر ،ضــرورت احــداث یــک بیمارســتان عمومــی
بــا محوریــت فــوق تخصصــی جراحــی کــودکان بــه شــدت احســاس میشــود .همچنیــن کمبــود نیــروی
فــوق تخصصــی کــودکان در کشــور یکــی از اصلیتریــن مشــکالتی اســت کــه نیــاز بــه ایجــاد یــک فضــای
پزشــکی و آموزشــی دارد کــه بتــوان در کنــار ارائــه خدمــات پزشــکی ،فلوشــیپ ( )fellowshipرشــتههای
مختلــف فــوق تخصصــی کــودکان را آمــوزش داد .بنابرایــن در کنــار اهــداف مدنظــر ایــن مؤسســه خیریــه
درجهــت افزایــش تختهــای بیمارســتانی ،افزایــش و ارتقــای تســهیالت مــورد نیــاز بیمارســتان و آمــوزش
پزشــکان فــوق تخصــص کــودکان نیــز مــورد توجــه ویــژه اســت .همچنیــن بســیاری از کــودکان از ســایر
شهرســتانها بــه تهــران مراجعــه میکننــد ،لــذا ایــن مؤسســه ســاخت اقامتــگاه اطفــال مجــاور بیمارســتان
را الزم میدانــد.
همچنیــن در ایــن بیمارســتان ،ســاخت اولیــن مرکــز توانبخشــی بســتری و مرکــز تحقیقــات بیماریهــای
کــودکان نیــز پیشبینــی شــده اســت.
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بهرهوران این پروژه سه گروه از کودکان هستند:

 -1کــودکان نیازمنــد تحــت پوشــش زنجیــره امیــد :کــه هیــچ گونــه اســتطاعت مالــی ندارنــد و توســط
خیریــن زنجیــره امیــد تمامــی هزینههــای درمانــی آنــان تأمیــن میشــود.
 -2طبقــه متوســط جامعــه :گــروه دوم از بهــرهوران پــروژه ،آن دســته از بیمارانــی هســتند کــه اســتطاعت
پرداخــت هزینــه درمــان مطابــق بــا تعرفــهی معمــول را دارنــد ،لــذا وظیفــهی بیمارســتان ارائــه خدمــات
درمانــی بــه ایــن دســته اســت.
 -3اقشــاری کــه قــادر بــه پرداخــت هزینههــای درمــان خــود هســتند الزم بــه تاکیــد اســت کــه خدمــات
درمانــی ارائــه شــده بــرای همــه اقشــار جامعــه یکســان میباشــد.
مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد ،امیــدوار اســت بــا آغــاز بــه کار ایــن بیمارســتان گام بلنــدی در ارتقــای
ســالمت کــودکان ایــران زمیــن در همــه رشــتههای فــوق تخصصــی جراحــی کــودکان بــردارد .الزم بــه ذکــر
اســت ایــن بیمارســتان هیــچ نــوع شــریک مالــی نــدارد و اگــر در آینــده ســودی از چرخــش مالــی بیمارســتان
حاصــل آیــد ،در جهــت ارتقــاء طــب فــوق تخصصــی اطفــال در کشــور ایــران هزینــه خواهــد شــد.

معرفینامه و گزارش عملکرد سال  98خیریه بینالمللی زنجیره امید

منشور اخالقی مؤسسه خیریه
بینالمللی زنجیره امـید
ـاده  :1هــدف اصلــی زنجیــره امیــد فراهــم نمــودن بهداشــت بــرای کودکانــی اســت کــه بــه دلیــل فقــدان
مـ
وســایل فنــی و منابــع مالــی در کشــور مبــدا نمیتــوان از آنهــا مراقبــت نمــود.

مــاده  :2زنجیــره امیــد از کودکانــی کــه نیــاز دارنــد و نمیتواننــد هزینــه درمــان مربــوط بــه بیمــاری
شــان را پرداخــت کننــد مراقبــت مینمایــد.

مــاده  :3زنجیــره امیــد مراقبتهــای بهداشــتی را بــرای کــودکان ،بــدون توجــه بــه ملیــت ،نــژاد و دیــن
آنهــا انجــام میدهــد.

ماده  :4زنجـیــــره امیــــد آمــوزشهای تخــــصصی پزشــکی را برای گــــروه پزشــکی فراهــم مینماید
تــا پزشــکان اطفــال بتواننــد کار درمــان را بــه شایســتگی انجــام دهند.

ـاده  :5زنجیــره امیــد دانــش پزشــکی ،فنــی ،تجهیــزات و مــواد مصرفــی را در کشــورهایی کــه ســاختار
مـ
بیمارســتانی آنهــا کارآمــد نیســت فراهــم مینمایــد.

ـاده  :6زنجیــره امیــد نســبت بــه تســهیل توســعه ســاختار بیمارســتانی بــرای بــرآورده نمــودن نیازهــای
مـ

کــودکان در کشــورهای مربوطــه اقــدام مــی نمایــد.

مــاده  :7زنجیــره امیــد دسترســی بــه آمــوزش و پــرورش الزم بــرای توســعه هماهنــگ کــودکان را از
طریــق برنامههــای حمایتــی فراهــم میکنــد.

ماده  :8زنجیره امید دارای تعهد برای مشارکت در دفاع از حقوق کودکان است.

ـاده  :۹زنجیــره امیــد اطمینــان حاصــل خواهــد کــرد کــه تمــام صالحیتهــای الزم بــه خصــوص تعهــد
مـ
در مــورد متخصصــان داوطلــب ،طبــق مأموریــت و تعهداتشــان انجــام شــده اســت.

ـاده  :10زنجیــره امیــد ،روابــط بــر اســاس جوامــع را بــا توجــه بــه جمعیــت ذینفــع مــد نظــر قــرار داده
مـ
اســت.

مــاده  :11زنجیــره امیــد تمــام شــرکای مالــی و فنــی الزم را بــه منظــور انجــام ایــن مأموریــت تجهیــز
مــی نمایــد.

مــاده :12

زنجـیــــره امیــــد عملیــــات تأمیــــن مالــــی را بــه منظــــور انجــــام مأمــــوریت،

اجـــــرا می نمایــد.

ـاده  :13زنجیــره امیــد خــود را متعهــد بــه ارتقــای شــفافیت روابــط بــا خیریــن بــه خصــوص تعهــد خــود
مـ
نســبت بــه پایبنــدی بــه منشــور اخالقــی ســازمانهای اجتماعــی و انســان دوســتانه میدانــد.
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افتخارات مؤسسه خیریه زنجیره امید
از سال  1386تا به حال
• کسب مقام مشورتی از سوی مجمع اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
متحد اکوسوک ()ECOSOC
مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد در یــک مــاه مــی ســال  ،2014برابــر بــا  11اردیبهشــت مــاه
 1393از ســوی مجمــع اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد ،اکوســوک (،)ECOSOC
مفتخــر بــه کســب عنــوان مقــام مخصــوص مشــورتی ایــن ســازمان شــد .مؤسســههای غیردولتــی
( )NGOبــرای دریافــت گواهــی «مقــام مخصــوص مشــورتی  »UNافــزون بــر ایــن کــه الزم اســت
مقــر معینــی داشــته و حداقــل  2ســال از تاریــخ تأســیس آنهــا بــه عنــوان  NGOگذشــته باشــد،
بایــد دارای اساســنامه مــورد تأییــد اعضــا ،ســاختار روشــن ،سیســتم پاســخگویی مناســب و روشــی
دموکراتیــک در اتخــاذ تدابیــر نیــز باشــند .در ایــن میــان ،مؤسســه زنجیــره امیــد در نیــل بــه اهــداف
متعالــی و بشردوســتانه ،در ایــن راه قــدم نهــاده و ســعی در ارائــه هرچــه بهتــر خدمــات ،مطابــق بــا
شــرایط مــورد نظــر دارد .عضویــت در اکوســوک یــک مقــام مشــورتی اســت ،و بــرای فعالیتهــای
مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد آوردۀ مالــی دربــر نــدارد.

• دریافت نشان زرین جایزه ملی بقراط
هــدف از برگــزاری جایــزه ملــی بقــراط شناســایی نهادهــا و مؤسســات ســالمت محــور در جهــت
ارتقــای ســطح ســرانه بهداشــت و تندرســتی در کشــور اســت کــه بــا اهــدای ایــن جایــزه زمینــه
ترغیــب نهادهــا ،ســازمانها و ارگانهایــی فراهــم میشــود کــه در حــوزه ســالمت خدمــات
ارزنــدهای ایفــا کردهانــد .ایــن جایــزه هــر ســاله در محورهــای مشــخص و مختلــف و در ســه ســطح
نشــان زریــن ،ســیمین و برنزیــن برگــزار میشــود .در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه عملکــرد چندیــن
ســاله مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد در ارائــه بهتریــن و بــا کیفیتتریــن خدمــات درمانــی و
پزشــکی بــه کــودکان نیازمنــد زیــر  18ســال ،هیئــت کمیتــه داوران جایــزه ملــی بقــراط ،خیریــه
زنجیــره امیــد را حائــز شــرایط الزم جهــت اخــذ نشــان زریــن بقــراط دانســته و ایــن نشــان بــه
مدیرعامــل خیریــه زنجیــره امیــد اهــدا شــد .از همیــن رو ،خیریــه زنجیــره امیــد از همــان ابتــدا
جــزو مؤسســات خیریــه برتــر عرصــه ســالمت محســوب شــده و از ســوی ایــن نهــاد مــورد تقدیــر
و تشــکر قــرار گرفتــه اســت.
• دریافت تقدیرنامه از سازمان UNWG
 UNWGیــا اتحادیــه زنــان ســازمان ملــل مســتقر در ویــن یــک ســازمان غیــر انتفاعــی اســت کــه
در ســال  1970میــالدی تأســیس شــده اســت .یکــی از اهــداف اصلــی ایــن ســازمان ،حمایــت
مالــی کــودکان نیازمنــد اســت .هــر ســاله مبلغــی از ســوی ایــن ســازمان بــه عنــوان کمــک هزینــه
بالعــوض بــه مؤسســات اهــدا میشــود .جهــت دریافــت ایــن حمایــت مالــی ،مؤسســات بایســتی
دارای شــرایط و ویژگیهــای خاصــی باشــند کــه بــا اهــداف ایــن ســازمان همخوانــی داشــته باشــد.

ECOSOC
United Nations
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ایــن ســازمان حامــی مالــی کودکانــی اســت کــه از نظــر آموزشــی ،درمانــی ،بهداشــتی و مالــی مشــکالت
شــدیدی دارنــد .مؤسســه زنجیــره امیــد موفــق بــه دریافــت کمــک هزینــه از ایــن ســازمان بــرای پــروژه
کاهــش مــرگ و میــر قلــب اطفــال شــده اســت .عــالوه بــر آن زنجیــره امیــد موفــق بــه کســب تقدیرنامــه
تحــت عنــوان (کمکرســانی بــه کــودکان ایــران ) از ایــن ســازمان شــده اســت.

• معرفــی بــه عنــوان خیــر برتــر در همایــش تجلیــل از خیریــن ســالمت
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
بــا توجــه بــه عملکــرد مؤسســه زنجیــره امیــد در حــوزه پزشــکی و درمانــی ،تاکنــون خدمــات ارزنــدهای از
ســوی ایــن مؤسســه صــورت پذیرفتــه اســت .ایــن خدمــات هــم بــه صــورت ارتبــاط مســتقیم بــا پزشــکان
و اســاتید در امــور آموزشــی و تبــادل اطالعــات بــا آنــان و هــم بــا انجــام فعالیتهــای عمرانــی و اجرایــی
همچــون ســاخت مراکــز پزشــکی صــورت میگیــرد .از همیــن رو ،خیریــه زنجیــره امیــد از همــان ابتــدای
امــر جــزو خیریــن برتــر عرصــه ســالمت محســوب شــده و از ســوی ایــن نهــاد مــورد تقدیــر و تشــکر قــرار
گفتــه اســت.
• معاهده جهانی سازمان ملل UN Global Compact
معاهــده جهانــی ســازمان ملــل  UN Global Compactیــک شــبکه آموزشــی ترویجــی ،یادگیــری ،بــا
مشــارکت بنگاههــای اقتصــادی ،ســازمانهای غیــر دولتــی ،شــهرداریها و دانشــگاهها و ابــزاری داوطلبانــه
بــرای ارتقــای مســئولیت اجتماعــی شــرکتها اســت .مؤسســه خیریــه بینالمللــی زنجیــره امیــد عضــو
شــناخته شــده ایــن معاهــده اســت و بــر اصــول دهگانــه آن پایبنــد اســت .ایــن معاهــده معطــوف بــه انجــام
فعالیتهــا و کســب و کار مســئوالنه تحــت قلمــرو و موازیــن حقــوق شــهروندی ،اســتانداردهای کار ،رعایــت
اصــول زیســت محیطــی و مبــارزه بــا فســاد و افزایــش شــفافیت اســت .ایــن معاهــده از شــرکتها ميخواهــد
کــه در چارچــوب حــوزه تأثیــر ســازمان خــود بــه ایــن ده اصــل پایبنــد باشــند و از آنهــا دعــوت بــه عمــل
مــیآورد تــا بــه ایــن اصــول متعهــد باشــند و هــر چنــد وقــت گزارشــي را دربــاره گامهــاي مشــخصي کــه
بــراي تحقــق اصــول دهگانــه آن برداشــته انــد بــه ســازمان ملــل ارســال کننــد.
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دستاوردهای پزشکی مؤسسه خیریه
زنجیره امید
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 -1درمان و جراحی بیماران مبتال به اسکولیوز (با انحراف  100درجه و بیشتر)
درمــان و جراحــی بیمــاران مبتــال بــه اســکولیوز (انحــراف ســتون فقــرات) بــا درجــات پاییــن و متوســط در کشــور ایــران
ســالها رواج داشــته اســت .تعــدادی از بیمــاران بــا انحــراف بیشــتر از  100درجــه بــه علــت خطــر و پرریســک بــودن جراحــی
نیــاز بــه اســتفاده از تیــم تخصصــی و مشــاهده سیســتم عصبــی و نخاعــی در حیــن عمــل جراحــی دارنــد .لــذا زنجیــره امیــد
بــا ورود دســتگاه  Intraoperative Neuromonitoringو ورود تیــم فــوق تخصصــی ارتوپــدی ســتون فقــرات بــه سرپرســتی
پروفســور کیــوان مــزدا موفــق بــه انجــام ایــن نــوع جراحــی خــاص شــد .پایــش دقیــق سیســتم عصبــی حیــن اعمــال جراحــی
اصالحــی ســتون فقــرات همــواره یکــی از دغدغههــای اصلــی ایــن نــوع اعمــال جراحــی اســت زیــرا احتمــال آســیب عصبــی
نخــاع حیــن عمــل وجــود دارد .مشــاهده هرگونــه فشــار اضافــه بــر روی نخــاع یــا شــروع آســیب دیدگــی بــه آن بــر روی ایــن
دســتگاه ،پزشــک را در حیــن جراحــی یــاری میکنــد تــا خطــر ایــن جراحیهــا کاهــش یابــد .پیــش از ایــن ،درمــان هــر یــک
از ایــن کــودکان در خــارج از کشــور هزینههــای بســیاری در بــر داشــت ،امــا مؤسســه زنجیــره امیــد ،بــا خریــد دســتگاه فــوق
ایــن بیمــاران را بــا هزینــه بســیار کمتــری درمــان کــرده اســت .هــدف از خریــد ایــن دســتگاه ،اســتفاده بــرای تمــام بیمــاران
اســکولیوز جهــت رویــت سیســتمهای عصبــی در حیــن اعمــال جراحــی اســت .از اهــداف دیگــر خریــد ایــن دســتگاه آمــوزش
آن بــرای پزشــکان داخــل کشــور اســت کــه باعــث میشــود بیمــاران بــرای درمــان بــه خــارج از کشــور اعــزام نشــوند .هماهنگــی
بــرای آمــوزش ایــن دســتگاه نیــز در ایــران توســط دکتــر  Tarif Masri Zadaپزشــک داخلــی مغــز و اعصــاب بــا تجربــه  20ســاله
در زمینــه کار بــا دســتگاه نــرو مانیتورینــگ در فرانســه صــورت میپذیــرد.
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 -2جراحـی موفـقیتآمیز قفـسه سـینه با استفـاده از ابـزار جـراحی به نام
«نـاس» برای اولـین بار در ایـران توسط تیم پزشکی مؤسسه خـیریه زنجیره
امید
ایــن عمــل جراحــی بــرای اولیــن بــار در ســال  1990توســط پزشــکی بــه نــام  Donald Nussانجــام شــده
بــود .در ایــن عمــل جراحــی بــه کمــک دوربیــن (توراکوســکوپ) داخــل قفســه ســینه دیــده میشــود و بــه
کمــک ابــزار مخصوصــی کــه در ایــن جراحــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد فرورفتگــی قفســه ســینه
اصــالح میشــود .ایــن ناهنجــاری بــر روی قلــب و ریــه فــرد فشــار وارد میکنــد و میتوانــد مشــکالت
تنفســی بــرای بیمــار بــه وجــود آورد .ایــن بیمــاری کــه در اصطــالح ،ســینه قیفــی ( )Pectus Excatumنــام
دارد بــه علــت فــرو رفتــن چنــد دنــده و اســتخوان نخــاع بــه داخــل ایجــاد میشــود .ابــزار بــه کار بــرده
شــده جهــت انجــام ایــن جراحــی بــرای اولیــن بــار توســط مؤسســه زنجیــره امیــد خریــداری و بــه ایــران وارد
شــده اســت کــه در اختیــار تیــم پزشــکی زنجیــره امیــد قــرار دارد.

 -3پروژه کاهـش مـرگ و میر قلـب نوزادان ،با راه انـدازی  NICUدر مرکز
طـبی کودکان
مؤسســه زنجیــره امیــد پــس از بررســی میــزان قابــل توجــه مــرگ و میــر قلــب کــودکان در ایــران قبــل و بعــد
از عمــل جراحــی در مقایســه بــا ســایر کشــورهای پیشــرفته تصمیــم بــه اجــرای پــروژه کاهــش مــرگ و میــر
قلــب کــودکان در مرکــز پزشــکی کــودکان نمــود ،کــه تنهــا بیمارســتان قلــب کــودکان اســت کــه در درون
یــک بیمارســتان کــودکان قــرار دارد .ایــن مؤسســه پــس از ارزیابــی علــل مــرگ و میــر اقــدام بــه اجــرای
پــروژه ســاختاری در جهــت کاهــش میــزان مــرگ و میــر قلــب کــودکان نمــود .طبــق بررســیهای انجــام
شــده زنجیــره امیــد بــر آن شــد کــه بــا اقدامــات مؤثــر در رفــع ایــن موضــوع عمــل نمایــد.
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کلیه اقدامات انجام شده به شرح زیر است:
• ساخت و تجهیز  NICUدر مرکز پزشکی؛
• آموزش پرستاران و کادر درمانی در داخل و خارج کشور؛
• دعوت از تیمهای پزشکی بینالمللی؛
• پرداخت اضافه حقوق پرستاران این مرکز به مدت سه سال؛
• تجهیز کامل اتاق عمل قلب.
بــر اســاس توافقنامــه مشــترک دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد پــروژهای تحــت عنــوان پــروژه
کاهــش مــرگ و میــر کــودکان مبتــال بــه بیماریهــای سرشــتی قلــب از ســال  1392و بــا ســرمایهگذاری مؤسســه خیریــه
زنجیــره امیــد ایــران آغــاز شــد.
ایــن پــروژه پــس از انتخــاب محــل مناســب بــرای ایجــاد ایــن بخــش بــا توافــق مرکــز طبــی کــودکان و کارشناســان زنجیــره
امیــد ،در طبقــه چهــارم ســاختمان شــماره دو مرکــز طبــی ،بیــن دو آی ســی یــو فعــال قلــب ایــن مرکــز ،در چنــد قســمت
آغــاز شــد:
 -1تخریــب ،بازســازی و تعمیــر بخــش  ،ICUتغییــر معمــاری داخلــی و مقاومســازی ســقف جهــت نصــب کنســولهای ســقفی
و اصــالح تجهیــزات مکانیکــی کــه نتایــج زیــر را در پــی داشــته اســت:
الف :تغییر معماری داخلی
ب :ایجاد ایمنی الکتریکی
ج :کنترل عفونت
 -2تجهیــز بخــش

ICU

قلــب شــامل 12 :تخــت  2 ، ICUتخــت ایزولــه ،تخــت عملیــات خــاص و اتــاق عمــل ســرپایی .مــوارد

انجــام شــده در بخــش بــه شــرح زیــر اســت:
الــف :کلیــه تجهیــزات خریــداری شــده از برندهــای
PHILIPS

کیفــی

آمریــکا و

FDA

BENET

ATOM

ژاپــن FUKUDA ،ژاپــن TOSHIBA ،ژاپــن،

SIEMENS

آلمــان،

آمریــکا و همچنیــن از محصــوالت تولیدکننــدگان معــروف داخلــی اســت و دارای گواهینامــه

آمریــکا CE ،اروپــا اســت و بــه منظــور کاهــش مــرگ و میــر انتخــاب شــدهاند.

ب :دســتگاه رادیولــوژی دیجیتــال پرتابــل بــرای کلیــه بخشهــای بیمارســتانی امــکان تهیــه عکــس دیجیتــال را فراهــم کــرده
اســت.
ج :جهــت اســتفاده از مــکان و فضــای مناســب بــرای کار پزشــکان و پرســتاران تمــام تجهیــزات پزشــکی جهــت بهرهبــرداری بــر
روی کنســولهای ســقفی نصــب شــده اســت.
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 -3تخریــب و بازســازی بخــش ســانترال هــوای فشــرده معیــوب بیمارســتان بــا سیســتمهای پیشــرفته
جدیــد بــدون روغــن کــه ســبب شــده هــوای فشــرده بــا فیلتراســیون کامــل در هــوای ورودی و خروجــی
انجــام شــود.

