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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 فیلم هــای علمــی و تخیلــی 
دیــده بودیــم. موجــودی ذره بینــی 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.
ــود. ــاه معصــوم ب ــات بیگن ــر، شــامل مخلوق ــه ذات تغییــر ناپذی ــم ب ــع موجــود لطــف قائ علیرغــم همــه موان

بیــش از 1300 کــودک مواجــه بــا مشــکالت قلبــی، ارتوپــدی و ترمیمــی، جراحــی و درمــان شــدند. اســتفاده 
ــرای دوره هــای مراقبتــی قبــل و بعــد  ــه اطفــال و پذیــرش بیــش از 1280 مــادر و کــودک ب ــای خان از مزای
از عمــل جراحــی از دیگــر بــرکات ســال 1398 بــود. واحــد توانبخشــی نیــز بــا پروتــکل ویــژه اطفــال 4343 

جلســه درمانــی بــه کــودکان ارائــه کــرد.
ــرداری  ــه ســاخت و بهره ب ــرم ب ــاز مب ــان کــودکان، نی ــه در حــوزه جراحــی و درم ــی وقف ــالش ب 14 ســال ت
ــر آن شــدیم گامــی بــزرگ در ارتقــاء طــب فــوق  ــذا ب بیمارســتان فــوق تخصصــی اطفــال را اثبــات کــرد. ل

ــم. تخصصــی اطفــال برداری
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 
ــن  ــد. م ــرانجام می رس ــه س ــان ب ــدد جوی ــای م ــران و دع ــد، همــت خی ــا لطــف خداون ــام دارد ب ــت ع منفع
دوســت نــدارم کــه افــراد را بــه همــکاری وادار نمایــم و از حرف هــای کلیشــه ای ماننــد: "خــدا خیرتــان بدهــد، 
بهشــت را بخریــد و یــا ســالمتی حــق کــودکان اســت" هــم حــذر دارم، در ایــن دوران همــه بــه قــدر کافــی 

ــد و گوششــان از ایــن قبیــل حرف هــا و جمــالت پــر اســت.  آگاهــی دارن

ــردی  ــا ف ــه دغدغه ه ــت ک ــن اس ــود ای ــاختاری می ش ــات س ــان ها از موضوع ــبب دوری انس ــه س ــه ای ک نکت
ــوری  ــا ام ــم ب ــح می دهی ــتر ترجی ــد. بیش ــی دور می کن ــع اجتماع ــان را از نف ــی انس ــده اند و فرد گرای ش
مشــارکت کنیــم کــه حاصلــش را در لحظــه ببینیــم، لــذا پروژه هــای زیــر بنایــی ســاختاری و طوالنــی مــدت 
جذابیــت خاصــی را ایجــاد نمی کنــد. از ســوی دیگــر عــدم الویت بنــدی ضروریــات جامعــه توســط ســازمان ها 
ــرد  ــا س ــا خیریه ه ــکاری ب ــانی و هم ــک رس ــردم را در کم ــا، م ــی از پروژه ه ــیدن بعض ــامان نرس ــه س و ب
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــما را می خواهی ــت ش ــت های هم ــک و دس ــم: کم ــان بگوی ــی آس ــم خیل ــد. می خواه می کن
عــالوه بــر درمــان و ایجــاد کیفیــت مطلــوب، بیمارســتانی بســازیم کــه اولیــن مرکــز 540 تختخوابــی جراحــی 
فــوق تخصصــی اطفــال در خــاور میانــه اســت و در کنــارش اقامتــگاه 100 تختخوابــی جهــت خدمــات قبــل و 

بعــد از عمــل و همچنیــن یــک مرکــز توانبخشــی بســتری حــدود 80 تخــت خوابــی وجــود دارد.
 بــا ســاخت ایــن بیمارســتان عــالوه بــر درمــان و جراحــی هــزاران هــزار کــودک و همچنیــن آموزش پزشــکان 
ــه  ــت ک ــان اس ــود. آن زم ــع می ش ــوص مرتف ــن خص ــور در ای ــر کش ــاز سراس ــال، نی ــی اطف ــوق تخصص ف
ــی  ــریک مال ــز ش ــر کنیم.مرک ــتان ها فک ــال در شهرس ــوق تخصصــی اطف ــه گســتردگی طــب ف ــم ب می توانی
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نــدارد و نخواهــد داشــت. کلیــه کــودکان کشــور ذینفعــان ایــن 
پــروژه هســتند. وظیفــه داریــم در قبــال همــکاری و کمــک شــما 
ــن  ــه ای ــراد جامع ــدام از اف ــر ک ــیم. تقاضــا دارم ه پاســخگو باش
ــوع کمکــی از خــرد و  ــا هــر ن مهــم را دغدغــه خــود بداننــد و ب