 -4تجهیــز اطــاق عمــل قلــب :باتوجــه بــه فعــال شــدن  NICUامــکان انجــام تعــداد عملهــای بیشــتر ،بــا
خریــد تجهیــزات زیــر میســر شــد:
الف :پمپ قلب
ب :لوازم جانبی پمپ
ج :ابزار جراحی و ساکشن دیجیتال
 -5انتخــاب و آمــوزش پرســتاران بــرای کار در بخشهــای آی ســی یــو جراحــی قلــب مرکــز طبــی آی ســی
یــو .همزمــان بــا شــروع بــه کار بخــش ،پرســنل آمــوزش دیــده در یکــی از  3آی ســی یــو قلــب بیمارســتان
مرکــز طبــی آغــاز بــه کار نمودنــد.

-6تدویــن پروتــکل کلیــه پروســیجرهای آی ســی یــو جراحــی قلــب توســط کمیتــه پژوهــش بخــش قلــب
تحــت نظــارت معاونــت پژوهــش بیمارســتان کــه قســمت عمــده پروتکلهــا نوشــته شــده اســت و کتابــی در
زمینــه جراحــی قلــب کــودکان در حــال تألیــف اســت .
 -7تهیــه فیلــم آموزشــی جهــت اطــالع رســانی بــه والدیــن در مــورد رونــد پذیــرش و بســتری ،عمــل
جراحــی قلــب و مراقبتهــا در اتــاق عمــل ،آی ســی یــو و بخــش و مراقبتهــای پــس از ترخیــص.

معرفینامه و گزارش عملکرد سال  98خیریه بینالمللی زنجیره امید

 -8ســفرهای گروهــی تیــم پزشــک و پرســتاران جراحــی قلــب بــه بیمارســتان نکــر ( )Neckerپاریــس
(مرکــز ریفــرال انجــام جراحــی قلــب نــوزاد در پاریــس) بــا برنامــه ریــزی و هماهنگــی و حمایــت مالــی
زنجیــره امیــد.
 -9اعــزام پرســتاران و پزشــکان داخلــی و جراحــی قلــب کــودکان بــه بیماســتان نکــر ( )Neckerپاریــس
بــرای دورههــای تکمیلــی
 -10اجــرای پــروژه تحقیقاتــی بررســی ســطح اســترس و تنــش در پرســتاران شـــاغل در آی ســی یــو و
ســپس برگــزاری جلســات گــروه درمانــی بــا هــدف آمــوزش راههــای مقابلــه بــا تنــش.
 -11برگزاری دوره کالسهای یوگا در مرکز طبی کودکان در سال  1394با هزینه مؤسسه زنجیره امید.
-12پرداخــت مبلــغ ماهانــه تشــویقی اکســترا بــه کلیــه پرســتاران ،بیمــار یــاران و خدمــات شــاغل در
آی ســی یــو جراحــی قلــب کــودکان ،و اتــاق عمــل قلــب مرکــز طبــی کــه در مجمــوع بالــغ بــر  130نفــر
می شــوند.
بــا اجــرای ایــن پــروژه میــزان قابــل توجــه مــرگ و میــر قلــب کــودکان قبــل و بعــد از عمــل جراحــی از 23/4
درصــد بــه کمتــر از  5درصــد کاهــش یافــت.

روند افزایش تخت  NICU-OHمرکز طبی کودکان

تعــداد عمــل جراحــی و نــرخ مــرگ و میــر کــودکان بیمــار
قلبــی
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 -4جراحی و پیوند انگشت پا به دست
از جملــه عملهــای فــوق تخصصــی کــه جــزو عملهــای خــاص اســت و در حــال حاضــر در کشــور بســیار متــداول نیســت،
پیونــد انگشــت پــا بــه دســت اســت .پزشــکان مجــرب زنجیــره امیــد بــا پیونــد دو انگشــت از پــا بــه دســت بــرای کودکانــی کــه
بــه علــل مــادرزادی و یــا بــر اثــر حادثــه انگشــت دســت ندارنــد ،ســبب مــی شــوند ایــن کــودکان موفــق بــه اســتفاده از دســت
خــود شــوند .اگرچــه زیبایــی ظاهــری در ایــن نــوع جراحــی مدنظــر نیســت ،بلکــه اثربخــش بــودن کارکــرد دســت بــرای ایــن
کــودکان مهــم اســت کــه بخوبــی محقــق میشــود.

معرفینامه و گزارش عملکرد سال  98خیریه بینالمللی زنجیره امید

 -5جراحی شبکه براکیال (پیوند عصب با استفاده از چسب بیولوژیک به جای
استفاده از نخ بخیه ) و ترمیم عصب
بــر اســاس آمارهــای جهانــی از هــر  2هــزار کــودک متولــد شــده 3 ،کــودک در بــدو تولــد بــر اثــر آســیبهای
ممکــن در زایمــان طبیعــی (و حتــی گاهــی ســزارین) ،از ناحیــه اعصــاب شــبکه بازویــی (شــبکه براکیــال)
( )Brachial Plexus Birth Palsyدچــار آســیب میشــوند؛ کــه میتوانــد اثــرات همیشــگی و پایــدار بــه جــا
بگــذارد ،از جملــه فلــج دســت (فلــج ارب) ( )Erb›s Palsyکــه از همــان دوران نــوزادی نمایــان میشــود
و آســیبهای جــدی و پایــدار دیگــری کــه بــه مــرور اثراتشــان پدیــدار میشــود .درصــد قابــل توجهــی از
نوزادانــی کــه در زمــان تولــد دچــار آســیب شــبکه براکیــال میشــوند ،طــی یــک ســال اول زندگــی بــه
طــور خــود بــه خــود بهبــود مییابنــد .امــا بــر اســاس مطالعــات ،احتمــال پایــدار شــدن عالئــم بــه صــورت
مادامالعمــر بیــن  10تــا  25درصــد از نــوزادان وجــود دارد .خوشــبختانه بــا پیشــرفتهای علــم پزشــکی،
درصــد قابــل توجهــی از کــودکان کــه از آثــار مانــدگار فلــج بــه دلیــل آســیب شــبکه براکیــال رنــج میبرنــد،
قابــل درمــان هســتند .امــا هنــوز بــه دلیــل بیتوجهــی بــه شــیوههای جدیــد درمانــی و نبــود تجهیــزات
مــورد نیــاز بــرای درمــان ایــن کــودکان ،امــکان درمــان قطعــی ایــن کــودکان در کشــور فراهــم نشــده اســت.
تشــخیص و درمــان بــه موقــع و صحیــح ایــن آســیبها مــی توانــد بــه میــزان زیــادی بــه بهبــود عملـکـــرد
درازمـــدت بیمـــار کمـــک کند .در همـیـــن راســـتا ،مؤسســـه خیـــریه زنجـیره امـــید بـا تیـــم پزشـکــی
متبحــر و وارد
کــردن چســب مخصــوص بیولوژیــک جهــت پیونــد عصــب ( ،)Nerve Transplantationو همیــن طــور
سیســتم ترمیــم عصــب ( )Nerve Graftبــرای ایــن جراحــی اســتفاده میکنــد .ایــن سیســتم بــرای اولیــن
بــار در ایــران توســط تیــم جراحــی دســت زنجیــره امیــد بــه سرپرســتی پروفســور فیلیــپ ولنتــی بــه کار
رفتــه اســت.
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 -6راه انـدازی و تجهیـز اقامتـگاه کودکـان( -خـانه اطفـال مؤسـسه خـیریه
زنجـیره امـید)
مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد اقامتگاهــی بــا ظرفیــت پذیــرش  30نفــر شــامل  15کــودک بیمــار بــه همــراه
مــادر راه انــدازی و تجهیــز کــرده اســت .هــدف از ایــن اقــدام تأمیــن محــل اقامــت و امــکان درمانهــای
ویــژه بــرای بیمــاران تحــت پوشــش مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد اســت کــه در شهرســتان اقامــت دارنــد
و در محــل زندگیشــان امــکان درمــان اســتاندارد وجــود نــدارد .در ایــن مرکــز درمانهــا و مراقبتهــای
ویــژه قبــل و بعــد از عمــل بــه بیمــاران ارائــه میشــود و همچنیــن کلینیــک توانبخشــی شــامل فیزیوتراپــی،
کاردرمانــی جســمی ،ذهنــی و گفتــار درمانــی طبــق پروتــکل کــودکان و کلینیــک جهــت پــروژه شــکاف
کام و لــب در ایــن مؤسســه راه انــدازی شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاران تحــت پوشــش ایــن
مؤسســه از طبقــات نیازمنــد جامعــه بــوده و بســیاری از آنهــا از شهرســتانها بــرای درمــان بــه تهــران
مراجعــه میکننــد؛ لــذا ســاخت ایــن مرکــز مزایــای اجتماعــی فراوانــی بــه همــراه دارد .از جملــه مزایــای
ایــن مرکــز میتــوان بــه کاهــش هزینههــای بیمارســتانی بــا توجــه بــه کاهــش زمــان بســتری کــودکان در
بیمارســتان بــه دلیــل مشــکالت مالــی خانــواده بیمــاران و عــدم امــکان اقامــت در تهــران اشــاره کــرد؛ چــرا
کــه خانوادههــا بــه دلیــل ایــن شــرایط ســخت عمومـاً از ادامــه درمــان فرزندانشــان در تهــران منصــرف شــده
و بــه شهرهایشــان برمیگشــتند .از ایــن رو ،ایــن مرکــز امکانــات اقامتــی بــرای کــودکان نیازمنــد در مــدت
درمــان و پــس از آن را فراهــم خواهــد آورد.
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اهداف پزشکی
نظــر بــه اینکــه مؤسســه زنجیــره امیــد مراقبتهــای ویــژه و خدمــات درمانــی را بــه کــودکان بیبضاعــت
ارائــه میکنــد و الزمــه چنیــن درمانهایــی اقامــت طوالنــی مــدت قبــل و بعــد از عمــل جراحــی اســت،
ســاخت ایــن محــل نتایــج زیــر را بــه همــراه خواهــد داشــت:
 .1نظــارت کامــل پزشــکان زنجیــره امیــد قبــل و بعــد از عمــل کــودکان کــه منجــر بــه حصــول نتایــج بهتــر
درمانــی خواهــد شــد؛
 .2کاهش عفونتهای بیمارستانی از طریق کاهش زمان بستری کودکان در بیمارستان؛
 .3تدوین برنامههای مراقبتی قبل و بعد از عمل جراحی و تکمیل فرآیند درمان؛
 .4افزایش فضا برای کودکانی که به مراقبتهای بلند مدت نیاز دارند؛
 .5کاهــش هزینههــای فیزیوتراپــی کــه حجــم وســیعی از هزینههــای درمــان را شــامل میشــود و همچنیــن
ارائــه بهتریــن خدمــات کاردرمانــی مطابــق بــا پروتــکل کــودکان بــرای کــودکان تحــت پوشــش زنجیــره امید؛
 .6ارائه خدمات مشاوره روانشناسی.

اهداف اجتماعی
بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاران تحــت پوشــش ایــن مؤسســه از طبقــات محــروم و پاییــن جامعــه هســتند و
بــرای اهــداف درمانــی از شهرســتانها بــه تهــران مراجعــه میکننــد ،ســاخت ایــن مرکــز مزایــای اجتماعــی
فراوانــی بــه همــراه دارد کــه عبارتنــد از:
 .1کاهش هزینههای بیمارستانی با توجه به کاهش زمان بستری کودکان در بیمارستان؛
 .2بــه دلیــل مشــکالت مالــی خانوادههــای بیمــاران شهرســتانی و عــدم امــکان اقامــت در تهــران ،خانوادههــا

عمومـاً از ادامــه درمــان فرزندانشــان منصــرف شــده و بــه شهرهایشــان بــاز میگردنــد .از ایــن رو ،ایــن مرکــز

امکانــات اقامتــی بــرای کــودکان نیازمنــد همــراه بــا مــادر در طــول مــدت درمــان و پــس از آن را فراهــم
خواهــد آورد؛
 .3فراهم آوردن فضای روانی ایمن برای بیماران؛
 .4آمــوزش پســران و دختــران از طریــق تدریــس دروس ابتدایــی بــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد وقفــه در
تحصیــل آنــان؛
 .5آمــوزش والدیــن از طریــق برگــزاری کالسهــای کوتــاه مــدت بــا موضــوع مهارتهــای زندگــی،
آســیبهای اجتماعــی ،نحــوه مراقبتهــای کــودکان بعــد از عمــل.
مهمتریــن شــاخصه ایــن پــروژه ،رســیدن بــه بهتریــن نــوع درمــان باتوجــه بــه کاهــش هزینههــای درمانــی
اســت .در ایــن راســتا مراحــل زیــر بــرای هــر کــدام از بیمــاران اجــرا میشــود:
• تشکیل کلینیکهای فوق تخصصی توسط پزشکان عضو زنجیره امید؛
• ارجــاع بیمــاران قبــل و بعــد از عمــل ارتوپــدی جهــت فیزیوتراپــی ،در بیمارانــی کــه نیــاز بــه عمــل
جراحــی دارنــد؛
• ارجــاع بیمــاران مطابــق تشــخیص و دســتورالعمل پزشــک ،در بیمارانــی کــه نیــاز بــه عمــل جراحــی
ندارنــد؛
• معاینــه و ویزیــت مجــدد در طــول فراینــد درمانــی ،جهــت پیگیــری رونــد درمــان ،توســط پزشــکان
زنجیــره امیــد.
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این پروژه شامل سه بخش است:
پ .1.بخش اقامتی
پ .2.بخش پزشکی و توانبخشی که شامل سه بخش فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتار درمانی است
پ .3.بخش آموزشی

23 /

/ 24

معرفینامه و گزارش عملکرد سال  98خیریه بینالمللی زنجیره امید

 .7ایجاد پروتکل شکاف کام و لب
اگرچــه درمانهــای شــکاف کام و لــب در کشــور ایــران در مقاطــع ســنی مختلــف و بــه روشهــای گوناگــون و بــا متخصصــان
رشــتههای مختلــف انجــام میشــود ،لیکــن بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه یــک پروتــکل درمانــی واحــد در قالــب یــک تیــم
فــوق تخصصــی نتیجــه حاصلــه از درمــان نــوزادان مطلــوب نیســت .لــذا مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد بــا تشــکیل تیــم فــوق
تخصصــی (شــامل جــراح پالســتیک ،مشــاور ژنتیــک ،فــوق تخصــص داخلــی قلــب کــودکان ،گفتاردرمــان ،شــنوایی ســنج ،جــراح
گــوش و حلــق و بینــی ،ارتودنتیســت و پروتزیســت) و بــا اتخــاذ یــک پروتــکل درمانــی مطابــق بــا اســتاندارد جهانــی در راســتای
یــک رونــد درمانــی جهــت دســتیابی بــه کاملتریــن نتیجــه مطلــوب درمانــی اقــدام کــرده اســت .ایــن امــر ســبب میشــود
کــه ایــن کــودکان بــا بهبــودی کامــل بــه عنــوان یــک عضــو مفیــد اجتمــاع زندگــی کننــد.

 .8راه اندازی مجهزترین مرکز توانبخشی کودکان کشور
مرکــز توانبخشــی موسســه خیریــه بیــن المللــی زنجیــره امیــد یکــی از مجهزتریــن و کاملتریــن ســرویسهای تخصصــی
توانبخشــی کــودکان را در کشــور ارائــه میدهــد .در بخــش توانبخشــی موسســه زنجیــره امیــد ســرویسهای فیزیوتراپــی،
کاردرمانــی جســمی ،کاردرمانــی ذهنــی و گفتــار درمانــی در اختیــار کــودکان قــرار میگیــرد.
در کلینیــک فیزیوتراپــی از وســایل و دســتگاههای مجهــز بــرای درمــان بیمــاران نیازمنــد اســتفاده میشــود .در ایــن کلینیــک
دســتگاههای مجهــز و مــدرن الکتروتراپــی شــامل انــواع جریانهــای الکتریکــی مــورد نیــاز بــرای توانبخشــی ،اولتــرا ســوند،
لیــزر ،تــرد میــل هوشــمند و کلیــه تجهیــزات مــورد نیــاز تمرینــات درمانــی زیــر نظــر فیزیوتراپیســت مجــرب و کارآزمــوده
مورداســتفاده قــرار میگیــرد .فیزیوتراپیســت موسســه کــه کارشــناس ارشــد فیزیوتراپــی میباشــد در کلینیــک ،برنامههــای
درمانــی را بــا دقــت هــر چــه تمامتــر طراحــی و اجــرا مینمایــد .ایــن کلینیــک بــه سیســتم هیدروتراپــی هوشــمند کــه از
پیشــرفتهترین دســتگاههای هیدروتراپــی روز اســت بهرهمنــد اســت.
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کلینیــک کاردرمانــی جســمی زنجیــره امیــد نیــز بــا برخــورداری از تجهیــزات تمریــن درمانــی مــدرن بــا حضــور ســه کاردرمانگــر
مجــرب و متخصــص کاملتریــن برنامههــای کاردرمانــی مراجعیــن تحــت پوشــش را بعهــده دارد.کاردرمانگرهــای کلینیــک بــا
هماهنگــی بــا پزشــک متخصــص کــودکان ،برنامههــای درمــان حرکتــی آنهــا را طراحــی و اجــرا میکننــد و درصــورت نیــاز و
بــرای پیشــبرد بهینــه برنامــه توانبخشــی کــودک بــه مــادر بیمــار هــم توصیههــا و آموزشهــای مــورد نیــاز را ارایــه میدهنــد.
در کلینیــک کاردرمانــی ذهنــی نیــز کارشــناس ارشــد کاردرمانــی ذهنــی مشــکالت خلــق و خــو و یادگیــری ،شــناختی و تمرکــز
ذهنــی ،و همچنیــن مهارتهــای ظریــف کــودکان را مــورد ارزیابــی دقیــق قــرار میدهنــد و در کنــار تجهیــزات آموزشــی و
درمانــی مــدرن قابــل دســترس در کلینیــک در کنــار کلینیکهــای فیزیوتراپــی و کاردرمانــی زنجیــره امیــد ،دایــره توانبخشــی
حرکتــی و ذهنــی کــودکان را کامــل مینماینــد.
در بخــش توانبخشــی زنجیــره امیــد ،کلینیــک گفتــار درمانــی عمومــی و کلینیــک تخصصــی شــکاف کام نیــز بــا حضــور اســاتید
دانشــگاه و متخصصیــن گفتــار درمانــی دایــر میباشــد .گفتــار درمانگــران بــا بهرهگیــری از روشهــای درمانــی علمــی مــدرن و
مســتند ،مشــکالت گفتــار و تکلــم کودکانــی کــه از ایــن بیماریهــا رنــج میبرنــد را درمــان میکننــد .کلینیــک گفتــار درمانــی
بــه دســتگاه نــازال اندوســکوپی ( )Nasal endoscopyکــه یــک سیســتم درمانــی تخصصــی بــرای توانبخشــی گفتــاری کــودکان
بــا مشــکل شــکاف کام اســت نیــز مجهــز میباشــد .تعــداد مراکــز اســتفاده کننــده از ایــن دســتگاه در کشــور بســیار محــدود
اســت و وجــود آن در یــک موسســه درمانــی خیریــه منحصــر بفــرد میباشــد.
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چگونگی انتخاب پزشکان همکار
از آن جایــی کــه ارائــه بــا کیفیتتریــن خدمــات پزشــکی و درمانــی مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی
بــرای کــودکان نیازمنــد زیــر  18ســال بــا صــرف کمتریــن هزینــه همــواره ســرلوحه مؤسســه خیریــه زنجیــره
امیــد بــوده اســت ،انتخــاب پزشــکان همــکار در ایــن مؤسســه نیــز بــا حساســیت ویــژهای انجــام میشــود.
ایــن پزشــکان بــا بررســی و تأییــد شــورای علمــی مؤسســه ،متشــکل از اســاتید برتــر و پیشکســوت دانشــگاهی
کشــور ،انتخــاب میشــوند .در انتخــاب تمامــی ایــن پزشــکان ســه شــاخص تخصــص ،تعهــد و انعطــاف پذیــری
آموزشــی دخیــل اســت.
تخصــص :پزشــکانی کــه بــه عنــوان داوطلــب قصــد همــکاری بــا مجموعــه زنجیــره امیــد را دارنــد پیــش از
هرچیــز بایــد در رشــتههای ارتوپــدی ،قلبــی و ترمیمــی و ســایر رشــتههای جراحــی کــودکان کــه در آینــده
اضافــه خواهنــد شــد دارای فــوق تخصــص باشــند.
تعهــد :بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاران مؤسســه از اقشــار بســیار آســیبپذیر جامعهانــد و از لحــاظ پزشــکی
جــزو مــوارد پیچیــده محســوب میشــوند لــذا پزشــک همــکار موظــف اســت درمــان ایــن بیمــاران را از ابتــدا
تــا بهبــودی کامــل شــخصاً بــه عهــده بگیــرد و متعهــد و پاســخگو باشــد.

انعطــاف پذیــری آموزشــی :بــا توجــه بــه اینکــه علــم پزشــکی بــا شــتاب چشــمگیری در حــال گســترش
و پیشــرفت اســت ،لــذا پزشــکان همــکار ایــن مؤسســه بایــد در راســتای ایــن امــر در دورههــای آموزشــی
پزشــکی در داخــل و خــارج از کشــور شــرکت کننــد و بــرای ارتقــای ســطح علمــی خــود بکوشــند.
بــا توجــه بــه اینکــه علــم پزشــکی علمــی پویاســت و مــدام بروزرســانی میشــود ،زنجیــره امیــد از ابتــدا تــا
کنــون بــرای نیــل بــه ایــن دغدغــه تعامــالت بینالمللــی بــا پزشــکان دیگــر کشــورها داشــته اســت.
بــا ایــن رویکــرد ،جهــت نیــل بــه اهــداف پزشــکی و درمانــی ،پزشــکان همــراه ایــن مؤسســه همــواره از
ســرآمدترین و متخصصتریــن پزشــکان حــوزه تخصصــی خــود هســتند .در کنــار پزشــکان همــکار داخــل
کشــور ،مؤسســه زنجیــره امیــد بــا همــکاری زنجیــره امیــد

فرانســه ()La Chaine de L›espoir

در ســه

رشــتۀ فوقالذکــر بــا مجربتریــن اســاتید پزشــکی بــه عنــوان ســرگروه همــکاری میکنــد .نقــش ایــن
همــکاری انتخــاب تیمهــای پزشــکی و مشــارکت بــا تیمهایــی اســت کــه بــه صــورت داوطلبانــه بــه ایــران
اعــزام میشــوند .هــدف از ایــن همــکاری ارتقــای ســطح علمــی رشــتههای فــوق تخصصــی اطفــال ،تبــادل
اطالعــات علمــی ،درمــان و جراحــی مــواردی اســت کــه بــدون ایــن امــر در کشــور مــا امکانپذیــر نخواهــد
بــود .در انتخــاب پزشــکان همــکار بینالملــل نیــز بعــد از اعــالم نیــاز شــورای علمــی مؤسســه و بررســی
ســوابق کاری آنهــا ،جهــت همــکاری در بحــث درمــان و یــا امــر آمــوزش بــه ایــران دعــوت میشــوند .مؤسســه
زنجیــره امیــد تعهــد کــرده اســت تــا بهتریــن خدمــات درمانــی و پزشــکی را بــه کــودکان تحــت پوشــش
ارائــه دهــد و در انجــام ایــن آرمــان در طــی ســالها دریــغ نکــرده اســت .تمامــی پزشــکان همــکار مؤسســه
زنجیــره امیــد از خبــرگان و متخصصیــن ســه حــوزه قلبــی ،ارتوپــدی و ترمیمیانــد کــه در کشــور و دنیــا
شــناخته شــدهاند.
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گروه پزشکان همکار
پروفسور بهادر اعلمی هرندی
پدر علم ارتوپدی ایران
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر گروه ارتوپدی بیمارستان شریعتی

• گروه فوق تخصصی جراحی ارتوپدی کودکان
جراحی ستون فقرات
دکتر سعید رضا مهرپور
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ جراحی ستون فقرات
رئیس بیمارستان شریعتی
دکتر سعید صفایی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ جراحی ستون فقرات
بیمارستان میالد
دکتر بابک میرزاشاهی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ جراحی ستون فقرات
بیمارستان امام خمینی
دکتر تریف مسری زادا Dr. Tarif Masri Zada

متخصص نورولوژی
بیمارستان  Neckerپاریس

دکتر کامیار اکرمی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
بیمارستان سینا
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جراحی ارتوپدی و اندام تحتانی
دکتر بهنام پنجوی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ جراحی ارتوپدی اطفال
بیمارستانهای شریعتی و مرکز طبی کودکان
دکتر رامین حاج زرگرباشی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ جراحی ارتوپدی اطفال
بیمارستانهای مرکز طبی کودکان ،شریعتی ،بهرامی و نورافشار
دکتر محمد حسین نبیان
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ جراحی ارتوپدی اطفال
بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و شریعتی
جراحی دست
پروفسور فیلیپ والنتی Prof. Philippe Valenti

جراح ارتوپدی و ترامالوژی دست و شانه
بیمارستان  Institute de la Main Shoulder Parisو کلینیک Bizet
دکتر رضا شهریار کامرانی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ جراحی دست و اعصاب محیطی
بیمارستانهای شریعتی ،خاتم االنبیاء و نورافشار
دکتر لیال زنجانی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ جراحی دست و اعصاب محیطی
بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و شریعتی
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• گروه فوق تخصصی قلب کودکان
جراحی قلب
پروفسور پاسکال وهه Prof. Pascal Vouhe

فوق تخصص جراحی قلب کودکان
بیمارستان  Georges-Pompidouپاریس

پروفسور فرانسوآ لَکورگیه Prof. Francois Lacour-Gayet

فوق تخصص جراحی قلب کودکان،
بیمارستان سلطنتی عمان Oman Royal Hospital
پروفسور محمدعلی نوابی شیرازی
فوق تخصص جراحی قلب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
پروفسور حسن رادمهر
فوق تخصص جراحی قلب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان و امام خمینی
دکتر محمدرضا میرزا آقایان
فوق تخصص جراحی قلب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
دکتر رامین بقایی تهرانی
فوق تخصص جراحی قلب کودکان
بیمارستان مدرس
دکتر علیرضا دهستانی
فوق تخصص جراحی قلب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
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داخلی قلب
دکتر عبدالرحیم قاسمی
فوق تخصص داخلی قلب کودکان
بیمارستان مدرس
دکتر احسان آقایی مقدم
متخصص داخلی قلب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
دکتر رضا شعبانیان
متخصص داخلی قلب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
دکتر محمدرضا خلیلیان
متخصص قلب کودکان
بیمارستان مدرس
دکتر الهه ملکان راد
فوق تخصص قلب کودکان
بیمارستان مرکز طبی کودکان
دکتر کاترین اَمرین Catherine Amrein

متخصص مراقبتهای ویژه
بیمارستان  Neckerپاریس
سعیده محمد زاده رستگار
سرپرستار بخش NICU

معرفینامه و گزارش عملکرد سال  98خیریه بینالمللی زنجیره امید

• گروه فوق تخصصی ترمیمی کودکان
پروفسور برنارد پَوی Bernard Pavi

فوق تخصص جراحی پالستیک کودکان
بیمارستان سن ونسان دوپول پاریس St.Vincent de Paul
دکتر سلیم بناسر Dr. Selim Bennaceur

فوق تخصص جراحی پالستیک کودکان
بیمارستان رابرت دبره  Robert Debreپاریس
دکتر حمیدرضا فتحی
فوق تخصص جراحی پالستیک کودکان
بیمارستانهای ولیعصر و امیراعلم

دکتر ارژنگ قهرمانی
متخصص جراحی پالستیک
بیمارستانهای ولیعصر و امیراعلم
ترمیمی
دکتر محسن شیرازی
متخصص ارتودنسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر یاسمن جاللیان
متخصص ارتودنسی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم
• گروه فوق تخصصی توانبخشی
سید علی اشرف آل طاها
سرپرست گروه توانبخشی
فیزیوتراپیست زنجیره امید
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در موسسه زنجیره امید کیفیت درمان
و بهرهوری مالی چگونه است؟
یکــی از ویژگیهــای خــاص مؤسســه زنجیــره امیــد ایــن اســت کــه ایــن مؤسســه خیریــه عــالوه بــر تأمیــن هزینههــای درمانــی
کــودکان بیمــار ،همــواره تاکیــد نمــوده ایــن خدمــات درمانــی را مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی بــا باالتریــن کیفیــت و
کمتریــن هزینــه ارائــه نمایــد.
انتخــاب بهتریــن پزشــکان فــوق تخصــص داوطلــب ایرانــی توســط مؤسســه و همــکاری و تعامــل بــا زنجیــره امیــد فرانســه
بمنظــور اعــزام تیمهــای پزشــکی فــوق تخصصــی بینالمللــی باعــث رخــداد ایــن امــر گردیــده اســت .در بخــش درمــان
مؤسســه توانســته از آغــاز شــروع فعالیــت تاکنــون بیــش از  13300کــودک بیمــار را بــدون در نظــر گرفتــن دیــن ،نــژاد و
ملیــت در ســه رشــته ارتوپــدی ،قلبــی و ترمیمــی تحــت خدمــات درمانــی و جراحیهــای فــوق تخصصــی قــرار دهــد و در
عیــن حــال بــا برگــزاری دورههــای آموزشــی کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلنــد مــدت در ایــران و فرانســه ،از طریــق حضــور
تیمهــای پزشــکی از فرانســه و نیــز اعــزام پزشــک بــه فرانســه ســبب ارتقــای طــب اطفــال در ســه رشــته فــوق گردیــده اســت.
صرفهجویــی چشــمگیر در خــروج ارز از کشــور نیــز یکــی از نتایــج حاصــل از فعالیتهــای مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد
بــوده اســت.

 -1هزینهها در بخش درمان

 -1-1کلینیکها و معاینات

تمامــی کلینیکهــا و معاینــات و اکوهایــی کــه توســط پزشــکان داوطلــب ایرانــی و خارجــی زنجیــره امیــد انجــام شــده ،بصــورت
رایــگان بوده اســت.

جــدول هزینــه معاینــات انجــام شــده رایــگان بــر روی
 13300کــودک در زنجیــره امیــد

 -2-1درمان و جراحی
جراحیهــای انجــام شــده توســط پزشــکان داوطلــب خارجــی زنجیــره امیــد بصــورت رایــگان و جراحیهــای انجــام شــده
توســط پزشــکان داوطلــب داخلــی زنجیــره امیــد بصــورت رایــگان و یــا بــا حداقــل تعرفــه  Kدولتــی بــوده اســت.
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جــدول هزینــه جراحــی هــای انجــام شــده رایــگان توســط
تیــم هــای اعزامــی از فرانســه

جــدول هزینــه درمــان و جراحــی هــای انجــام شــده بــر روی 13300
کــودک توســط پزشــکان داوطلــب ایرانــی و خارجــی زنجیــره امیــد

بدلیــل آنکــه انتخــاب پزشــکان داوطلــب زنجیــره امیــد بــا مبنــای  3شــاخص :تخصــص ،تعهــد وانعطــاف پذیــری آموزشــی
انجــام میشــود و در عیــن حــال ارائــه خدمــات مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی صــورت میگیــرد لــذا ایــن درمانهــا
و جراحیهــا دارای کیفیــت باالیــی اســت.

 -2هزینهها در بخش آموزش فوق تخصصی

آموزشهای فوق تخصصی پزشکی در زنجیره امید به سه صورت انجام میشوند:

 -1آمــوزش کوتــاه مــدت در طــی حضــور تیمهــای پزشــکی اعزامــی از زنجیــره امیــد فرانســه (تاکنــون  150تیــم بــه ایــران
اعــزام شــده اســت).
 -2آموزش میان مدت ( )Observation Courseبا اعزام  152نفر به فرانسه
 -3آموزش بلندمدت ( )Fellowshipبا اعزام  3نفر به فرانسه به مدت یکسال
اعزامهــای صــورت گرفتــه در ســه بنــد فــوق ،بالــغ برهشــتصد و چهــل هــزار ( )840،000یــورو هزینــه داشــته کــه مؤسســه
خیریــه زنجیــره امیــد بابــت آن هیــچ مبلغــی پرداخــت نکــرده اســت .زیــرا از یکطــرف پزشــکان اعــزام شــده از اعضــای دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران بودهانــد و از ســوی دیگــر بــا نظــارت و هماهنگــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی صــورت
گرفتــه لــذا بــا توجــه بــه همکاریهــای دو کشــور ایــران و فرانســه و مســئولیتهای بخــش فرهنگــی ســفارت فرانســه و
تعامــالت بــا زنجیــره امیــد فرانســه ،ایــن هزینههــا از ســوی ســفارت فرانســه در ایــران و زنجیــره امیــد فرانســه تامیــن شــده
اســت.
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دستاوردهای مهم پزشکی زنجیره امید برای اولین بار در کشور ایران
ایــن دســتاوردها کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور توســط مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد بدســت آمــده ،حاصــل همــکاری و
تعامــل زنجیــره امیــد ایــران و زنجیــره امیــد فرانســه جهــت رســیدن بــه اســتانداردهای جهانــی و جلوگیــری از خــروج ارز از
کشــور بــوده اســت.
ـتگاه (Interoperation Nerve
 -1جراحــی اصالحــی انحــراف بــاالی  100درجــه ســتون فقــرات بــا اســتفاده از دسـ

 )Monitoringبــا نرمافــزار اختصاصــی کانالهــای نخاعــی بــرای اولیــن بــار در کشــور

چنانچــه هــر یــک از جراحیهــای اســکولیوز پیشــرفته در خــارج از کشــور انجــام شــود ،بــر حســب میــزان پیچیدگــی و طــول
مــدت بســتری بیــن  100هــزار تــا  500هــزار یــورو هزینــه دارد کــه بــا انجــام آن در زنجیــره امیــد بــه میــزان قابــل توجهــی،
صرفــه جویــی ارزی حاصــل میگــردد.

جــدول هزینــه یــک عمــل جراحــی رایــگان اســکولیوز پیچیده
توســط پزشــکان داوطلــب ایرانــی و خارجــی زنجیــره امید

88

 -2جراحــی موفقیتآمیــز قفســه ســینه بــا اســتفاده از ابــزار جراحــی بــه نــام «نــاس»  Nussبــرای اولیــن بــار
در ایــران توســط تیــم پزشــکی مؤسســه خیریــه زنجیــره امید

 -3انجــام عمــل پیونــد انگشــت شســت پــا بــه دســت ( )Toe to Thumb Transferبــرای کودکانــی کــه
دستشــان فاقــد انگشــت اســت.

جــدول هزینــه جراحــی بصــورت رایــگان بــرای کــودک توســط
پزشــکان داوطلــب ایرانــی و خارجــی زنجیــره امیــد
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 -4جراحــی شــبکه براکیــال یــا فلــج زایمانــی (( )Brachial Plexus Palsyپیونــد عصــب بــا اســتفاده از چســب

بیولوژیــک بــه جــای اســتفاده از نــخ بخیــه) و ترمیــم عصــب

جــدول هزینــه جراحــی بصــورت رایــگان بــرای کــودک توســط
پزشــکان داوطلــب ایرانــی و خارجــی زنجیــره امیــد

 -5پروژه کاهش مرگ و میر قلب نوزادان ،با راه اندازی  NICUدر مرکز طبی کودکان
در ســال  1392مدیــر عامــل موسســه طــی یــک جلســه بــا پروفســور پاســکال ووهــه ( )Prof. Pascal Vouheفــوق تخصــص
جراحــی قلــب کــودکان بیمارســتان  Neckerپاریــس و اطــالع از میــزان بســیار پاییــن مــرگ و میــر بعــد از عمــل در
بیمارســتانهای کــودکان پاریــس (کمتــر از یــک درصــد) و مقایســه آن بــا میــزان قابــل توجــه مــرگ و میــر قلــب کــودکان
در ایــران ( 23درصــد در مرکــز طبــی کــودکان) تصمیــم بــه اجــرای یــک پــروژه ســاختاری بــرای کاهــش مــرگ و میــر قلــب
کــودکان و رســاندن آن بــه درصــد کشــورهای پیشــرفته نمــود .بعــد از انجــام ســه مــاه مطالعــات و ارزیابــی دالیــل ایــن میــزان
بــاالی مــرگ و میــر توســط موسســه بــه شــرح زیــر بــه دســت آمــد:
 نداشتن کار گروهی (تیمی) در بین کادر درمانی عدم وجود پرستاران آموزش دیده برای مراقبتهای مناسب قبل و بعد از عمل جراحی ()Pre Op, Post Op عدم وجود  NICUدر تنها مرکز قلب اطفال در ایران نداشتن تجهیزات کافی و به روز در بخش مراقبتهای ویژه نداشتن تجهیزات مناسب و به روز اتاق عمل کافی نبودن حقوق پرستاران بخش مراقبتهای ویژه قلبی کودکاندر ایــن مــدت حــدود  60پرســتار ،جراحــان قلــب کــودکان ،متخصصــان داخلــی قلــب کــودکان و هــم چنیــن یــک متخصــص
مراقبتهــای ویــژه آمــوزش دیدهانــد .ایــن آموزشهــا بوســیله تیمهــای خارجــی در ایــران و همچنیــن اعــزام متخصصــان
داخلــی بــه فرانســه انجــام شــده اســت و همچنــان ادامــه دارد .آمــار مــرگ و میــر کــودکان بعــد از عمــل در مرکــز طبــی
کــودکان از بیــش از  23/4درصــد بــه  2/6درصــد کاهــش یافتــه اســت.
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جــدول هزینــه انجــام پــروژه کاهــش مــرگ و میــر نــوزادان توســط زنجیــره امیــد در
تنهــا مرکــز تخصصــی قلــب اطفــال (مرکــز طبــی کــودکان) در ســال ( 13۹2الزم بــه
ذکــر اســت کــه هزینــه ســاخت و تجهیــز ایــن بخــش بــا هزینههــای ارزی معــادل
ســال  13۹2محاســبه شــده اســت و تبعــا ایــن هزینههــا هــم اکنــون چندیــن برابــر
میباشــند).

 -6درمان نوزادان مبتال به ناهنجاریهای مادرزادی شکاف کام و لب از بدو تولد تا بزرگسالی در قالب پروتکل
مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد بــا تشــکیل تیــم فــوق تخصصــی (شــامل جــراح پالســتیک ،مشــاور ژنتیــک ،فــوق تخصــص داخلــی قلــب کــودکان،
گفتاردرمــان ،شــنوایی ســنج ،جــراح گــوش و حلــق و بینــی ،ارتودنتیســت و پروتزیســت) و بــا اتخــاذ یــک پروتــکل درمانــی مطابــق بــا اســتاندارد
جهانــی در راســتای یــک رونــد درمانــی جهــت دســتیابی بــه کامــل تریــن نتیجــه مطلــوب درمانــی اقــدام کــرده اســت .ایــن امــر ســبب میشــود
کــه ایــن کــودکان بــا بهبــودی کامــل بــه عنــوان یــک عضــو مفیــد اجتمــاع زندگــی کننــد .ایــن جراحیهــا توســط تیــم پزشــکان مؤسســه در
بیمارســتان مرکــز طبــی انجــام شــده و مراحــل ارتودنســی آن در خانــه اطفــال کــودکان زنجیــره امیــد صــورت میگیــرد.

جــدول هزینــه جراحــی بصــورت رایــگان بــرای کــودک توســط پزشــکان داوطلب
زنجیــره امید

 -7راه اندازی و تجهیز اقامتگاه کودکان( -خانه اطفال مؤسسه خیریه زنجیره امید) با ظرفیت گردش  150بیمار در ماه
در ایــن مرکــز درمانهــا و مراقبتهــای ویــژه قبــل و بعــد از عمــل بــه بیمــاران ارائــه میشــود و همچنیــن کلینیــک توانبخشــی شــامل
فیزیوتراپــی ،کاردرمانــی جســمی ،ذهنــی و گفتــار درمانــی طبــق پروتــکل کــودکان و کلینیــک جهــت پــروژه شــکاف کام و لــب در ایــن مؤسســه
راه انــدازی شــده اســت.

معرفینامه و گزارش عملکرد سال  98خیریه بینالمللی زنجیره امید

جــدول خدمــات کامــال رایــگان توانبخشــی ارائه شــده بــه کــودکان دراقامتگاه
کـــودکان زنجیــره امیــد در ســالهای  ۹5تا ۹8

جــدول هزینــه هتلینــگ کامــال رایــگان بــرای بیمــاران واحــد پرســتاری
اقامتــگاه کــودکان زنجیــره امیــد در ســالهای  ۹5تــا ۹8

37 /

/ 38

معرفینامه و گزارش عملکرد سال  98خیریه بینالمللی زنجیره امید

سایر پروژههای مؤسسه خیریه زنجیره امید درخصوص گسترش بسترهای پزشکی
کشور
 -1پــروژه ســاخت و بهرهبــرداری از بیمارســتان  540تختخوابــی آموزشــی اطفــال بــا محوریــت

جراحیهــای فــوق تخصصــی کــودکان بــه همــراه مرکــز توانبخشــی بســتری مختــص اطفــال،

مرکــز ترومــای اطفــال و مرکــز تحقیقــات و همچنیــن مرکــز اقامتــی اطفــال در جنــب
بیمارســتان

قرارداد  LBOTبا دانشگاه علوم پزشکی تهران
موسســه زنجیــره امیــد بعــد از برگــزاری جلســاتی متعــدد بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،پــس از هشــت
مــاه مذاکــره بــا تیــم حقوقــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران موفــق بــه امضــای قــرارداد  95 LBOTســاله
بــا ایــن دانشــگاه شــد .بــر اســاس ایــن قــرارداد زمینــی بــه مســاحت  26هــزار متــر مربــع در منطقــه جوادیــه
تهــران در ضلــع غربــی بیمارســتان بهارلــو بــرای مــدت  95ســال در اختیــار زنجیــره امیــد قــرار گرفــت و
مؤسســه زنجیــره امیــد موظــف بــه ســاخت بیمارســتان  540تختخوابــی بــا محوریــت جراحــی اطفــال ،مرکــز
تحقیقــات اطفــال ،مرکــز توانبخشــی بســتری اطفــال و اقامتــگاه اطفــال اســت.

 -2انجــام پــروژه بازســازی و تجهیــز کلینیــک قلــب اطفــال در بیمارســتان شــهید مــدرس

تهــران

در ســال  1397مؤسســه ،فضایــی بــه مســاحت  100متــر مربــع در بیمارســتان مــدرس را بازســازی و تجهیــز
نمــود .اتاقهایــی بــه صــورت پارتیشــنهای مختلــف بــه شــرح زیــر ســاخته شــد :اتــاق انتظــار ،اتــاق
منشــی ،اتــاق اندازهگیــری عالیــم حیاتــی ،اطــاق معاینــه ،اتــاق اکــو ،اتــاق تایــپ ،اتــاق شستشــو ،اتــاق شــیر
و اتــاق تســت ورزش.
تمامــی تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز بــه همــراه وســایل اداری ،شــامل :دســتگاه اکــو ،دســتگاه تســت ورزش،
دســتگاه  ،Tilt Testمانیتــور عالیــم حیاتــی ،ســقفی  ،IV STANDدســتگاه فشــار خــون دیجیتــال ،دســتگاه
فشــار خــون جیــوهای EKG ،هولتــر ،یخچــال داروئــی ،ســایر دســتگاههای پزشــکی و همچنیــن ســری کامــل
وســایل اداری تهیــه شــده و در محــل کلینیــک نصــب و مســتقر گردیــد.

ساالنه بیش از  ۹هزار کودک و همچنین  1500زن باردار از خدمات
تشخیصی و درمانی این کلینیک بهره میبرند
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 -3بازسازی واحد  PICUدر مرکز طبی اطفال
بــر اســاس قــراردادی مابیــن مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد و مرکــز طبــی کــودکان مرکــز مراقبتهــای
ویــژه مخصــوص کــودکان توســط زنجیــره امیــد ســاخته شــد کــه شــامل بازســازی ســالن ،نصــب کفپــوش
آنتــی باکتریــال ،نصــب دیــوار پوشهــای ضــد الکترواســتاتیک و آنتــی باکتریــال ،ایجــاد سیســتم تهویــه
جامــع ،نصــب چراغهــای ضــد بخــار کــه همگــی از بهتریــن برندهــای دنیــا تهیــه شــدند .تجهیــز بخــش
 PICUبــر عهــده هیــات امنــای صرفــه جویــی ارزی وزارت بهداشــت بــود کــه پــس از انجــام تجهیــز در مرکــز
طبــی کــودکان تهــران ،توســط جنــاب آقــای دکتــر هاشــمی وزیــر محتــرم بهداشــت وقــت و ســرکار خانــم
مریــم مرعشــی مدیــر عامــل مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد افتتــاح گردیــد.
مؤسســه زنجیــره امیــد بــا افتتــاح ایــن مرکــز گام مهمــی در راســتای رفــع کمبــود تخصــص و تجهیــزات
ویــژه اطفــال برداشــته اســت.
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تشــریح «خدمــات درمانــی مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی بــا باالتریــن
کیفیــت و کمتریــن هزینــه»
 -1باالتریــن کیفیــت :از آن جایــی کــه ارائــه بــا کیفیتتریــن خدمــات پزشــکی و درمانــی مطابــق بــا
اســتانداردهای بینالمللــی بــرای کــودکان نیازمنــد زیــر  18ســال بــا صــرف کمتریــن هزینــه همواره ســرلوحه
مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد بــوده اســت ،انتخــاب پزشــکان همــکار بــا ایــن مؤسســه نیــز بــا حساســیت
ویژهــای انجــام میشــود .ایــن پزشــکان بــا بررســی و تأییــد شــورای علمــی مؤسســه ،متشــکل از اســاتید
برتــر و پیشکســوت دانشــگاهی کشــور ،انتخــاب میشــوند .در انتخــاب تمامــی ایــن پزشــکان ســه شــاخص
تخصــص ،تعهــد و انعطافپذیــری آموزشــی دخیــل اســت.
 -1-1تخصــص :پزشــکانی کــه بــه عنــوان داوطلــب قصــد همــکاری بــا مجموعــه زنجیــره امیــد را دارنــد
پیــش از هرچیــز بایــد در رشــتههای ارتوپــدی ،قلبــی و ترمیمــی و ســایر رشــتههای جراحــی کــودکان کــه
در آینــده اضافــه خواهنــد شــد دارای فــوق تخصــص باشــند.
-1-2تعهــد :بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاران مؤسســه از اقشــار بســیار آســیبپذیر جامعهانــد و از لحــاظ
پزشــکی جــزو مــوارد پیچیــده محســوب میشــوند لــذا پزشــک همــکار موظــف اســت درمــان ایــن بیمــاران
را از ابتــدا تــا بهبــودی کامــل شــخصاً بــه عهــده بگیــرد و متعهــد و پاســخگو باشــد.

 -1-3انعطافپذیــری آموزشــی :بــا توجــه بــه اینکــه علــم پزشــکی بــا شــتاب چشــمگیری در حــال گســترش
و پیشــرفت اســت ،لــذا پزشــکان همــکار ایــن مؤسســه بایــد در راســتای ایــن امــر در دورههــای آموزشــی
پزشــکی در داخــل و خــارج از کشــور شــرکت کننــد و بــرای ارتقــای ســطح علمــی خــود بکوشــند.
بــا ایــن رویکــرد ،جهــت نیــل بــه اهــداف پزشــکی و درمانــی ،پزشــکان همــراه ایــن مؤسســه همــواره از
ســرآمدترین و متخصصتریــن پزشــکان حــوزه تخصصــی خــود هســتند .در کنــار پزشــکان همــکار داخــل
کشــور ،مؤسســه زنجیــره امیــد بــا همــکاری زنجیــره امیــد فرانســه ( )La Chaine de L›espoirدر ســه رشــتۀ
فوقالذکــر بــا مجربتریــن اســاتید پزشــکی بــه عنــوان ســرگروه همــکاری میکنــد .نقــش ایــن همــکاری
انتخــاب تیمهــای پزشــکی و مشــارکت بــا تیمهایــی اســت کــه بــه صــورت داوطلبانــه بــه ایــران اعــزام
میشــوند .هــدف از ایــن همــکاری ارتقــای ســطح علمــی ،تبــادل اطالعــات علمــی ،درمــان و جراحــی
مــواردی اســت کــه بــدون ایــن امــر در کشــور مــا امکانپذیــر نخواهــد بــود .در انتخــاب پزشــکان همــکار
بینالملــل نیــز بعــد از اعــالم نیــاز شــورای علمــی مؤسســه و بررســی ســوابق کاری آنهــا ،جهــت همــکاری در
بحــث درمــان و یــا امــر آمــوزش بــه ایــران دعــوت میشــوند .مؤسســه زنجیــره امیــد تعهــد کــرده اســت تــا
بهتریــن خدمــات درمانــی و پزشــکی را بــه کــودکان تحــت پوشــش ارائــه دهــد و در انجــام ایــن آرمــان در
طــی ســالها دریــغ نکــرده اســت .تمامــی پزشــکان همــکار مؤسســه زنجیــره امیــد از خبــرگان و متخصصیــن
ســه حــوزه قلبــی ،ارتوپــدی و ترمیمیانــد کــه در کشــور و دنیــا شــناخته شــدهاند.
مؤسســه زنجیــره امیــد همزمــان بــا بــاال بــردن ســطح کیفیــت در ارائــه خدمــات درمانــی ،همــواره تــالش
نمــوده تــا بهتریــن تجهیــزات پزشــکی مــورد اســتفاده ایــن درمانهــا را نیــز از شــرکتهای معتبــر تهیــه
نمایــد.
 -2کمتریــن هزینــه :فعالیتهــای مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد هــم در حــوزه درمــان و هــم در جهــت
گســترش ســاختارهای درمانــی و ارتقــای طــب فــوق تخصــص اطفــال اســت .بــه همیــن منظــور اعتبــار انجــام
ایــن فعالیتهــا توســط مؤسســه ،باعــث گردیــده هزینههــای مربوطــه کاهــش بســیار زیــادی داشــته باشــد.
ایــن مؤسســه حتــی در مــوارد دفتــری و اداری هــم از طریــق حمایــت مدیرعامــل و عــدم برداشــت دســتمزد
و کمکهــای فــراوان ایشــان،هزینههای خــود را کاهــش داده اســت.
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اثربخشی هزینه در مؤسسه خیریه بینالمللی زنجیره امید
کاهش هزینه در زنجیره امید به دو شکل انجام میگیرد:
 -1هزینــه خدمــات درمانــی ارائــه شــده بــه بیمــاران و یــا انجــام فعالیتهــای مؤسســه جهــت توســعه
ســاختارهای درمانــی کشــور کــه بــا اعمــال تخفیــف از ســوی مراکــز درمانــی و یــا تامیــن کننــدگان بــا
کاهــش هزینــه همــراه اســت.
 -2ارائــه خدمــات درمانــی و یــا انجــام فعالیتهــای توســعه زیرســاختهای درمانــی و آمــوزش پزشــکان
داوطلــب کــه توســط مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد انجــام میشــود امــا هیــچ هزینــه مالــی بابــت ایــن امــور
از ســوی مؤسســه پرداخــت نشــده و لــذا عمــال کاهــش هزینــه چشــمگیری را بدنبــال دارد .از ایــن دســته
میتــوان بــه عــدم دریافــت حقــوق و دســتمزد مدیرعامــل و هیــات مدیــره ،رایــگان بــودن هزینــه دورههــای
آموزشــی کوتــاه و بلندمــدت پزشــکان و پرســتاران در فرانســه ،عــدم دریافــت دســتمزد از ســوی پزشــکان
داوطلــب ایرانــی و خارجــی بــرای انجــام عملهــای جراحــی ،مشــاوره رایــگان و بــدون دریافــت حقــوق و
دســتمزد ناظــر ارشــد مؤسســه جهــت انجــام پــروژه ســاخت بیمارســتان ،و  ...را نــام بــرد.
در ادامه به شرح جزییات علل کاهش هزینهها در حوزههای مختلف پرداخته میشود:
 -1-2کاهش هزینههای مرتبط با درمان
چنانچــه کــودک بیمــاری ،نیــاز بــه انجــام درمــان و جراحــی داشــته باشــد یــک فــرد نیکــوکار میتوانــد
بمنظــور حمایــت مالــی از خانــواده بیمــار ،تمامــی هزینههــای درمــان و جراحــی بیمــار در مراکــز درمانــی
را مطابــق بــا هزینههــای معمــول در جامعــه پرداخــت نمایــد امــا درمــان کــودک بیمــار از طریــق مؤسســه
خیریــه زنجیــره امیــد ،هــم بــه لحــاظ کیفیــت و هــم از نظــر هزینههــای تمــام شــده کامــال متفــاوت اســت
و یــک فــرد نیکــوکار بجــای پرداخــت هزینههــای بســیار زیــاد رایــج در جامعــه جهــت درمــان یــک کــودک
بیمــار میتوانــد بــا پرداخــت همــان مقــدار کمــک مالــی ،در درمــان کــودکان بیشــتری مشــارکت داشــته
باشــد زیــرا هزینههــای درمانــی در زنجیــره امیــد بــه مقــدار زیــادی کاهــش مییابــد بــدون آنکــه از کیفیــت
بــاالی درمــان کاســته شــود.
علل کاهش هزینههای درمانی در مؤسسه زنجیره امید عبارت است از:
 -1-1-2انجــام معاینــات ،اکــو و نــوار قلــب کــودکان بصــورت رایــگان توســط پزشــکان داوطلــب داخلــی و
خارجــی زنجیــره امیــد.
 -2-1-2انجــام عملهــای جراحــی فــوق تخصصــی بصــورت رایــگان توســط پزشــکان خارجــی زنجیــره
امیــد.
 -3-1-2تهیــه برخــی وســایل مصرفــی در جراحــی بصــورت رایــگان کــه توســط تیمهــای پزشــکی خارجــی
بــه ایــران آورده میشــود.
 -4-1-2انجــام اعمــال جراحــی فــوق تخصصــی رایــگان و بــا حداقــل تعرفــه  Kدولتــی توســط پزشــکان
ایرانــی زنجیــره امیــد.
 -5-1-2اقامــت و یــا بســتری بمنظــور

PreOp

و  PostOpکــودکان همــراه مــادر در اقامتــگاه کــودکان

بصــورت رایــگان.
 -6-1-2ارائــه خدمــات توانبخشــی شــامل :فیزیوتراپــی ،کاردرمانــی جســمی ،کاردرمانــی ذهنــی و گفتــار
درمانــی بــه کــودکان بصــورت رایــگان در محــل اقامتــگاه کــودکان.
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 -7-1-2انجام رایگان ارتودنسی برای کودکانی که در فرایند درمانی پروژه شکاف کام و لب میباشند.
 -8-1-2تأمیــن تجهیــزات پزشــکی و اقــالم مصرفــی مــورد نیــاز جراحیهــا از بهتریــن برندهــا بــا کاهــش هزینــه ،بــا تخفیــف
بســیار بــاال و یــا بــه صــورت رایــگان.
 -9-1-2تخفیف ویژه جهت هزینههای بستری از بیمارستانهای طرف قرارداد مؤسسه
 -10-1-2بــا انجــام پروژههایــی چــون انجــام عملهــای جراحــی بســیار پیچیــده انحــراف شــدید ســتون فقرات(اســکولیوز)،
کاهــش مــرگ و میــر نــوزادان مبتــال بــه بیمــاری سرشــتی قلــب و نیــز جراحــی شــبکه

براکیــال ()Brachial Plexus Palsy

توســط مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد در ایــران بــه میــزان قابــل توجهــی از خــروج ارز جلوگیــری بــه عمــل آمــده اســت.
 -11-1-2انجــام پروژههــای مشــترک درمانــی بــا ســازمانهای بینالمللــی همچــون کمیســاریای ســازمان ملــل در امــور
پناهنــدگان  ،UNHCRمرکــز پناهنــدگان دانمــارک ( )DRCوموسســه خیریــه بینالمللــی ریلیــف (.)Relief International
 -2-2کاهش هزینههای مرتبط با گسترش ساختارهای درمانی و ارتقای طب فوق تخصصی اطفال
 -1-2-2ساخت و تجهیز  NICU Open Heartدر ساختمان شماره  2مرکز طبی کودکان
 -2-2-2اهدای کلیه وسایل در اطاق عمل ارتوپدی مرکز طبی کودکان از سوی زنجیره امید
 -3-2-2تجهیز بخش کلینیکی قلب اطفال در بیمارستان مدرس تهران
 -4-2-2ساخت  PICUدر ساختمان شماره  1مرکز طبی کودکان
 -5-2-2تجهیز اطاق عمل قلب بیمارستان مدرس تهران
 -6-2-2اســتقرار دســتگاه پاالیــش عصبــی ( )Nerve Monitoringجهــت انجــام عملهــای جراحــی اســکولیوز در بیمارســتان
شــریعتی تهــران
 -7-2-2تهیه تجهیزات جراحی پالستیک و  Implantبرای پزشکان داوطلب مؤسسه
 -8-2-2فراهــم نمــودن امــکان آمــوزش کوتــاه مــدت رایــگان بــرای پزشــکان داخلــی از طریــق حضــور  150تیــم ورودی از
پزشــکان خارجــی
 -9-2-2اعــزام پزشــکان داوطلــب موسســه بــه دورههــای آموزشــی تکمیلــی خــارج از کشــور بصــورت رایــگان (تأمیــن هزینههــا
توســط همــکاری بــا بخــش فرهنگــی ســفارت فرانســه در ایــران و زنجیــره امیــد فرانســه صــورت میگیــرد) از جملــه از طریــق
دورههــای میــان مــدت  Observation Courseو دورههــای بلنــد مــدت  Fellowshipاز فعالیتهــای آموزشــی زنجیــره امیــد
بــه منظــور ارتقــای طــب فــوق تخصصــی اطفــال اســت .تــا کنــون  152نفــر بــرای دورههــای میــان مــدت و  3نفــر بــرای دورهی
یکســاله اعــزام شــدهاند.
 -10-2-2آموزش تیم توانبخشی مؤسسه با پروتکل اطفال
 -11-2-2آمــوزش تیمهــای پرســتاری و تخصصــی  NICUجهــت پــروژه کاهــش مــرگ و میــر نــوزادان و  PreOpو

PostOp

اســکولیوز
 -12-2-2آغــاز پــروژه ســاخت و تجهیــز بیمارســتان  540تختخوابــی فــوق تخصصــی کــودکان بــا هــدف ارائــه خدمــات فــوق
تخصصــی و نیــز تربیــت و آمــوزش کادر پزشــکی بمنظــور ارتقــای طــب فــوق تخصصــی اطفــال در کشــور
مؤسســه زنجیــره امیــد تنهــا یــک خیریــه کــه صرفــا در زمینــه ارائــه خدمــات درمانــی فــوق تخصصــی کــودکان فعالیــت داشــته
باشــد نیســت بلکــه در حوزههــای توســعه بســترهای درمانــی و آموزشــی نیــز در حــد تــوان و امکانــات خــود تــالش نمــوده
اســت.
 -2-3کاهش هزینههای دفتری و اداری
 -1-2-3اهدا و تقدیم حقوق و دستمزد مدیرعامل و هیات مدیره توسط ایشان به موسسه
 -2-2-3رایــگان بــودن محــل دفتــر مؤسســه از طــرف مدیرعامــل بــه مــدت ده ســال (کمکهــای ایشــان در حــد امــکان
همچنــان ادامــه دارد)
 -3-2-3یکســال اسپانســری کامــل مجموعــه شــامل وســایل اداری و دفتــر ،بازســازی دفتــر و هزینههــای درمــان توســط
مدیرعامــل
-4-2-3اهدای مواد غذایی و بهداشتی و پکیجهای سالیانه برای خانوادههای بیماران

 -5-2-3اهدای تجهیزات اداری از سفارت استرالیا تحت پروژه  DAPو سایر حامیان حقیقی و حقوقی
 -6-2-3اهدای تجهیزات فیزیوتراپی و درمانی از سفارت ژاپن تحت پروژه  3( GGPنوبت)
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موسسات داخلی همکار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران مهمتریــن و بزرگتریــن دانشــکده پزشــکی در
تهــران و ایــران اســت .مهمتریــن وظیفــه ایــن دانشــکده تربیــت پزشــک و ارائــه خدمــات آموزشــی
و درمانــی بــه شــهروندان اســت .اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــگاه همــواره بــا زنجیــره امیــد
همــکاری داشــتهاند .تقریبـاً  98درصــد از پزشــکان عضــو مؤسســه زنجیــره امیــد از اعضــای هیــات

علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران هســتند لــذا موسســه زنجیــره امیــد بــا اســتفاده از تعامــالت
بینالمللــی موفــق شــده بــا ایجــاد دورههــای آموزشــی کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت ،ارتقــاء ســطح
علمــی در ســه رشــته قلبــی ،ارتوپــدی و ترمیمــی اطفــال را در ایــن دانشــگاه فراهــم کنــد .یکــی
دیگــر از همکاریهــای فــی مابیــن اهــدای زمیــن جهــت ســاخت بیمارســتان در منطقــه جوادیــه
تهــران بــه مــدت  100ســال بــوده اســت.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ایــن وزارتخانــه عــالوه بــر مدیریــت و نظــارت بــر مراکــز بهداشــتی و درمانــی کشــور ،مدیریــت
دانشــگاههای علــوم پزشــکی را عهــدهدار اســت کــه هــدف آن فراهــم آوردن موجبــات تأمیــن
بهداشــت و درمــان کلیــه افــراد کشــور از طریــق گســترش خدمــات بهداشــتی ،درمانــی و آموزشــی
اســت .وزرات بهداشــت در کنــار مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد از ســاخت بیمارســتان 540
تختخوابــی فــوق تخصصــی جراحــی کــودکان حمایــت میکنــد.
وزارت امور خارجه ایران
وزارت خارجــه ایــران بــه عنــوان یــک ســازمان دولتــی همــواره در زمانهــای مختلــف از موسســه
خیریــه زنجیــره امیــد حمایــت کــرده اســت .ایــن مــوارد همــکاری شــامل دعــوت از ســازمانهای
بینالمللــی فعــال در ایــران ،ســفارت خانههــای خارجــی مقیــم ایــران بــرای شــرکت در برنامههــا،
بازارچههــا و مراســمهای موسســه میباشــد .اداره کنســولی وزارت خارجــه ایــران بــا درخواســت
وزارت بهداشــت ،امکانــی را بــرای موسســه فراهــم کــرده اســت تــا درخواســت و اعطــای روادیــد بــه
پزشــکان خارجــی همــکار موسســه تســهیل شــود .ســفارت ایــران در فرانســه نیــز همــواره حامــی و
پشــتیبان موسســه بــوده اســت ،ایــن ســفارت بــرای پیشــبرد امــور موسســه در فرانســه و در ارتبــاط
بــا زنجیــره امیــد فرانســه و دیگــر شــرکتهای خارجــی طــرف همــکاری موسســه در پاریــس ماننــد
 APHPســعی در تســهیل و همــکاری جهــت امــور انســان دوســتانه موسســه کــرده اســت.
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اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
اداره اتبــاع وزارت کشــور در تمامــی قراردادهــای مابیــن مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد و
ســازمانهای خارجــی فعــال در حــوزه پناهنــدگان کــه در ایــران مقیــم هســتند ،بــه صــورت
همــکار دائمــی حضــوری تســهیلگرانه دارنــد .ایــن اداره مجــوز درمــان بــرای پناهندگانــی را صــادر
میکنــد کــه تحــت پوشــش مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد قــرار میگیرنــد .اداره امــور اتبــاع و
مهاجریــن خارجــی همچنیــن کــودکان بیمــار پناهجــو را بــرای درمــان بــه مؤسســه زنجیــره امیــد
معرفــی میکنــد ،مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد قراردادهــای ســه جانبــۀ جداگانــهای بــه صــورت
ســاالنه بــا کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل در امــور پناهنــدگان ( )UNHCRو ســایر ســازمانهای
بینالمللــی فعــال در ایــران دارد کــه یــک طــرف ایــن قراردادهــا اداره کل امــور اتبــاع و مهاجریــن
خارجــی وزارت کشــور اســت.
سازمان بهزیستی کشور
مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد از ســالیان گذشــته تاکنــون بــا ســازمان بهزیســتی کشــور تعامــل
داشــته اســت و کــودکان بیمــار معرفــی شــده از ســوی ایــن ســازمان را تحــت پوشــش درمانــی خــود
قــرار داده اســت و تاکنــون بــه بیــش از  2030نفــر از ایــن عزیــزان ،خدمــات درمانــی و جراحــی
فوقتخصصــی ارائــه نمــوده اســت .در ادامــه ایــن تعامــالت ،بــا همــکاری صمیمانــه آقــای دکتــر
قبــادی دانــا ریاســت محتــرم ســازمان بهزیســتی کشــور در شــهریورماه  98یــک تفاهمنامــه  5ســاله
مشــترک فــی مابیــن آن ســازمان و مؤسســه زنجیــره امیــد بــه امضــا رســید.

پ

طبــق ایــن تفاهمنامــه کــودکان بیمــار زیــر  18ســال کــه مددجــوی ســازمان بهزیســتی بــوده و
از بیماریهــای قلبــی ،ارتوپــدی و ترمیمــی رنــج میبرنــد از ســوی ادارات بهزیســتی اســتانهای
سراســر کشــور بــه ایــن مؤسســه معرفــی شــده و پــس از انجــام مراحــل پذیــرش در واحــد
مــددکاری بــه پزشــکان فــوق تخصــص داوطلــب مؤسســه معرفــی شــده تــا بصــورت رایــگان معاینــه
شــوند .پــس از ارائــه خدمــات درمانــی و جراحــی و یــا تهیــه تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز بیمــار،
بــا کمــک و همــکاری ســازمان بهزیســتی ،بخشــی از هزینههــای درمــان کــه از طریــق مؤسســه
کاهــش چشــمگیری یافتــه توســط ایــن ســازمان بــه مؤسســه پرداخــت میگــردد .در عیــن حــال
ایــن ســازمان موافقــت نمــوده در تهیــه اســتعالم وضعیــت معیشــتی بیمــاران معرفــی شــده از ســوی
مؤسســه زنجیــره امیــد در سراســر کشــور همــکاری نمایــد .از مزایــای دیگــر ایــن تفاهمنامــه،
فراهــم نمــودن امــکان خدمــات درمانــی باکیفیــت بــاال و مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی
بــرای کــودکان نیازمنــدی اســت کــه بــه ایــن نــوع خدمــات درمانــی دسترســی نداشــتهاند.
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گروه زرین رویا
«گــروه زریــن» از ســال  1379تولیــد پوشــک بچــه «مــای بیبــی» را آغــاز کــرده اســت .از محصوالت
دیگــر ایــن گــروه بــرای خانوادههــای ایرانــی ،نــوار بهداشــتی «مــای لیــدی» ،پوشــینه بزرگســال
«ایــزی الیــف» و پوشــک کــودک « کوکومــی» میباشــد.
از آن جایــی کــه بنــای برنــد مــای بیبــی بــر «مهــر» اســت و هــدف آن «مراقبــت» از کــودکان و
دلبنــدان ســرزمین ایــران ،شــرکت زریــن رویــا در راســتای تحقــق مســئولیت اجتماعــی برنــد مــای
بیبــی از آبــان  1398حمایــت خــود را از موسســه خیریــه زنجیــره امیــد طــی تفاهــم نامــهای رســما
آغــاز نمــود .در ایــن مــدت تعــداد 400کــودک بیمــار قلبــی تحــت پوشــش خیریــه زنجیــره امیــد
مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد .حمایــت مســتمر گــروه زریــن رویــا ســبب میشــود کــودکان بــا
بیمــاری قلبــی کــه نیــاز بــه درمــان فــوری دارنــد ،ســریعتر بســتری و جراحــی شــوند.
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موسسات بینالمللی همکار
مؤسسه خیریه زنجیره امید فرانسه ()La Chaine de L'espoir
ایــن مؤسســه در ســال  1988تحــت حمایــت ســازمان «پزشــکان جهــان» توســط پرفســور آلــن
دلــوش ( )Alain Delocheتأســیس شــد و در ســال  1994بــه عنــوان یــک خیریــه مســتقل در
زمینــه درمانــی فعالیتهــای خــود را گســترش داد .در حــال حاضــر مدیریــت ایــن خیریــه بــه
عهــدهی دکتــر اریــک شیســون

()eric cheysson

میباشــد و در بیــش از  30کشــور دنیــا فعالیــت دارد .ایــن مؤسســه بــر درمــان کــودکان نیازمنــد
تمرکــز دارد و ســاالنه بیــش از  100هــزار کــودک را تحــت پوشــش خدمــات درمانــی خــود
قــرار میدهــد .مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد ایــران از بــدو تأســیس خــود قــرارداد همــکاری
دوجانبــهای را بــا زنجیــره امیــد فرانســه امضــاء کــرده اســت و بــر اســاس قــرارداد فــی مابین ،ســاالنه
مأموریتهایــی توســط تیمهــای پزشــکی فرانســوی در ایــران انجــام میشــود .ایــن تیمهــا بــه
صــورت مرتــب ســاالنه بــه ایــران ســفر میکننــد و در مــدت اقامــت خــود در ایــران بعــد از انجــام
کلینیــک مشــاوره ،کــودکان بیمــار را بــا کمــک تیــم پزشــکی ایرانــی خیریــه عمــل میکننــد و
همچنیــن در کنفرانسهــای علمــی ســخنرانیهایی ایــراد میکننــد .تاکنــون 148تیــم پزشــکی
فــوق تخصصــی از شــبکه بینالمللــی پزشــکان زنجیــره امیــد فرانســه

(medical international

 )networkبــه ایــران ســفر کردهانــد .موسســه خیریــه زنجیــره امیــد ایــران تمــام سیاســتها
را خــودش تدویــن میکنــد و همچنیــن از شــبکه بینالمللــی پزشــکان فــوق تخصــص نیــز در
صــورت نیــاز بهــره میبــرد .زنجیــره امیــد فرانســه همچنیــن در امــر آمــوزش تیمهــای پزشــکی
ایرانــی ،همکاریهــای مســتمری بــا خیریــه زنجیــره امیــد ایــران دارد و پزشــکان ایرانــی تحــت
نظــر وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،جهــت گذرانــدن دورههــای آموزشــی کوتــاه
مــدت بــه فرانســه اعــزام میشــوند کــه هماهنگیهــای الزم بــرای مرکــز درمانــی و پزشــکان ناظــر
ایــن تیمهــا توســط زنجیــره امیــد فرانســه انجــام میشــود .هــم اکنــون همکاریهــای ایــن دو
مؤسســه بــا تمرکــز ویــژه بــر روی پــروژه ســاخت بیمارســتان ادامــه دارد و ایــن دو ســازمان در نظــر
دارنــد کــه بــا توجــه بــه نیازســنجی در ایــران و بــا کمــک وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش
پزشــکی و دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تعلیــم نیروهــای مــورد نیــاز آینــده بیمارســتان را انجــام
دهنــد.
شرکت  APHPفرانسه
بخــش بینالملــل شــرکت  APHP Internationalفرانســه (دســتیار دولتــی بیمارســتانهای
پاریــس) ،سیســتم بیمارســتانهای عمومــی پاریــس و حومــه آن اســت .ایــن شــرکت بزرگتریــن
سیســتم بیمارســتانی اروپــا اســت کــه خدمــات درمانــی ،آمــوزش ،تحقیــق ،پیشــگیری و خدمــات
پزشــکی اورژانســی را در  52رشــته پزشــکی ارائــه میدهــد .ایــن شــرکت بیــش از  90هــزار
کارمنــد دارد کــه در  39بیمارســتان پاریــس کار میکننــد و ســاالنه بیــش از  5میلیــون و 800
هــزار نفــر را ویزیــت میکننــد .مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد بــا شــرکت  APHPدر خصــوص
پــروژه بیمارســتان زنجیــره امیــد دو قــرارداد همــکاری بســته اســت .ایــن شــرکت بعــد از عقــد
قــرارداد اول ،انجــام مطالعــه امــکان ســنجی بیمارســتان ،بــه مــدت یــک ســال مطالعــات تحقیقــی و
میدانــی خــود را در تهــران برعهــده داشــت کــه خــود شــامل بررســیهای محلــی و میدانــی ،بازدیــد
از بیمارســتانهای کــودکان فعــال در تهــران و برگــزاری جلســات متعــدد بــا افــراد کلیــدی وزارت
بهداشــت و همچنیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــود .
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تمـــامی این مـــوارد منـــجر به تهـــیه مطـالعـــه امـکـان ســـنجی به همــراه طـــرح اقـتصـادی
( )business planو طــرح پزشــکی ( )medical projectشــد .شــرکت  APHPبرنامهریــزی بــرای
طراحــی ســاخت و پالنهــای اولیــه بیمارســتان را بــه کمــک شــرکت مشــاور فنــی مهندســی تینــا
فرآینــد انجــام داد .در فــاز بعــدی همــکاری ،زنجیــره امیــد بــا شــرکت  APHPقــراردادی  5ســاله
بــرای ارائــه خدمــات مشــاوره فنــی و مدیریــت اجــرای طــرح و همچنیــن آمــوزش نیــروی انســانی
آینــده بیمارســتان در تهــران امضــاء کــرد ،بــه موجــب ایــن قــرارداد شــرکت  APHPبــه مــدت 5
ســال خدمــات مشــاورههای آموزشــی و پزشــکی را در تمامــی مراحــل ســاخت بیمارســتان ارائــه
خواهــد کــرد .بعــد از ســاخت بیمارســتان نیــز ،تمامــی مراحــل تجهیــز بیمارســتان بــا نیازســنجی
دانشــگاه تهــران و وزارت بهداشــت و نظــارت  APHPانجــام خواهــد شــد.
سفارت فرانسه در ایران
ســفارت کشــور فرانســه در ایــران در طــی  13ســال گذشــته فعالیــت مؤسســه خیریــه زنجیــره
امیــد ،همکاریهــای پیوســته و بســیار خوبــی را بــا خیریــه زنجیــره امیــد داشــته اســت .ســفرای
فرانســه در تهــران همــواره از فعالیــت خیریــه و همچنیــن پروژههــای ســاختاری ایــن مؤسســه
حمایــت کردهانــد ،بخــش فرهنگــی ســفارت فرانســه در ایــران ســاالنه هزینههــای مربــوط بــه
گذرانــدن دوره آموزشــی کوتــاه مــدت در فرانســه را بــرای تعــدادی از پزشــکان زنجیــره امیــد
پرداخــت میکنــد و تاکنــون بــا کمــک ایــن بخــش از ســفارت 152 ،پزشــک جهــت گذرانــدن ایــن
دورههــا اعــزام شــدهاند .بخــش کنســولی ســفارت نیــز همــواره بــرای روادیــد پزشــکان زنجیــره
امیــد همــکاری داشــتهاند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
مشــارکت ســازمان ملــل بــا مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد از ســال  2013جهــت درمــان کــودکان
پناهنــده نیازمنــد آغــاز گردیــد .ایــن همــکاری در قالــب قــرارداد ســه جانبــه میــان زنجیــره امیــد،
امــور اداره اتبــاع وزارت کشــور و امــور پناهنــدگان ســازمان ملــل متحــد آغــاز شــد .در این مشــارکت
درصــدی از هزینههــای درمــان کــودکان پناهنــدهای کــه دارای کارت آمایــش میباشــند ،توســط
کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل تأمیــن میشــود .تاکیــد میشــود کــه مؤسســه زنجیــره امیــد از
ابتــدای شــروع فعالیــت خــود کــودکان بیمــار پناهنــده ســاکن ایــران را کــه از حمایــت کمیســاریا
برخــوردار نبودهانــد ،نیــز تحــت درمــان قــرار داده اســت و خــود هزینههــای درمــان آنهــا را تأمیــن
نمــوده اســت .کمیســاریا هــر ســال ســعی بــر افزایــش همکاریهــای خــود بــا موسســه در زمینــه
درمــان کــودکان پناهنــده کــرده اســت و امیــد مــیرود روزی ایــن همکاریهــا بیشــتر شــده و
بتــوان شــمار بیشــتری از بیمــاران نیازمنــد را بــا ایــن قراردادهــا درمــان نمــود.
انجمن پناهندگان دانمارک DRC

( DRCانجمــن پناهنــدگان دانمــارک) یــک ســازمان انســان دوســتانه غیــر انتفاعــی و غیــر دولتــی
اســت .ایــن موسســه در  30کشــور در سرتاســر دنیــا کارهــای انســان دوســتانه و عامالمنفعــه
انجــام میدهنــد .ایــن ســازمان در ســالهای  2017و  2018بــرای حــل مشــکل درمــان کــودکان
پناهنــده بــا زنجیــره امیــد همــکاری کــرده اســت.
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سفارت ژاپن در قالب طرح GGP

دولــت ژاپــن یــک برنامــه حمایــت مالــی از پروژههــای مربــوط بــه توســعه ارائــه میدهــد کــه بــه منظــور
رفــع نیازهــای گوناگــون کشــورهای در حــال توســعه طراحــی شــده اســت .ایــن برنامــه کــه کمــک بالعــوض
بــه پروژههــای تأمیــن نیازهــای اولیــه انســانی یــا  GGPنامیــده میشــود ،از طرحهایــی کــه توســط
نهادهــای غیــر دولتــی یــا دولتهــای محلــی (ماننــد اســتانداری و غیــره) پیشــنهاد میشــود ،حمایــت
میکنــد GGP .توانســته از شــهرت خوبــی در حمایــت انعطــاف پذیرانــه و بــه موقــع در زمینــه پروژههــای
مربــوط بــه توســعه در ســطح نهادهــای مردمــی برخــوردار شــود .زنجیــره امیــد تــا بــه حــال توانســته اســت
ســه بــار ایــن کمــک مالــی بالعــوض در رابطــه بــا:
 -1تجهیز فیزیوتراپی و توانبخشی خانه اطفال
 -2خرید دستگاه اکوکاردیوگرافی برای پروژهی کاردیولوژی بیمارستان مدرس
 -3خریــد دســتگاه اکوکاردیوگرافــی بــرای  NICUمرکــز طبــی کــودکان ،را بــه خــود اختصــاص دهــد.الزم بــه
ذکــر اســت کــه ایــن همــکاری ســالهای آتــی هــم ادامــه خواهــد یافــت.
سفارت استرالیا
ســفارت اســترالیا در راســتای اهــداف خیرخواهانــه خــود همــواره پشــتیبان مالــی و معنــوی ایــن موسســه
بــوده اســت .ایــن ســفارتخانه مبلــغ ده هــزار دالر اســترالیا در ســال  97تحــت عنــوان «برنامــه کمــک
مســتقیم» ( )DAPبــرای تهیــه سیســتمهای اداری و کامپیوتــری از جملــه :یــک دســتگاه فتوکپــی ،چهــار
دســتگاه چاپگــر اداری ،یــک دوربیــن عکاســی حرفــهای و یــک دســتگاه ضبــط صــدا بــه موسســه اهــدا
نمــوده اســت .همچنیــن تعــدادی اقــالم و اثاثیــه متعلــق بــه ایــن ســفارتخانه در طــی دو نوبــت بطــور رایــگان
بــه زنجیــره امیــد اهــدا گردیــده اســت .الزم بذکــر اســت ،ســفیر محتــرم اســترلیا در ایــران در تاریــخ 29
اردیبهشــت  98از ایــن موسســه بازدیــد و مراتــب قدردانــی و حمایــت خــود را ابــراز نمودنــد.
گروه بانوان سفارت هند
گــروه بانــوان ســفارت هنــد دربرگیرنــده جمعــی از بانــوان هنــدی فعــال در حوزههــای مختلــف از جملــه
فعالیتهــای بشردوســتانه هســتند .ایــن گــروه در بازارچــه زمســتانی خیریــه موسســه زنجیــره امیــد بــا
اجــاره غرفــه بــه منظــور فــروش محصــوالت متنــوع هنــدی شــرکت جســتند .ایــن گــروه بــا رویکــردی انســان
دوســتانه و بــا فــروش اجنــاس و خوارکیهــای کشــور هندوســتان بــه نفــع ایــن موسســه فعالیــت نمودنــد.
گــروه بانــوان ســفارت هنــد در بهمــن مــاه  98طــی بازدیــدی کــه از خانــه اطفــال و موسســه زنجیــره امیــد
داشــتند ،مبلغــی بــرای درمــان کــودکان اهــدا کــرده و بــرای همــکاری مســتمر بــا موسســه زنجیــره امیــد
ابــراز عالقــه نمودنــد.
گروه DLSG

گــروه بانــوان و همســران دیپلماتهــای خارجــی مقیــم ایــران ( )DLSGاز حامیــان قدیمــی موسســه زنجیــره
امیــد بشــمار میآینــد کــه ســالیان زیــادی اســت کــه بــا موسســه زنجیــره امیــد همــکاری مینماینــد.
ایــن گــروه همــواره از فعالیتهــای درمانــی و خیرخواهانــه موسســه حمایــت مــادی نمودهانــد  .DLSGدر
بازارچــه زمســتانی خیریــه موسســه زنجیــره امیــد در بهمــن مــاه  98شــرکت نمودنــد .ایــن گــروه در غرفــه
فــروش خــود اجنــاس و خوراکیهــای بینالمللــی متنوعــی را بــه نفــع درمــان کــودکان محــروم موسســه
زنجیــره امیــد بفــروش رســاندند .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایشــان تمامــی عوایــد حاصــل از فــروش محصــوالت
خــود را بــرای کمــک بــه درمــان کــودکان نیازمنــد بــه موسســه خیریــه زنجیــره امیــد اهــدا نمودنــد.

Grant Assistance for
Grassroots Projects
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بیمارستانهای طرف قرارداد
مؤسسه
زنجیــره امیــد بــرای رســیدن بــه کیفیــت مطلــوب درمــان ،از تیــم فــوق تخصصــی پزشــکی داوطلــب اســتفاده
مــی کنــد .لــذا بــا توجــه بــه اینکــه محوریــت ایــن موسســه بــر پزشــکان فــوق تخصــص متعــد ،متمرکــز
اســت؛ قراردادهایــی را بــا بیمارســتانهایی کــه پزشــکان فــوق در آنهــا مشــغول بــه کار هســتند ،منعقــد
نمــوده اســت .ازجملــه:
 .1بیمارستان مرکز طبی کودکان:
تهــران ،انتهــای بلــوار کشــاورز ،خیابــان دکتــر محمــد
قریــب ،جنــب بیمارســتان امــام خمینــی(ره) ،پــالک 62

 .2بیمارستان امام خمینی:
تهران  -انتهای بلوار کشاورز

 .3بیمارستان ولیعصر (عج):
بخــش ترمیمــی ،داخــل مجموعــه بیمارســتان امــام خمینــی،
میــدان ولــی عصــر ،انتهــای بلــوار کشــاورز ،داخــل مجموعــه
بیمارســتان امــام خمینــی

 .4بیمارستان امیر اعلم:
تهــران ،خیابــان انقــالب (دروازدولــت) ،ابتــدای خیابــان
ســعدی

 .5بیمارستان شریعتی:
تهران ،خیابان کارگر شمالی ،سه راه جالل آل احمد

 .6بیمارستان کودکان بهرامی:
تهــران ،میــدان امــام حســین ،خیابــان دماونــد ،خیابــان
شــهید کیایــی (ایســتگاه قاســم آبــاد)
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فعالیتهای آموزشی  -پزشکی
از جملــه فعالیتهــای مهــم مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد تربیــت و تقویــت نیروهــای فــوق تخصــص ،بــه منظــور ارتقــا طــب
اطفــال در ایــران میباشــد .ایــن مؤسســه بــرای پزشــکان متخصــص کــودکان تســهیالت و امکانــات الزم بــرای ادامــه تحصیــل
و گذرانــدن دورههــای فــوق تخصصــی فراهــم میکنــد .ایــن دورههــا بــه دو دســته آموزشهــای کوتــاه مــدت داخــل ایــران در
قالــب کلینیکهــای تشــخیصی و همایشهــای علمــی و آموزشهــای بلندمــدت خــارج از ایــران در قالــب دورههــای آکادمیــک
فــوق تخصصــی  Observerو  Clinicalتقســیم میشــوند.

((درمان و جراحی فوق تخصصی  13300کودک بیمار))
آموزشهای کوتاه مدت:
بــه دلیــل پویایــی علــم طــب و بــه منظــور تعامــل و بروزرســانی تخصــص پزشــکان -دورههــای آموزشــی کوتــاه مــدت  -طراحــی
شــده اســت .منظــور از آمــوزش کوتــاه مــدت در زنجیــره امیــد ،ورود تیمهــای پزشــکی بــه ایــران و اقامــت حــدود یــک هفتــهای
آنهـــا اســـت که در این مدت ســـه کـــار برای آنـــها در نظـر گرفتــــه میشود -1 :انجـام ویـزیت و معـــاینات بـالـینـی بیمـاران؛
 -2جراحــی بیمــاران انتخــاب شــده در مراکــز بیمارســتانی طــرف قــرارداد بــا همــکاری تیمهــای پزشــکی داخلــی (تمــام
فلوشــیهای دانشــگاه تهــران و حتــی رزیدنتهــا در کلینیکهــا و جراحیهــا حضــور دارنــد) -3 .ســخنرانیهای علمــی
توســط پزشــکان اعزامــی از طــرف شــبکه بینالمللــی زنجیــره امیــد فرانســه بــه ایــران.
ایــن پزشــکان در طــول مــدت اقامــت خــود بــا طــی مراحــل علمــی در مراکــز آموزشــی -درمانــی و دانشــگاهی کــه بــا هماهنگــی
وزارت بهداشــت ،بیمارســتانهای همــکار و هیئــت علمــی مؤسســه انجــام میشــود ،بــه آمــوزش تازههــای علــم پزشــکی
میپردازنــد.
آموزشهــای کوتــاه مــدت شــامل همــکاری مشــترک بیــن پزشــکان داخــل و خــارج از کشــور اســت و در بــه اشــتراک گذاشــتن
تجربیــات و آشــنایی بــا جدیدتریــن متدهــا و تکنیکهــای درمانــی بیــن پزشــکان کمــک میکنــد .بــه همیــن دلیــل ،پزشــکان
همــکار زنجیــره امیــد طبــق نظــر شــخصی و برنامــه ســاالنه مؤسســه ،بیمارانــی را کــه بــه درمانهــای پیچیــده و تخصصیتــر
نیــاز دارنــد در نظــر میگیرنــد تــا رونــد درمانیشــان در زمــان حضــور پزشــکان بینالمللــی کــه از طــرف زنجیــره امیــد بــه
ایــران دعــوت میشــوند ،بــه صــورت مشــترک پیگیــری شــود .پزشــکان اعزامــی از ســوی زنجیــره امیــد فرانســه نیــز در طــول
مــدت اقامــت خــود در ایــران بــا برگــزاری ســخنرانیهای علمــی و آموزشــی و همچنیــن ویزیــت بیمــاران در کلینیکهــای
فــوق تخصصــی و انجــام جراحــی تعامــل ســازندهای جهــت ارتقــای ســطح علمــی در دانشــگاههای علــوم پزشــکی دارنــد .از
شــروع آغــاز بــه کار زنجیــره امیــد تــا بــه حــال  150تیــم چندیــن نفــره پزشــکی در ســه رشــته قلبــی ،ارتوپــدی و ترمیمــی
بــه ایــران ســفر کردهانــد.
آموزش بلند مدت:
از اهــداف دیگــر مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد در کنــار درمــان کــودکان نیازمنــد ،ارتقــای ســطح کیفــی رشــتههای فــوق
تخصصــی کــودکان در ســه رشــته قلــب ،ارتوپــدی و ترمیمــی در کشــور اســت .در نتیجــه ،ایــن مؤسســه بــا اعــزام پزشــکان
داوطلــب بــه مراکــز دانشــگاهی و درمانــی خــارج از کشــور ،امــکان آمــوزش بــه صــورت  Observerو  Clinicalو شــرکت در
کنگرههــای علمــی را فراهــم میکنــد .از ابتــدای تاســیس موسســه زنجیــره امیــد تاکنون152پزشــک متخصــص بــرای آمــوزش
دورههــای  Observerوســه پزشــک متخصــص هــم بــرای دورههــای  Clinicalبــه فرانســه اعــزام شــدهاند.
ایــن پزشــکان پــس از بازگشــت بــه ایــران ،افــزون بــر درمــان کــودکان نیازمنــد تحــت پوشــش مؤسســه ،نســبت بــه اســتفاده از
آموختههــای خــود در راســتای ارتقــای کیفیــت خدمــات درمانــی بــه همــه کــودکان و بازآمــوزی ایــن آموختههــا بــه همــکاران
متعهدنــد .الزم بــه ذکــر اســت هزینــه اعــزام پزشــکان بــه فرانســه توســط زنجیــره امیــد فرانســه ( )la Chaine de L'espoirو
ســفارت فرانســه در ایــران پرداخــت میشــود.
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برگزاری کلینیکهای رایگان تشخیصی
تاکنــون بیــش از  15000کــودک بیمــار فقــط در کلینیکهــای فــوق تخصصــی -تشــخیصی
مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد بــه صــورت رایــگان معاینــه شــدهاند.
در ســال گذشــته  14کلینیــک توســط پزشــکان فــوق تخصــص داوطلــب داخــل و خــارج از کشــور برگــزار شــده اســت کــه در
ایــن کلینیکهــا تعــداد  1040کــودک بیمــار در شــاخههای ارتوپــدی ،قلبــی و ترمیمــی مــورد معاینــه قــرار گرفتنــد.
تعــداد زیــادی از بیمــاران در بیمارســتانها توســط پزشــکان فــوق تخصــص داوطلــب بصــورت مــوردی ( )per caseتحــت
معاینــه قــرار میگیرنــد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه از ابتــدای تاســیس موسســه زنجیــره امیــد تعــداد  13253کــودک بیمــار مــورد جراحــی فــوق
تخصصــی قــرار گرفتهانــد.

تعداد بیماران جراحی شده (فوق تخصصی) خیریه بینالمللی زنجیره
امید از ابتدای تأسیس تا سال ۹8

تعداد بیماران جراحی شده (فوق تخصصی) خیریه بینالمللی زنجیره
امید در سال ۹8
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کلینیکهای ارتوپدی
کلینیکهــای ارتوپــدی زنجیــره امیــد بــه صــورت کام ـ ً
ال فــوق تخصصــی و در ســه بخــش کلینیکهــای ارتوپــدی دســت ،کلینیکهــای ارتوپــدی انــدام
تحتانــی و کلینیکهــای ارتوپــدی ســتون فقــرات شــکل گرفتــه اســت کــه در تمــام طــول ســال توســط پزشــکان داوطلــب مؤسســه برگــزار میشــوند .الزم
بــه یــادآوری اســت کــه عــالوه بــر ویزیــت بیمــاران در کلینیکهــای تخصصــی ،موسســه زنجیــره امیــد هــر کــدام از کــودکان بیمــاری کــه نیــاز بــه درمــان
دارنــد را بصــورت مــوردی ( )Per caseبــه پزشــکان ارجــاع میدهــد و بــدون فــوت وقــت درمــان آغــاز میگــردد.

کلینیکهای ارتوپدی برگزار شده در سال ۹8
مهرماه ۹8

کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی دست دکتر ولنتی

پروفســور ولنتــی و تیــم ایشــان هــر ســاله بــه ایــران میآینــد کــه در تاریــخ 12مهرمــاه نیــز 1398بــه همــراه تیــم خــود حضــور یافتنــد و بــا همــکاری
پزشــکان داوطلــب ایرانــی بــه سرپرســتی دکتــر کامرانــی درمــان بیمارانــی بــا پیچیدگــی ارتوپــدی دســت را آغــاز نمودنــد .در ایــن کلینیــک درصــد باالیــی
از بیمــاران مبتــال بــه بیمــاری فلــج ارب بودنــد .بیماریهــای دیگــر مثــل دفورمتــی یــا بدشــکلیهای مــادرزادی و بیماریهــای پیچیــده دیگــر نیــز در
ایــن کلینیــک تحــت معاینــه قــرار گرفتنــد.
در ایــن کلینیــک  130بیمــار تحــت معاینــه قــرار گرفتنــد کــه از ایــن تعــداد  23بیمــار بــر اســاس شــرایط بیمــاری در لیســت جراحــی قــرار گرفتنــد .ایــن
جراحیهــا توســط دکتــر ولنتــی و تیــم ایشــان و جمعــی از پزشــکان داوطلــب ایرانــی زنجیــره از جملــه آقــای دکتــر زرگــر و خانــم دکتــر زنجانــی و تعــداد
دیگــری از پزشــکان انجــام شــد .پروفســور فیلیــپ ولنتــی پــس از پایــان ماموریــت پزشــکی خــود بــا ابــراز رضایــت از تعامــل بــا پزشــکان ایرانــی و تــالش
موسســه زنجیــره امیــد در جهــت درمــان کــودکان ابــراز امیــدواری کــرد ایــن شــرایط همچنــان ادامــه داشــته باشــد.
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آبان ماه۹8

کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی (ستون فقرات) دکتر ویوال

در تاریــخ  3آبــان مــاه کلینیــک فــوق تخصصــی ارتوپــدی (ســتون فقــرات) بــا حضــور دکتــر ویــوال و تیــم ایشــان کــه بــرای اولیــن بــار از فرانســه بــه ایــران
تشــریف آورده بودنــد برگــزار گردیــد .در ایــن کلینیــک پزشــکان ایرانــی همــکار موسســه زنجیــره امیــد از جملــه دکتــر مهرپــور و دکتــر نبیــان و دکتــر
زرگرنیــز تیــم را همیــاری نمودنــد.
پس از برگزاری کلینیک و معاینه رایگان  40کودک بیمار 14 ،بیمار در نوبت جراحی قرارگرفتند.
جراحــی فــوق تخصصــی ایــن کــودکان در بیمارســتان شــریعتی بــا همراهــی تیــم فرانســوی توســط دکتــر نبیــان و دکتــر مهرپــور و در مرکــز طبــی کــودکان
بــا همراهــی دکتــر زرگــر بــه پایــان رســید .ایــن کــودکان پــس از جراحــی توســط زنجیــره امیــد حمایــت میشــوند و ادامــه مراحــل درمــان خــود را طــی
مینماینــد.

کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی دکتر نبیان
کلینیــک فــوق تخصصــی ارتوپــدی توســط دکتــر نبیــان در  21آبــان  98برگــزار گردیــد .در ایــن کلینیــک 20کــودک بیمــار بــا مشــکالت ارتوپــدی معاینــه
شــدند کــه تعــدادی در لیســت جراحــی قــرار گرفتنــد و تعــدادی نیــز بــه تشــخیص پزشــک ،بــا اســتفاده از خدمــات کاردرمانــی و فیزیوتراپــی زنجیــره امیــد،
مراحــل درمانــی خــود را طــی مینماینــد.
همچنین یک بیمار با مشکالت ستون فقرات حاد بالفاصله تحت درمان و مراقبت ویژه در مرکز طبی قرار گرفت.
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کلینیکهای ترمیمی
کودکانــی کــه دچــار مشــکالتی ماننــد شــکاف کام و لــب ،ســوختگیهای شــدید و ناهنجاریهــای مــادرزادی هســتند و نیــاز بــه جراحــی پالســتیک و
ترمیمــی داشــته باشــند بــه کلینیکهــای ترمیمــی ارجــاع داده مــی شــوند  .زنجیــره امیــد بــا ایجــاد پروتــکل شــکاف کام و لــب خدمــات ارزنــدهای بــه
ایــن کــودکان ارایــه کــرده اســت .کــودکان پــس از ویزیــت وارد مراحــل گام بــه گام درمــان میشــوند .تیــم کامــل پزشــکی شــامل دکتــر فــوق تخصــص
ترمیمــی ،متخصــص ارتودنســی ،فــک و صورت،گــوش و حلــق و بینــی و گفتاردرمانگــر میشــود .الزم بــه یــادآوری اســت کــه عــالوه بــر ویزیــت بیمــاران در
کلینیکهــای تخصصــی ،موسســه زنجیــره امیــد هــر کــدام از کــودکان بیمــاری کــه نیــاز بــه درمــان دارنــد را بصــورت مــوردی ( )Per caseبــه پزشــکان
ارجــاع میدهــد و بــدون فــوت وقــت درمــان آغــاز میگــردد.

کلینیک فوق تخصصی شکاف کام و لب
در  28شــهریور مــاه  98موسســه خیریــه بینالمللــی زنجیــره امیــد ســه کلینیــک بــه صــورت همزمــان در قالــب پروتــکل شــکاف کام و لــب برگــزار نمــود
کــه در ایــن روز جــراح فــوق تخصــص ترمیمــی آقــای دکتــر فتحــی ،ارتودنتیســت آقــای دکتــر شــیرازی و گفتــار درمانگــر خانــم دکتــر جلیلــه ونــد حاضــر
بودنــد و بــه معاینــه بیمــاران پرداختنــد.
بیمــاران ترمیمــی بــه صــورت مــداوم مــورد معاینــه ،جراحــی فــوق تخصصــی و درمــان قــرار میگیرنــد و درمــان آنهــا بســیار طوالنــی و بعضــا تــا ده ســال
نیــز بــه طــول میانجامــد کــه موسســه زنجیــره امیــد ایــن امــکان را در قالــب طراحــی پروتــکل فــوق تخصصــی شــکاف کام و لــب فراهــم نمــوده اســت.
در کلینیکهــای ترمیمــی دکتــر فتحــی  130بیمــار معاینــه شــدند کــه  75نفــر از آنهــا بــه جراحــی فــوق تخصصــی ترمیمــی نیــاز داشــتند کــه در نوبــت
جراحــی قــرار گرفتنــد و بعــد از جراحــی ،مراحــل گفتــار درمانــی و ارتودنســی را طــی میکننــد .ســایر بیمــاران نیــز رونــد درمانــی خــود را در قالــب ایــن
پروتــکل و زیــر نظــر پزشــکان فــوق تخصــص اطفــال طــی مینماینــد.
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معاینههای قلبی
از آنجایــی کــه بــرای بیمــاران قلبــی بــه علــت نیــاز فــوری بــه درمــان و شــرایط ویــژهای کــه دارنــد ،کلینیکهــای تشــخیصی برگــزار نمیشــود و هــر
بیمــار بــه صــورت مــوردی ( )Per caseتحــت مــداوا قــرار میگیــرد .بــر اســاس تشــخیص شــورای پزشــکی مؤسســه ،ایــن کــودکان بالفاصلــه پــس از
مراجعــه نــزد پزشــکان داوطلــب مؤسســه جهــت انجــام معاینــات تشــخیصی اعــزام میشــوند .ایــن کــودکان کــه از مشــکالت بیماریهــای قلبــی مــادرزادی
رنــج میبرنــد اگــر توســط اکوکاردیوگــراف تشــخیص نــوع بیمــاری انجــام نشــود ،آنژیوگرافــی میشــوند .در واقــع ایــن نــوع آنژیوگرافــی مکمــل مطالعــات
بالینــی و اکوکاردیوگرافــی اســت .همچنیــن در مــورد بیمارانــی کــه بعــد از معاینــات بالینــی و اکوآنژیــو تشــخیصی امــکان درمــان آنهــا از طریــق آنژیوگرافــی
درمانــی وجــود نداشــته باشــد ،جراحــی قلــب بــاز انجــام میشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه در ســال  1398تعــداد  288کــودک بیمــار قلبــی تحــت عمــل
جراحــی قــرار گرفتــه و درمــان یافتهانــد.
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رویدادهای سال ۹8
اردیبهشت۹8
دعوت شبکه ملی موسسات خیریه و نیکوکاری از زنجیره امید
در اردیبهشــت  98شــبکه ملــی موسســات خیریــه و نیکــوکاری از مدیرعامــل زنجیــره امیــد بــرای حضــور و صحبت
در جلســه هــم اندیشــی موسســات دعــوت بــه عمــل آوردنــد .در ایــن جلســه ســرکار خانــم مرعشــی تجربیــات
ارزنــده خــود را در فعالیتهــای ســیزده ســاله خیرخواهانــه درمانــی ایــن موسســه در حــوزه طــب فــوق تخصصــی
اطفــال کشــوربا شــرکت کننــدگان در میــان نهادنــد .در ایــن نشســت دوســتانه در مــورد نحــوه صرفهجویــی در
هزینههــای درمــان کــودکان و همچنیــن ارزش افــزوده فعالیتهــای درمانــی موسســه و راهکارهــای کاهــش
مخــارج و نحــوه بکارگیــری توانمندیهــای خیریــه صحبــت بــه میــان آمــد.

بازدید سفیر استرالیا از موسسه زنجیره امید
ســفیر محتــرم اســترالیا در ایــران در تاریــخ  29اردیبهشــت  98از ایــن موسســه بازدیــد کردنــد .ایــن بازدیــد در
راســتای پــروژه "برنامــه کمــک مســتقیم" ( )DAPبــرای تهیــه سیســتمهای اداری و کامپیوتــری صــورت گرفــت.
در ایــن دیــدار جنــاب ســفیر مراتــب قدردانــی و حمایــت خــود را از تالشهــای خیریــه زنجیــره امیــد در راســتای
ارتقــاء طــب اطفــال و همچنیــن کمــک بــه درمــان کــودکان نیازمنــد ابــراز نمودنــد.
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خرداد ۹8
مراســم رمضــان مؤسســه خیریــه بینالمللــی زنجیــره

امیــد

مراســم افطــار خیریــه بینالمللــی زنجیــره امیــد 8 ،خــرداد مــاه
 98برابــر بــا  23مــاه مبــارک رمضــان برگــزار شــد .در ایــن مراســم
مدیــر عامــل مؤسســه ،ســرکار خانــم مریــم مرعشــی و جمعــی از
خیریــن ،پزشــکان ،هنرمنــدان و عالقهمنــدان بــه زنجیــره امیــد
حضــور داشــتند .پــس از مراســم افطــار مریــم مرعشــی ،مؤســس و
مدیرعامــل زنجیــره امیــد بــه معرفــی فعالیتهــای زنجیــره امیــد
پرداخــت .در ایــن ضیافــت گزارشــی از عملکــرد ســال گذشــته
موسســه خیریــه بینالمللــی زنجیــره شــرح داده شــد و همچنیــن
از پزشــکان داوطلــب ایــن مؤسســه تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آمــد
و یــاد و خاطــره پروفســور کیــوان مــزدا نیــز بــاری دیگــر گرامــی
داشــته شــد .پــس از آن در بخشــی از مراســم بــه پــروژه بــزرگ
بیمارســتان  540تخــت خوابــی فــوق تخصصــی کــودکان امیــد
پرداختــه شــد و اهمیــت و ضــرورت مشــارکتها جهــت تســریع
ســاخت ایــن پــروژه بــه حاضریــن یــادآوری گردیــد.

تیر۹8
دعــوت از موسســه زنجیــره امیــد در گرامیداشــت روز

جهانــی پناهنــدگان در وزارت کشــور

در روز  10تیرمــاه  1398مراســم بزرگداشــت روز جهانــی
پناهنــدگان در وزارت کشــور برگــزار گردیــد .در ایــن مراســم از
زنجیــره امیــد نیــز بــه عنــوان موسســهای کــه فــارغ از دیــن و
نــژاد و ملیــت خدمــات انســان دوســتانه بــه کــودکان نیازمنــد،
منجملــه اتبــاع ارایــه میدهــد ،دعــوت بــه عمــل آمــده بــود .پــس
از آن در بازدیــد از غرفههــا مســولین اداره اتبــاع و کمیســاریا و نیــز
همســر ســفیر اســترالیا و همچنیــن مســئولینی از ســازمان خیریــه
بینالمللــی ریلیــف اینترنشــنال و ســفارت ژاپــن از غرفــه رنجیــره
امیــد بازدیــد کــرده و از عملکــرد موسســه در معالجــه پناهنــدگان
مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را بــه عمــل آوردنــد.

5۹ /
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شهریور۹8
انعقاد تفاهمنامه پنج ساله میان سازمان بهزیستی کشور و مؤسسه خیریه بینالمللی زنجیره امید
 11شــهریور مــاه ،مراســم انعقــاد تفاهمنامــه میــان ســازمان بهزیســتی کشــور و مؤسســه خیریــه بینالمللــی زنجیــره امیــد برگــزار گردیــد .در ایــن مراســم
آقــای دکتــر قبــادی دانــا ریاســت ســازمان بهزیســتی کشــور بــه همــراه جمعــی از معاونیــن ایــن ســازمان و خانــم مریــم مرعشــی مدیــر عامــل مؤسســه
خیریــه زنجیــره امیــد حضــور داشــتند .آقــای دکتــر قبــادی دانــا بــر لــزوم همــکاری مشــترک بیــن ســازمان بهزیســتی و مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد بــا
هــدف ارائــه خدمــات درمانــی و جراحــی فــوق تخصصــی در ســه رشــته ارتوپــدی ،قلبــی و ترمیمــی بــرای کــودکان محــروم زیــر  18ســال تحــت پوشــش
ســازمان بهریســتی تاکیــد نمودنــد .در ادامــه خانــم مرعشــی ضمــن اعــالم توانایــی ایــن مؤسســه در ارائــه خدمــات درمانــی فــوق تخصصــی بــه کــودکان
زیر18ســال بیمـــار ،تاکید نمودند که تمـــام توان خود را در راستـــای درمـــان کـــودکان نیازمنـــد در ســه رشــته قلـــبی و ارتـــوپدی و ترمیـــمی
مصــروف میدارنــد.

اهدای لوازم تحریر
خیریــه زنجیــره امیــد در راســتای اهــداف اجتماعــی خــود هــر ســال قبــل از شــروع ســال تحصیلــی بــا اهــدای بســتههای حمایتــی لــوازم تحریــر ،کفــش
و لبــاس از کــودکان نیازمنــد حمایــت میکنــد.
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مهر۹8
برگــزاری مراســم اولیــن ســالگرد درگذشــت پروفســور
کیــوان مــزدا

مراســم اولیــن ســالگرد درگذشــت پروفســور کیــوان مــزدا در
تاریــخ 11مهرمــاه  98در محــل پــروژه بیمارســتان فــوق تخصصــی
 540تختخوابــی کــودکان امیــد برگــزار شــد .ایــن مراســم بــا
حضــور مریــم مرعشــی مدیــر عامــل زنجیــره امیــد ،همــراه او در
همــه ایــن ســالها ،دکتــر مهرپــور و دکتــر نبیــان و جمعــی از
مهندســین پــروژه بیمارســتان ،هنرمنــدان و بیمــاران و دوســتداران
آن مرحــوم برگــزار گردید .در بخشــی از مراســم حاضریــن خاطرات
شــیرین حضــور پــر مهــر او را ذکــر کردنــد و پیــام تصویــری آریــن
مــزدا دختــر ایشــان نیــز از پاریــس پخــش شــد.
حضور سفیر محترم پاکستان
در تاریــخ  24مهــر  98ســرکار خانــم رفعــت مســعود ســفیر محترم
پاکســتان بــه همــراه جمعــی از اعضــای ســفارت در دفتــر موسســه
زنجیــره امیــد حضــور یافتنــد و ضمــن ابــراز تشــکر از فعالیتهــای
زنجیــره امیــد ،پیشــنهاد دادنــد کــه بــاب آشــنایی موسســه زنجیره
امیــد بــا تشــکلهای مــردم نهــاد ( )NGOپاکســتانی کــه اهــداف
خیریــه دارنــد را بــاز نماینــد .در ایــن دیــدار از اقامتــگاه خانــه
اطفــال بازدیــدی بــه عمــل آوردنــد و از تالشهــای موسســه در
حمایــت از کــودکان محــروم از درمــان قدردانــی نمودنــد.
حضور جمعی از مدیران شرکت زر سیما آرا و گروه پارسیان
ســه شــنبه  23مهــر مــاه ،موسســه خیریــه بینالمللــی زنجیــره امیــد ،مهمــان شــرکت زر ســیما آرا و گــروه پارســیان بــود .محــور اصلــی ایــن مراســم در
خصــوص اهمیــت پــروژه بــزرگ بیمارســتان  540تخــت خوابــی فــوق تخصصــی کــودکان امیــد بــود.
دکتــر میــر عمــادی مدیــر عامــل شــرکت زر ســیما آرا بــا ســخنرانی در ایــن مراســم تاکیــد کردنــد کــه بــا توجــه بــه صداقــت و شــفافیت موسســه زنجیــره
امیــد ،بیــش از ده ســال اســت کــه بــا ایــن مؤسســه در ارتبــاط هســتند و ایــن همــکاری و حمایــت را ادامــه خواهنــد داد .مدیرعامــل زنجیــره امیــد خانــم
مرعشــی فرمودنــد زنجیــره امیــد آمــاده برگــزاری ایــن جلســات صمیمانــه در جمــع دیگــر شــرکتها و حامیــان نیکــوکار میباشــد ،تــا همــه در کنــار هــم
زنجیــرهای از امیــد را بــرای ســاخت بیمارســتان فوقتخصصــی کــودکان امیــد بســازیم و بــا ســاخت ایــن پــروژه بــزرگ ملــی ،کمکــی بــه توســعه طــب اطفــال
و کــودکان ایــن ســرزمین کــرده باشــیم.
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آبان۹8
بازدید اعضای اتاق بازرگانی ایران و فرانسه از زنجیره امید
در تاریــخ  20آبــان مــاه ،تعــدادی از اعضــای اتــاق بازرگانــی ایــران و فرانســه ،در تــور بازدیــد از اقامتــگاه خانــه اطفــال زنجیــره امیــد و مرکــز  NICUدر مرکــز
طبــی کــودکان حضــور یافتنــد ،همچنیــن در پایــان از محــل پــروژه بیمارســتان فــوق تخصصــی  540تختخوابــی کــودکان امیــد بازدیــد کردنــد .در ایــن
دیــدار نشســتی بــا مدیــر عامــل موسســه در رابطــه بــا ســاخت بیمارســتان و همکاریهــا و حمایتهــای اتــاق بازرگانــی از موسســه خیریــه بینالمللــی
زنجیــره امیــد برگــزار گردیــد.

بازدیــد رئیــس کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل در امــور
پناهنــدگان از مؤسســه زنجیــره امیــد

رئیــس کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل در امــور پناهنــدگان آقای
فریســن ،نشســتی را بــا مدیرعامــل موسســه ســرکار خانم مرعشــی
برگــزار کردنــد .در ایــن جلســه ضمــن تشــکر از تالشهــای
مؤسســه بینالمللــی زنجیــره امیــد در درمــان کــودکان پناهنــده
طرفیــن در خصــوص انجــام اقدامــات مشــترک بــرای تســهیل در
رونــد درمــان ایــن کــودکان بحــث و گفتگــو کردنــد .موسســه
خیریــه بینالمللــی زنجیــره امیــد تــا کنــون درمــان و جراحــی
فــوق تخصصــی  4000کــودک پناهنــده مبتــال بــه بیماریهــای
ارتوپــدی ،قلبــی و ترمیمــی را طبــق پروتکلهــای درمانــی خــود
انجــام داده اســت.

بازدید اشکان خطیبی از موسسه زنجیره امید
در تاریــخ  19آبــان مــاه  98جنــاب آقــای اشــکان خطیبــی
هنرپیشــه ســینما و تلوزیــون در دفتــر موسســه حضــور یافــت و
ضمــن بازدیــد از خانــه اطفــال و بازســازی لحظــات شــاد بــرای
کــودکان بــه موسســه پیشــنهاد مســاعدت و همــکاری داد.
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آذر۹8
بازدید موسسه بینالمللی ریلیف از موسسه زنجیره امید
در اول آذر  98جمعــی از اعضــای موسســه بینالمللــی ریلیــف از
زنجیــره امیــد بازدیــد نمودنــد و طــی ایــن دیــدار از تالشهــای
ســودمند ایــن موسســه در ارتقــای طــب فــوق تخصصــی اطفــال
قدردانــی نمودنــد و از اعضــای اجرایــی موسســه رنجیــره امیــد
بــرای شــرکت در کارگاههــای آموزشــی موسســه ریلیــف جهــت
ارتقــای دانــش کاربــردی شــان دعــوت بــه عمــل آوردنــد.

بازدید رییس و معاون روابط عمومی بانک رفاه از موسسه خیریه زنجیره امید
در تاریــخ  11آذر مــاه مدیــر روابــط عمومــی بانــک رفــاه و معــاون روابــط عمومــی بانــک رفــاه از موسســه خیریــه بینالمللــی زنجیــره امیــد بازدیــد داشــتند.
در ایــن دیــدار از زحمــات زنجیــره امیــد در حمایــت از کــودکان محــروم از درمــان تقدیــر نمودنــد و در راســتای مســولیت اجتماعــی خــود ،مبلغــی معــادل
درمــان  20کــودک بیمــار تحــت پوشــش خیریــه زنجیــره امیــد تقدیــم موسســه نمودنــد.

جلسه کتابخوانی و قصهگویی در خانه اطفال
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برگزاری جشن شب یلدا برای مادران و کودکان بیمار در خانه اطفال

برگزاری جشن تولد برای کودکان مقیم اقامتگاه
در اقامتــگاه کــودکان زنجیــره امیــد هــر ماهــه بــرای متولدیــن همــان مــاه مراســم جشــن تولــد برگــزار میشــود و حامیــان دلســوز کــودکان بــا تقبــل
هزینههــای جشــن تولــد و برگــزاری آن ،بــه خلــق لحظاتــی شــاد و بیادماندنــی بــرای کــودکان مبــادرت میورزنــد.
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دی ۹8
بازدید مسئوالن  GGPاز موسسه خیریه بینالمللی زنجیره امید
در دی مــاه  98آقــای ماســاهیتو ایســاکی( )Masahito ISEKIمســول همکاریهــای اقتصــادی ســفارت ژاپــن بــه همــراه همــکاران خــود در ســفارت بــا
ســرکار خانــم مرعشــی مدیــر عامــل زنجیــره امیــد دیــدار کردنــد .در ایــن جلســه پیــرو همکاریهــای گذشــته و پــروژه در پیــش رو بحــث و گفتگــو و
تبــادل نظــر صــورت گرفــت.
در ایــن جلســه یــادآوری و عنــوان شــد کــه موسســه بینالمللــی زنجیــره امیــد همــواره در جهــت فعالیتهــای آموزشــی ،پزشــکی و حمایتــی همکاریهــای
مداومــی بــه شــکل بینالمللــی جهــت تســریع رونــد درمــان و پروژههــای مرتبــط داشــته اســت.

برگزاری جشن اتمام خاکبرداری
در  25دی مــاه  98جشــن اتمــام خاکبــرداری و نیلینــگ پــروژه بیمارســتان فــوق تخصصــی  540تختخوابــی زنجیــره امیــد در محــل بیمارســتان برگــزار
گردیــد .در ایــن مراســم مدیــر عامــل و کارکنــان موسســه زنجیــره امیــد و همچنیــن پزشــکان همــکار و خیریــن و حامیــان و مهندســین پــروژه حضــور
داشــتند .در طــول عملیــات خاکبــرداری پــروژه کــه  9مــاه بــه طــول انجامیــد ،حــدود  117هــزار متــر مکعــب خــاک و نخالــه از ســایت پــروژه خــارج شــد،
و زمیــن پــروژه آمــاده انجــام عملیــات ســاخت دیــوار حائــل شــده اســت.
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امضــا قــرارداد مرحلــه جدیــد پــروژه بیمارســتان فــوق

تخصصــی  540تختخوابــی کــودکان زنجیــره امیــد
(ســاخت دیــوار حائــل)

در تاریــخ چهارشــنبه  25دی مــاه  98در محــل پــروژه بیمارســتان
زنجیــره امیــد ،قــرارداد مرحلــه جدیــد ایــن پــروژه (ســاخت
دیــوار حائــل) مابیــن شــرکت کیســون (کــه در مناقصــه فــاز 1
گودبــرداری ســایت بیمارســتان برنــده شــده بــود) و موسســه
زنجیــره امیــد بــا حضــور مریــم مرعشــی مدیــر عامــل زنجیــره
امیــد و مهنــدس انصــاری مدیــر عامــل شــرکت کیســون و جمعــی
از مهندســین و کارشناســان ایــن پــروژه بــه امضــا رســید.
ایــن پــروژه بیمارســتانی قــرار اســت بزرگتریــن بیمارســتان فــوق
تخصصــی اطفــال در خاورمیانــه باشــد کــه بــا انجــام مطالعــات
کارشناســی و جلســات منظــم و هفتگــی بــا تیــم اجرایــی و
مشــاورین پــروژه در مســیر پیشــرفت قــرار دارد و بــا همــت و
حمایــت حامیــان میتوانــد ســرعت بیشــتری نیــز پیــدا کنــد.

بهمن۹8
برگزاری بازارچه زمستانی خیریه زنجیره امید در محل برج میالد
بازارچــه زمســتانی ایــن مؤسســه در تاریــخ  23الــی  25بهمــن مــاه  98در محــل بــرج میــالد برگــزار گردیــد .ایــن بازارچــه بــا حضــور و ســخنرانی ســرکار
خانــم دکتــر ایمانیــه (ظریــف) و نیــز بــا بیــان توضیحاتــی از ســوی ســرکار خانــم مرعشــی مدیرعامــل مؤسســه ،افتتــاح شــد .در ایــن بازارچــه زمســتانی
شــرکتهای داخلــی و ســازمانها و گروههــای بینالمللــی همچــون کمیســاریای ســازمان ملــل در امــور پناهنــدگان ( ،)UNHCRانجمــن زنــان دیپلمــات
وزارت امــور خارجــه ( ،)DLAگــروه همســران دیپلماتهــای ســاکن ایــران (( )DLSGشــامل ســفارتهای آلمــان ،اســلوونی ،ایتالیــا ،بلژیــک ،پاکســتان،
تاجیکســتان ،تایــوان ،چــک ،چیــن ،ژاپــن ،فرانســه ،فنالنــد ،قزاقســتان ،لهســتان ،مالــزی ،ویتنــام و  )...و نیــز ســفارت هندوســتان حضــور داشــتند.
بنابرایــن گــزارش در طــی برگــزاری بازارچــه ،نمایــش عروســک گردانــی ،قصــه گویــی و مســابقه گــروه هنــری کانــون پــرورش فکــر کــودکان و نوجوانــان
اجــرا گردیــد .از دیگــر نــکات قابــل توجــه ایــن بازارچــه حضــور و بازدیــد آقایــان ایــوو فریســن کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل در امــور پناهنــدگان در
ایــران ،ســفیر اســپانیا ،معــاون اقتصــادی ســفارت فرانســه و برخــی دیگــر از اعضــای ســفارتخانههای ژاپــن ،اســترالیا و افغانســتان بــود .در ایــن بازارچــه کــه
بــا هــدف آشــنایی هرچــه بیشــتر بازدیدکننــدگان بــا فعالیتهــای درمانــی ایــن مؤسســه بــه ویــژه آغــاز ســاخت پــروژه بیمارســتان  540تختخوابــی فــوق
تخصصــی کــودکان برگــزار گردیــد ،کلیــه عوایــد حاصــل صــرف ارائــه خدمــات درمانــی فــوق تخصصــی بــه کــودکان بیمــار تحــت پوشــش مؤسســه گردیــد.
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بازدید بانوان سفارت هندوستان از موسسه زنجیره امید
در اواخــر بهمــن مــاه  98خانــم کاجــری بانــوی اول ســفارت هندوســتان در ایــران بــه همــراه تنــی چنــد از دیگــر بانــوان ســفارت هنــد از موسســه زنجیــره
امیــد بازدیــد داشــتند .ایشــان در ایــن دیــدار بــا حضــور در خانــه اطفــال و اقامتــگاه موسســه و بــا تقدیــم هدایایــی بــرای کــودکان ســاکن اقامتــگاه موسســه،
لحظــات شــاد و مفرحــی را بــرای کــودکان رقــم زدنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایشــان بــه فعالیتهــای انســان دوســتانه مشــغول هســتند.
در ایــن دیــدار ضمــن خوانــش بیانیــه امتنــان ،از تالشهــای زنجیــره امیــد در راه ارتقــای طــب فــوق تخصصــی کــودکان تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آوردنــد
و اظهــار امیــدواری نمودنــد کــه در آینــده نیــز همــکاری بــا موسســه ادامــه داشــته باشــد.

اسفند۹8
تدارک بستههای حمایتی شب عید
مؤسســه زنجیــره امیــد در اســفند مــاه ســال 1398براســاس روال
ســالهای گذشــته ســبد کاالی عیدانــه را بــه منظــور توزیــع در
بیــن خانوادههــای بیمــاران تحــت پوشــش زنجیــره امیــد تــدارک
دیــد .در ایــن رویــداد 1000 ،عــدد ســبد کاال توزیــع گردیــد کــه
عــالوه بــر برنــج و روغــن و ماکارونــی و حبوبــات ،تعــدادی از آنهــا
شــامل گوشــت قرمــز و مــرغ بــود و توســط برخــی از حامیــان
مؤسســه تأمیــن شــده بــود .زنجیــره امیــد ســعی داشــته اســت
کــه در کنــار درمــان کــودکان نیازمنــدی کــه بــه ایــن مؤسســه
رجــوع میکننــد ،بــه ســهم خــود بتوانــد کمــک غیردرمانــی نیــز
همچــون دســتگیری از بیمــاران و خانوادههــای آنهــا در ایــام عیــد
بــه صــورت اهــدای ســبدهای غذایــی داشــته باشــد .خانوادههایــی
کــه توســط زنجیــره امیــد ســبد غذایــی عیدانــه دریافــت کردنــد
اکثــرا ً در شــهر تهــران و مابقــی آنهــا در شهرســتانهای اطــراف
تهــران ســاکن هســتند.
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مدیریت بحران کرونا
در آخریــن مــاه ســال  98بــا شــیوع ویــروس کرونــا و بحرانهــا وتبعــات روانــی و اجتماعــی شــیوع ایــن
ویــروس مواجــه شــدیم ،کــودکان و مادرانــی کــه در اقامتــگاه خانــه اطفــال موسســه بســتری بودنــد و دوره
پیگیــری بعــد از عمــل را میگذراندنــد و خدمــات توانبخشــی دریافــت میکردنــد ،بــا موجــی از تــرس و
ابهــام شــرایط مقابلــه بــا کرونــا مواجــه شــدند؛ در ایــن شــرایط برخــی از عملهــای جراحــی غیــر اورژانســی
کــودکان بــه دلیــل شــرایط احتمالــی آلودگیهــای بیمارســتانی بــه ویــروس کرونــا از ســوی پزشــکان شــان
در اســفند مــاه لغــو گردیــد .بــرای مدیریــت بحــران در ایــن ماجــرا قدمهــای متفــاوت و متنوعــی برداشــته
شــد و اقدامــات موثــری در ســطوح مختلــف بهداشــتی و آموزشــی و پیشــگیرانه انجــام گردیــد.
در همیــن راســتا از ابتــدای اســفند مــاه بیمــاران از قبــل پذیــرش شــده را بــا احتیــاط و دقــت فــراوان
طبــق پروتکلهــای بهداشــتی وزارت بهداشــت در بــاب رعایــت نــکات بهداشــتی و پیشــگیرانه بــه تدریــج
ترخیــص نمودیــم .همــکاران شــاغل در بخــش توانبخشــی (واحــد فیزیوتراپــی و کاردرمانــی ذهنــی و جســمی)
بــا آمــوزش نفــر بــه نفــر بــه مــادران دربــاره شــرایط تمرینهــای خانگــی کودکانشــان جلســه گذاشــته و
مــوارد قابــل ذکــر را در دفترچههــای جداگانــه و یــا فیلــم آموزشــی مخصــوص هرکــودک بــه مــادران تقدیــم
نمودنــد و در طــی ایــن دوران نیــز آموزشهــای آنهــا بــه صــورت ارتباطــات مجــازی ادامــه یافتــه اســت.
هریــک از مــادران بــه صــورت جداگانــه بــا فیزیوتراپــی یــا کاردرمانگــر کــودک خــود ارتبــاط مجــازی داشــتند
و شــرایط را مــورد بررســی قــرار میدادنــد تــا مبــادا بــا قطــع ایــن ارتبــاط ،زمــان طالیــی توانبخشــی کــودک
از دســت بــرود.
دیگــر سیاســتهای اجرایــی اعمــال شــده توســط موسســه بــه منظــور مدیریــت بحــران در شــرایط بــروز
ایــن اپیدمــی ،در زیــر آمــده اســت:
 .1ارایــه آموزشهــای پیشــگیرانه بــه کلیــه کارکنــان موسســه کــه بــا بــه کاربســتن مــوارد بهداشــتی بتواننــد
خــود و اطرافیــان را از بیمــاری دور کننــد.
 .2آمــوزش الزم جهــت پیگیریهــا و انجــام امــور بهداشــتی و توزیــع ماســک و دســتکش و دستشــویههای
بهداشــتی بیــن بیمــاران و خانــواده آنهــا کــه در اقامتــگاه کــودکان اســتقرار داشــتند.
 .3قرنطینه مرکز نگهداری و جلوگیری از ورود و خروج غیر ضروری به خانه اطفال.
 .4ترخیــص بموقــع بیمــاران غیــر اورژانســی بــا تهیــه بلیــط رایــگان جهــت مراجعــه بــه شــهرها یــا
روستاهایشــان
 .5پیگیــری درمــان کــودکان اورژانســی بــدون نیــاز بــه مراجعــه بــه موسســه بصــورت دورکاری و ارتبــاط بــا
بیمارســتانهای طــرف قــرارداد موسســه بــا بیشــترین ســرعت تــا بیمــاران در کوتاهتریــن زمان،درمــان و
جراحــی شــده و بــه شــهر خــود بــاز گردنــد.
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پروژههای ساختاری مؤسسه
پروژه پناهندهها

عنــوان پــروژه :حــل چالــش درمــان کــودکان بیمــار پناهنــده قانونــی ،غیــر قانونــی و بــدون

هویــت و بازگردانــدن آنهــا بــه زندگــی طبیعــی

ضــرورت اجــرای پــروژه :بــا توجــه بــه اینکــه از یــک ســو هــدف خیریــه زنجیــره امیــد ارائــه بهتریــن خدمــات
درمانــی مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی بــا کمتریــن هزینــه بــرای کــودکان زیــر  18ســال بــدون در نظــر
گرفتــن نــژاد ،دیــن و ملیــت اســت؛ و از ســوی دیگــر ،کشــور ایــران یکــی از کشــورهای پناهنــده پذیــر اســت
کــه هزینــه درمــان کــودکان پناهنــده بــه ویــژه درمــان فــوق تخصصــی چنــد برابــر بیمــاران بومــی اســت،
و عــدم درمــان بــه موقــع و بــا کیفیــت ایــن کــودکان ســبب میشــود کــه ایــن مشــکالت جســمی در ایــن
کــودکان بــه معلولیتهــای مادامالعمــر تبدیــل شــود .بــر اســاس اصــل  5اعالمیــه جهانــی حقــوق کــودک
بایــد بــا فراهــم کــردن شــرایط خــاص ایــن معلولیتهــای جســمی را مرتفــع کــرد .مؤسســه زنجیــره امیــد
مطابــق اصــل یــک کنوانســیون جهانــی حقــوق کــودک مصــوب  1959بــا درمــان ایــن کــودکان در رفــع
تبعیــض محــل تولــد اقــدام میکنــد .لــذا بــا توجــه بــه اولویــت درمــان بــرای کــودکان زنجیــره بــدون در
نظــر گرفتــن قوانیــن حاکــم بــر کشــورها ،کــودکان کارتــدار ،بــدون کارت و بیهویــت را فقــط بــه شــرط
محرومیــت در ســه رشــته فوقالذکــر درمــان میکنــد ،و ســعی میکنــد بــا کمــک خیریــن و تیــم درمانــی
زنجیــره امیــد بهتریــن امکانــات درمانــی را بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی بــرای آنهــا فراهــم کنــد.
ذینفعــان پــروژه :کلیــه کــودکان پناهنــده زیــر  18ســال کــه در ایــران زندگــی میکننــد

(قانونــی ،غیرقانونــی و بیهویــت) و بــا مشــکالت ارتوپــدی ،قلبــی و ترمیمــی مواجــه هســتند.
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پروژه کلینیک مدرس

واحــد خدمــات کلینیکــی داخلــی قلــب اطفــال بــرای ارایــه خدمــات تشــخیصی و درمانــی بــا کیفیــت اســتاندارد بینالمللــی جهــت
تشــخیص بــه موقــع و اقــدام درمانــی بــرای کــودکان و نــوزادان مبتــال بــه بیماریهــای قلبــی

ویزیــت بیمــاران در محــل مجتمــع درمانگاهــي بیمارســتان مــدرس انجــام ميشــد .برخــي از بیمــاران در همــان محــل درمانــگاه اکــو ميشــدند و بــه علــت
کیفیــت پاییــن دســتگاه اکــو اطفــال مســتقر در درمانــگاه ،انجــام اکوهــاي دقیــق و اکــو جنیــن بــا دســتگاه موجــود قبلــی ،امــکان پذیــر نبــود.
ایــن محــل فاقــد امکانــات مانیتورینــگ و تجویــز داروهــاي تزریقــي جهــت اکوهــاي همــراه بــا تزریــق همچــون کنتراســت اکــو و اســترس اکــو بــود .همچنیــن
منشــي ثابــت و امکانــات ضبــط و آرشــیو تصاویــر اکــو مهیــا نبــود .ضمن ـاً دپارتمــان قلــب کــودکان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــه مرکزیــت
بیمارســتان مــدرس فاقــد خدمــات تســت ورزش و  Tilt Testبعنــوان اجــزاء ضــروری آمــوزش قلــب کــودکان بــود .تمــام ایــن مــوارد موجــب شــد کــه نــوزادان
و کــودکان بیمــار بــه علــت عــدم دسترســی مناســب و بــه موقــع بــه تشــخیص و درمــان ضریــب بهبــودی کمتــری حاصــل نماینــد .لــذا تکمیــل و تجهیــز
ایــن مرکــز ســبب گردیــده اســت کــه دسترســی کــودکان بــه تشــخیص بهتــر و اقــدام درمانــی مناســب تــر ســهل و آســان گــردد.
نحــوه اجــرای پــروژه :فضایــی بــه مســاحت  100متــر مربــع در بیمارســتان مــدرس بازســازی شــد و اتاقهایــی بــه صــورت پارتیشــنهای مختلــف بــه شــرح
زیــر ســاخته شــد :اتــاق انتظــار ،اتــاق منشــی ،اتــاق اندازهگیــری عالیــم حیاتــی ،اطــاق معاینــه ،اتــاق اکــو ،اتــاق تایــپ ،اتــاق شستشــو ،اتــاق شــیر و اتــاق
تســت ورزش ،تمامــی تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز بــه همــراه وســایل اداری تهیــه شــد و در محــل کلینیــک نصــب و مســتقر گردیــد.
ایــن مــوارد شــامل :دســتگاه اکــو ،دســتگاه تســت ورزش ،دســتگاه  ،Tilt Testمانیتــور عالیــم حیاتــی ،ســقفی  ،IV STANDدســتگاه فشــار خــون دیجیتــال،
دســتگاه فشــار خــون جیــوهای EKG ،هولتــر ،یخچــال داروئــی ،ســایر دســتگاههای پزشــکی و همچنیــن ســری کامــل وســایل اداری در محــل نصــب شــد.
بیــش از یــک میلیــارد تومــان هزینــه بابــت ســاخت ،نوســازی و تجهیــز کلینــک توســط موسســه خیریــه زنجیــره امیــد هزینــه شــد ،ایــن هزینههــا توســط
حامیــان حقیقــی و مهچنیــن شــرکتها تامیــن شــد ،الزم بذکــر اســت کــه دســتگاه اکــوی مســتقر در کلینیــک از محــل کمــک مالــی ســفارت ژاپــن
( )GGPتهیــه شــد.
ذی نفعــان پــروژه :تمامــی کــودکان تحــت پوشــش موسســه و همچنیــن ســایر کودکانــی کــه بــه ایــن مرکــز مراجعــه میکننــد بــه

همــراه زنــان بــاردار از ایــن کلینیــک بهــره میبرنــد.

ساالنه بیش از  ۹هزار کودک و همچنین  1500زن باردار از خدمات تشخیصی و درمانی این کلینیک بهره میبرند.
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پروژه بیمارستان زنجیره امید

ضرورت ایجاد یک بیمارستان فوق تخصصی کودکان در تهران:

در هــر جامعــهای کــودکان ارزشــمندترین ســرمایههای آتــی جامعــه تلقــی میشــوند .مطابــق اعــالم ســازمان
بهداشــت جهانــی %30از کــودکان در سراســر دنیــا بــا نواقــص مــادرزادی متولــد میشــوند و ایــن نواقــص بــه
تنهایــی علــت %20از مــرگ و میــر دوران کودکــی بــه ویــژه شــیرخوارگی را تشــکیل میدهنــد .از مجمــوع
 21اختــالل مــادرزادی شــایع بــدو تولــد  14مــورد آنهــا نیــاز بــه مداخــالت جراحــی در ســال اول زندگــی در
طــی دوران کودکــی دارنــد و در صــورت درمــان نشــدن بــه موقــع میتواننــد اثــرات جــدی و ناخوشــایندی
بــر رونــد تکامــل و یــا عملکــردی کــودک بگذارنــد .تعــداد تختهــای بیمارســتانی موجــود در کشــور در
حــال حاضــر جوابگــوی تقاضــای بســتری در بیمارســتانها نمیباشــد و طبــق اظهــار نظــر مســئولین وزارت
بهداشــت  105هــزار تخــت بیمارســتانی بــرای رفــع نیازهــای حــال حاضــر و آینــده نزدیــک مــورد نیــاز اســت.
بــرآورد شــده بــا امکانــات دولتــی و در صــورت عــدم مشــارکت بخشهــای غیردولتــی جهــت تســهیل رونــد
بیمارستانســازی و یــا بازســازی فضاهــای درمانــی موجــود ،رونــد تکمیــل تعــداد تخــت مــورد نیــاز در کشــور
 40ســال بــه طــول میانجامــد .گرچــه در ســالهای اخیــر اقــدام بــه احــداث تعــدادی بیمارســتان بزرگســال
شــده اســت بــه نظــر میرســد ســاخت بیمارســتانهای کــودکان ،بــه خصــوص در زمینههــای رشــتههای
فــوق تخصصــی اطفــال ،در ایــن میــان کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

از آنچــه کــه شــهر تهــران بــا مشــکالت زیــادی روربــرو هســت کــه از ایــن میــان میتــوان بــه حومــه شــهری
پــر ازدحــام ،آلودگــی هــوا ،ترافیــک زیــاد ،مهاجــرت شهری-روســتایی و خطــر زلزلــه اشــاره کــرد .و همچنیــن
چــون اکثــرا پزشــکان فــوق تخصصــی اطفــال در تهــران مســتقر میباشــند لــذا ضــرورت ســاخت چنیــن
بیمارســتانی در تهــران بســیار مفیدتــر از هــر جــای دیگــری در کشــور میتوانــد نیازهــای پزشــکی در حــوزه
تخصصــی کــودکان را جوابگــو باشــد .از آنجــا کــه تراکــم جمعیــت در جنــوب تهــران بســیار زیــاد اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،در ازای هــر یــک کیلومتــر مربــع 20\000 ،ســکنه در ایــن نواحــی زندگــی میکننــد .از
ایــن رو نیازمنــد مراقبتهــای بیمارســتانی در حــوزه اطفــال میباشــد .بیشــک چنیــن نیــازی بویــژه در
قســمتهای جنوبــی شــهر بســیار حیاتــی اســت.
لــذا بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم ،زنجیــره امیــد بعــد از برگــزاری جلســاتی متعــدد بــا ریاســت دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و بنــا بــه پیشــنهاد وزیــر وقــت بهداشــت
جنــاب آقــای دکتــر قاضــی زاده هاشــمی و پــس از  8مــاه مذاکــره بــا تیــم حقوقــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران موفــق بــه امضــای قــرارداد  99 LBOTســاله بــا ایــن دانشــگاه شــد .بــر اســاس ایــن قــرارداد زمینــی
بــه مســاحت  26هــزار متــر مربــع در منطقــه جوادیــه تهــران در ضلــع غربــی بیمارســتان بهارلــو بــرای مــدت
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 99ســال در اختیــار زنجیــره امیــد قــرار گرفــت.
موسســه بــرای اینکــه یــک بیمارســتان کــودکان بــا اســتانداردهای بینالمللــی و همچنیــن مطابــق بــا نیازهای
حاضــر و آینــده کشــور ایــران ســاخته شــود اقــدام بــه انجــام یــک رشــته مطالعــات امکانســنجی کــرد .بــا
توجــه بــه اهمیــت طــب اطفــال و بنابــر توصیــه وزیــر وقــت بهداشــت ،زنجیــره امیــد اقــدام بــه عقــد قــرارداد
انجــام مطالعــات امکانســنجی بــا بخــش بینالملــل شــرکت ( APHPدســتیار دولتــی بیمارســتانهای
پاریــس) نمــود .قــرارداد مشــاوره بــا ایــن شــرکت بــرای انجــام مطالعــات امکانســنجی ،و طــرح اقتصــادی
و برنامــه پزشــکی بــود .بــه همیــن منظــور بــه مــدت یــک ســال بــا مطالعــات تحقیقــی و میدانــی در تهــران
آغــاز شــد .کــه خــود شــامل بررســیهای محلــی و میدانــی ،بازدیــد از بیمارســتانهای فعــال کــودکان در
تهــران و برگــزاری حــدود  40جلســه بــا بخــش بهداشــت و درمــان کشــور ،ریاســت و معاونتهــای مختلــف
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،مدیریــت و پزشــکان زنجیــره امیــد بــود کــه تمامــی ایــن مــوارد منجــر بــه
تهیــه مطالعــه امکانســنجی بــه همــراه طــرح اقتصــادی و پزشــکی مطابــق نیــاز کشــور شــد.
تیــم شــرکت مذکــور بعــد از انجــام ایــن ماموریتهــا و انجــام امکانســنجیهای الزم ،برنامــه پزشــکی و
مــدل عملکــردی بیمارســتان را آمــاده کردنــد و در تاریــخ ســپتامبر  2017بــه موسســه تحویــل دادنــد .بــر
اســاس طــرح ایــن شــرکت مــدل اصلــی بیمارســتان یــک بیمارســتان  540تختخوابــی فــوق تخصصــی اســت
کــه تمامــی خدمــات درمانــی عمومــی و فــوق تخصصــی را ارائــه خواهــد داد .همچنیــن یــک مرکــز مجهــز و
اســتاندارد توانبخشــی مختــص کــودکان کــه تمامــی نیازهــای توانبخشــی بیمــاران را در ســطح گســتردهای
پوشــش میدهــد ،کــه کام ـ ً
ال همســو بــا فعالیتهــای کنونــی زنجیــره امیــد خواهــد بــود .همچنیــن یــک

بخــش  100تختخوابــه بایــد بــه مراقبتهــای طوالنــی مــدت توانبخشــی بــرای کــودکان چنــد معلولیتــی
اختصــاص داده شــود.

وجــود یــک مرکــز تحقیقــات مختــص پزشــکی کــودکان بــا تمرکــز بــر ژنتیــک نیــز یکــی از نقــاط قــوت
فعالیتهــای آموزشــی بیمارســتان کــودکان امیــد اســت ،ایــن مرکــز همچنیــن دریچــهای جدیــد بــه روی
درمانهــای جدیــد و پیشــرفتهای علــم پزشــکی در زمینههــای مختلــف همچــون ژن درمانــی و جنیــن
درمانــی و  ...بــاز خواهــد کــرد .عــالوه بــر انجــام فعالیتهــای تحقیقاتــی در حــوزه پزشــکی ،مرکــز تحقیقــات،
در حــوزه تحقیقــات آزمایشــگاهی نیــز فعالیــت خواهــد کــرد.
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بعــد از بررســیهای بســیار تصمیــم بــه اضافــه نمــودن مرکــز ترومــای مختــص کــودکان در بیمارســتان شــد
کــه میتوانــد پاســخگوی نیازهــای کــودکان حادثــه دیــده باشــد و اولیــن مرکــز ترومــای مختــص اطفــال
کشــور میباشــد .ســاختن مرکــز اقامتــی بــا ظرفیــت بــاال در کنــار بیمارســتان یکــی از ویژگیهــای منحصــر
بــه فــرد بیمارســتان کــودکان امیــد اســت .از آنجایــی کــه بیمارســتان یــک مرکــز ارجاعــی در ســطح کشــور و
حتــی منطقــه اســت ،وجــود مرکــزی اقامتــی میتوانــد مشــکالت اســکان همراهــان بیمارانــی را رفــع نمایــد
کــه از خــارج از تهــران مراجعــه کردهانــد .ایــن مــدل بیمارســتان کــودکان امیــد بــه نظــر تمامــی کارشناســان
حــوزه وزارتــی و متخصصــان ســاخت بیمارســتان ،دارای کاملتریــن پکیــج مطالعاتــی میباشــد و نــه تنهــا در
ایــران بلکــه در خاورمیانــه نیــز بــی بدیــل اســت.

بــا توجــه بــه تجربــه شــرکت  APHPفرانســه و نیــاز زنجیــره امیــد بــه وجــود مشــاوری قــوی در ایــن زمینــه،
قــرارداد دیگــری بــا ایــن شــرکت در دی مــاه ( 1397ژانویــه  )2018بــرای مشــاوره فنــی و مدیریــت اجــرای
طــرح و همچنیــن آمــوزش نیــروی انســانی آینــده بیمارســتان در تهــران امضــا کــرد .بــه موجــب ایــن قــرارداد
شــرکت فــوق بــه مــدت  5ســال مشــاوره فنــی و مدیریــت پــروژه را در تمامــی مراحــل ســاخت بیمارســتان
ارائــه خواهــد کــرد .بعــد از ســاخت بیمارســتان نیــز ،تمامــی مراحــل تجهیــز بیمارســتان بــا نظــارت

APHP

انجــام خواهــد شــد .بــر اســاس ایــن قــرارداد همچنیــن برنامــه آمــوزش بیــش از  2000نیــروی پزشــکی ایــن
بیمارســتان تدویــن و بــه همــکاری شــرکت فرانســوی آموزشهــای فــوق تخصصــی در ایــران و خــارج از
کشــور را نیــز خواهنــد گذرانــد تــا بتــوان بــا بــه روزتریــن شــیوههای درمانــی ارایــه خدمــات انجــام گیــرد.
مشــاور مطالعــات و بررســیهای مهندســی بــرای فــاز صفــر و یــک پــروژه ،بــر اســاس قــرارداد مشــاوره،
طراحــی را انجــام دادنــد .طراحــی شــامل مدلهــای مالــی مفهومــی و همچنیــن نقشــههای اولیــه و
طرحهــای مفهومــی میباشــد .در مرحلــه بعــدی نیــز طراحــی نقشــههای عملیاتــی ،طرحهــای معمــاری،
مکانیــکال و الکتریــکال پــروژه را نیــز شــروع کردهانــد .تمامــی نقشــههای تهیــه شــده طــی جلســات زیــادی
بــا شــرکت  APHPو تیــم زنجیــر امیــد در ایــران و فرانســه بررســی شــده اســت.
بــرای قســمت خاکبــرداری پــروژه نیــز مناقصــهای جهــت ارزیابــی پیمانــکاران انجــام گرفــت و پــس از
ارزیابیهــای انجــام شــده و امتیازدهیهــای انجــام گرفتــه عملیــات خاکبــرداری در اوایــل اســفند مــاه
شــروع شــد و تــا بــه اول آبــان مــاه  98عملیــات خاکبــرداری بــه همــراه عملیــات نیلینــگ دیــواره گــود بــه
پایــان رســید.
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بعــد از انجــام ارزیابیهــا صــورت گرفتــه بــرای شــروع عملیــات ســاخت ،موسســه تصمیــم بــه اجــرای ســاخت
بیمارســتان بــر اســاس فازبنــدی مرحلــهای کــرده اســت .بــر اســاس ایــن برنامــه در پایــان تابســتان ســال
 99عملیــات ســاخت فــاز یــک پــروژه بــا صــد تخــت شــروع خواهــد شــد و در کنــار آن عملیــات اجــرای
فنداســیون قســمتهای اصلــی ســازه شــروع خواهــد شــد.
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در طــول ســال  98نیــز همچنیــن ماننــد قبــل جلســات
منظــم بررســی پیشــرفت پــروژه بــه صــورت هفتگــی در
دفتــر مدیریــت زنجیــره امیــد برگــزار شــد ،در طــول
ســال  98بیــش از  60جلســه رســمی مختلــف در دفتــر
مدیریــت موسســه زنجیــره امیــد و همچنیــن وزارت
بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،شــهرداری
تهــران ،شــورای شــهر تهــران ،شــهرداری منطقــه 11
و زیــر مجموعههــای آن ،ســازمانها و ادارات مختلــف
دولتــی ،شــرکتهای خصوصــی و  ...تشــکیل شــده
اســت کــه همگــی در راســتای انجــام ایــن پــروژه بــزرگ
بیمارســتان فــوق تخصصــی کــودکان امیــد میباشــد.
موسســه زنجیــره امیــد در طــول ســال  98مجوزهــای
مختلــف ســاخت بیمارســتان و تاییــدات الزم همچــون
کمیســیونهای مختلــف شــهرداری تهــران ،کســب
حــق امتیازهــای ضــروری ماننــد اشــتراکهای آب،
بــرق ،گاز ،تلفــن و  ...بــرای پــروژه در کنــار ادامــه
همکاریهــا بــا ادارات و ســازمانهای داخلــی را بــه
پیــش بــرده اســت.
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ميخواهم در ساخت بیمارستان
مشارکت کنم
در صورتــي کــه تمایــل بــه مشــارکت در ســاخت بیمارســتان فــوق تخصصــی  540تختخوابــي کــودکان و
نــوزادان را داریــد ،مــی توانیــد بــا کمکهــای مالــی خــود بــه صــورت خــرد یــا کالن در اجــرای ایــن پــروژه
مهــم ســهیم باشــید .شــما ميتوانیــد از طریــق تمــاس بــا واحــد حامیــان مالــي مؤسســه خیریــه زنجیــره
امیــد ،از نحــوه مشــارکت در ایــن امــر خیــر اطــالع پیــدا کنیــد.
بــرای خیریــن کــه قصــد دارنــد بــه صــورت کالن در پــروژه مشــارکت داشــته باشــند ،بــه طــور کلــي یــک
قــرارداد بــا عنــوان «توافــق نامــه پشــتیباني مالــي» مابیــن مؤسســه زنجیــره امیــد و فــرد /شــرکت حامــي
بســته ميشــود کــه کلیــه شــرایط و تعهــدات در آن ذکــر شــده اســت .در ایــن توافقنامــه مؤسســه زنجیــره

امیــد متعهــد گشــته اســت تــا کلیــه وجــوه دریافتــي را صرف ـاً در ســاخت بیمارســتان و تهیــه تجهیــزات
پزشــکي ذيربــط هزینــه نمایــد .در ایــن توافقنامــه تخصیــص نــام فــرد بــه عنــوان اهــدا کننــده نیــز لحــاظ
شــده اســت ،خیریــن محترمــی کــه در نظــر دارنــد بــا هــر مبلغــی (مبالــغ پاییــن تــر) در ایــن پــروژه ســهیم
باشــند میتواننــد بــا پرداخــت مبلــغ مــورد نظــر خــود مشــارکت داشــته باشــند .مؤسســه زنجیــره امیــد
موظــف بــه ارائــه گــزارش پیشــرفت پــروژه بــه خیریــن محتــرم اســت.

مشارکت در ساخت بیمارستان به صورت کالن

خیریــن مــی تواننــد بــا پرداخــت هزینــه ســاخت یــک بخــش ،یــک تخــت و یــا متــراژ مشــخصی از پــروژه در

ســاخت بیمارســتان مســاعدت نماینــد .در جــدول زیــر میتوانیــد هزینههــای مربــوط بــه بیمارســتان بــر
اســاس تخــت و یــا بــر اســاس هــر متــر مربــع را مشــاهده نماییــد.

کمپین" آجر امید" :مشارکت خرد به صورت خرید آجر

کمپیــن آجــر امید،کمپینــی از مشــارکتهای مردمــی بــرای ســاخت بیمارســتان فــوق تخصصــی جراحــی
کــودکان زنجیــره امیــد اســت .هــدف از ایــن کمپیــن ایــن اســت کــه همــه مــردم بــا حداقــل تــوان مالــی
بتواننــد در پــروژه بیمارســتان مشــارکت داشــته باشــند .در واقــع افــزون بــر خیرینــی کــه ســرمایههای
کالنــی بــرای ســاخت بیمارســتان اختصــاص میدهنــد ،در قالــب ایــن کمپیــن فضایــی ایجــاد شــده اســت
کــه مــردم بتواننــد بــا حداقــل (100هــزار) صــد هزارتومــان در ســاخت بیمارســتان مشــارکت داشــته باشــند.
نمــاد کمپیــن "آجــر امیــد" نمــادی پــازل ماننــد و متشــکل از آجروارههــای کنــار هــم اســت کــه هــر فــرد
میتوانــد بــا حداقــل صدهــزار تومــان مشــارکت در ایــن پــروژه ،آجــری را امضــا کــرده و جملــه ای از خــود
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بــرای آینــدگان بــه ودیعــه بگــذارد .در نمــاد ایــن دیــوار مانــدگار طرحــی از تــالش همدالنــه مــردم نکــو
رفتــار بــرای ســالمت فــردای کــودکان ایــران ،بــه یــادگار گذاشــته میشــود .زنجیــره امیــد متعهــد اســت
ایــن دســت نوشــتهها را جمــعآوری کــرده و در آینــده نزدیــک در مــوزه بیمارســتان یــا در معمــاری آن
نمایــش دهــد؛ باشــد کــه ایــن پیــام نوعدوســتی بــرای آینــدگان یــادآوری کنــد کــه چــه کســانی در ایــن
امــر ســهیم بودهانــد و چــه پیغــام گرانقــدری بــرای آنهــا داشــتهاند.

میخواهم هزینه درمان یک یا چند کودک را تقبل کنم:
مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد ســاالنه بیــش از  1300کــودک را درمــان میکنــد .نیکوکارانــي کــه مایــل
بــه حمایــت از درمــان یــک یــا چنــد کــودک خــاص هســتند ميتواننــد بــا مراجعــه بــه وب ســایت مؤسســه
بــه نشــانی  www.zanjirehomid.comیــا تمــاس بــا واحــد حامیــان مالــي مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد،
از فهرســت انتظــار کــودکان بیمــار زنجیــره امیــد یــک یــا چنــد کــودک را بــراي حمایــت مالــي در درمــان
انتخــاب کننــد .فهرســت انتظــار زنجیــره امیــد چندیــن بــار در ســال بــه روزرســاني ميشــود .در ایــن
فهرســتها مشــخصات و بیمــاري کــودکان نیازمنــد بــه همــراه هزینههــاي مــورد نیــاز بــراي درمــان آنهــا
نوشــته شــده اســت و حامیــان مالــي و نیکــوکاران ميتواننــد بــا انتخــاب کودکــي کــه مایــل بــه حمایــت از
درمــان او هســتند ،هزینههــاي درمــان او را تأمیــن کننــد .نیکوکارانــي کــه حامــي یــک یــا چنــد کــودک
در زنجیــره امیــد ميشــوند ،بــه صــورت کامــل از رونــد درمــان و هزینههــاي انجــام شــده بــراي درمــان
ایــن کــودک بــا خبــر ميشــوند و از طریــق واحــد حامیــان مالــي مؤسســه در جریــان جزئیــات درمــان قــرار
ميگیرنــد.

الزم اســت نیکوکارانــي کــه عالقهمنــد کمــک بــه خیریــه زنجیــره امیــد هســتند

دقــت فرماینــد تــا تحــت عنــوان کمــک بــه خیریــه مــورد ســوء اســتفاده قــرار

نگیرنــد.
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روشهاي کمک مالي به خیریه زنجیره امید:
 .1مراجعه حضوری به دفتر زنجیره امید و پرداخت کمک مالی و دریافت رسید مهر شده؛
 .2واریز به شماره حسابهاي متعلق به زنجیره:
شماره حساب بانک ملی ( 66666ویژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان)
شماره شبا بانک ملی

شماره کارت بانک ملی

از طریق پرداخت آنالین

شماره حساب بانک مسکن

شماره حساب بانک سامان
شماره شبا بانک سامان

شماره حساب بانک پاسارگاد
شماره شبا بانک پاسارگاد

شماره کارت بانک پاسارگاد

پرداخت از طریق سامانه

پرداخت از طریق سامانه

پرداخت برای مبالغ تا سقف 10هزار تومان

پرداخت از طریق اپلیکیشن روبیکا و آپ و دیجی پی

IR:880170000000111368412002

6037۹۹18۹۹۹31020

www.zanjirehomid.com

14003333334

8144015151551

IR:6۹0560081404001515155001

3618100160160161

IR:380570036181016016016101

5022-2۹70-0001-1622

*733*7*4#
*780*8*2114747#
*540#

خیریــه زنجیــره امیــد موظــف بــه پاســخگویی در قبــال مشــارکت خیریــن محتــرم اســت .جهــت پیگیــری،
میــزان وجــه پرداختــی خــود را بــه مــا اعــالم کنیــد .در صورتــی کــه فــردی خــود را نماینــده زنجیــره امیــد
معرفــی کــرد و خواهــان دریافــت کمــک مالــی از روشــی بــه جــز مــوارد فــوق شــد ،زنجیــره امیــد را در
جریــان قــرار دهیــد.
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نحوه دریافت قلک
یکی دیگر از روشهای حمایت از مؤسسه خیریه بینالمللی زنجیره امید و
مشارکت در ساخت بیمارستان  540تختخوابی فوق تخصصی کودکان ،دریافت
قلک است.
هر خانه که قلکی داشته باشد و هر قلکی که پر شود یک قدم به ساخت بیمارستان کودکان
نزدیکتر خواهیم شد.

جهت دریافت قلکهای اداری و خانگی با شماره زیر تماس بگیرید:
021-22747680

بر چهرهی کودکیاش طرح لبخندی بکشیم.
درمان کودکان محروم زیر  18سال مبتال به بیماریهای قلبی ،ارتوپدی و ترمیمی بدون در نظر
گرفتن نژاد ،ملیت و مذهب

آدرس :تهران ـ میدان تجریش ،خیابان فنا خسرو ،پالک 31
تلفن 22744808 :و  2274480۹و 021-22747681
فکس021-22747682 :

info@zanjiregomid.com
: zanjirehomid
www.zanjirehomid.com