ــاری کننــد.  کالن، کــودکان و آینــدگان ایــن ســرزمین را ی
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 1386 شــروع بــه کار کــرده اســت. ایــن مؤسســه 
خدمــات درمانــی خــود را بــا کمتریــن هزینــه ای کــه توســط حامیــان مالــی پرداخــت می شــود، بــه کــودکان 
ــه  ــی در س ــتانداردهای بین الملل ــق اس ــت و طب ــژاد و ملی ــن، ن ــن دی ــر گرفت ــدون در نظ ــال ب ــر 18 س زی
رشــتۀ قلــب، ارتوپــدی و ترمیمــی ارائــه می دهــد. زنجیــره امیــد فقــط یــک مؤسســه خیریــه بــرای درمــان 
کــودکان نیســت؛ ایــن مؤسســه جهــت ارتقــا طــب فــوق تخصصــی اطفــال، بــا ورود تیم هــای بین المللــی و در 
جریــان همــکاری بــا پزشــکان فــوق تخصــص مجــرب داخلــی جهــت ایجــاد کیفیــت مطلــوب درمــان و انجــام 
جراحی هــای فــوق تخصصــی، دوره هــای کوتــاه مــدت و بلندمــدت آموزشــی برگــزار می کنــد. ایــن موسســه
ــی  ــی و بین الملل ــکان ایران ــوق تخصصــی پزش ــم ف ــود تی ــه در درون خ ــه ای اســت ک ــن مؤسســه خیری اولی
دارد. تاکیــد می شــود کــه اکثریــت تیــم همــکار بین المللــی از کشــور فرانســه هســتند. تاکنــون 150 تیــم 
فرانســوی جهــت انجــام مأموریــت پزشــکی فــوق تخصصــی و تعامــل درمانــی و علمــی و آموزشــی بــه ایــران 
ــد،  ــکی بوده ان ــوم پزش ــگاه عل ــاتید دانش ــه از اس ــص ک ــوق تخص ــک ف ــن 152 پزش ــد. همچنی ــفر کرده ان س
بــرای دوره هــای آموزشــی Observer و ســه پزشــک نیــز بــه منظــور تعامــالت آمــوزش پزشــکی و بروز رســانی 
ــای  ــم فعالیت ه ــاخص های مه ــی از ش ــده اند. یک ــزام ش ــدت Clinical اع ــد م ــای بلن ــرای دوره ه ــش ب دان
زنجـــیره امیـــد کـاهـش چشــــمگیر هــزینه هـای درمـان با بـاالتریـن سطــح اســـتاندارد کیفــیت درمــان 
می باشــد. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه اعــزام پزشــکان جهــت دوره هــای 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 13300 کــودک بیمــار ارتوپــدی، قلبــی و ترمیمــی از سراســر 
کشــور توســط ایــن مؤســـسه مــورد جراحــی فــوق تخصصــی قــرار گرفتــه و درمــان شــده اند. زنجیــره امیــد 

طبــق پرونــده مددجویــان در طــول فعالیــت خــود، از تمامــی اســتان های کشــور پذیــرش داشــته اســت.

ایــن مؤســـسه دردوران خدمـــت رسانی خود چندین دســـتاورد مهم پزشـــکی 
بــرای اولیــن بــار در ایران داشـــته اســت کــه ایــن دســـتاوردها عبارتند از:

1- جراحــی اصالحــی انحــراف بــاالی 100 درجــه ســتون فقــرات بــا اســتفاده از دســتگاه بررســی سیســتم 
عصبــی حیــن جراحــی )Intraoperative Nerve Monitoring(؛ 

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

3- جراحــی فلـــج شــبکه براکـــیال یــا فلـــج زایمـــانی دســـت بــا اســـتفاده از روش پیوند عصـــب دســـت و 
اســـتفاده از چســـب بیولـــوژیک بــه جــای نــخ بخیــه؛ 

4- انجام عمل پیوند انگشت شست پا به دست، برای کودکانی که دستشان فاقد انگشت است.
5- درمــان و جراحــی بیمــاران مبتــال بــه شــکاف کام و لــب بــا اســتفاده از پروتکل درمـــانی و همـــکاری تیم 

فــوق تخصصــی بــرای رســیدن بــه کیفیــت مطلــوب.
ــژه ی بعــد  ــوزادان( و مراقبت هــای وی ــال )ن ــب اطف ــر قل ــروژه کاهــش مــرگ و می ــدازی پ 6- ایجــاد و راه ان
از عمــل جراحــی در NICU مرکــز طبــی کــودکان کــه ســبب کاهــش چشــمگیر مــرگ و میــر شــده اســت.
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7- راه انــدازی و تجهیــز خانــه کــودکان زنجیــره امیــد  بــا چرخــش 200 نفــر پذیــرش در مــاه، بــا توجــه بــه 
اینکــه درصــد زیــادی از کــودکان بیمــار نیــاز بــه مرکــز کامــل توانبخشــی و مراقبت هــای تکمیلــی درمانــی 

قبــل و بعــد از عمــل جراحــی دارنــد.

فعالیت های این مؤسسه به سه شاخه اصلی تقسیم می شود: 

• فعالیت های درمانی: برای درمان کودکان. 
• فعالیت های ساختاری: برای رسیدن به استاندارد فوق تخصصی در پزشکی کودکان.
• فعالیت های آموزشی پزشکی: برای ارتقای کیفی رشته های فوق تخصصی کودکان.

گفتنــی اســت فعالیت هــای مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد در بســتر همــکاری گســترده علمــی بــا مؤسســه 
ــد از ســیزده  ــن موسســه بع ــد فرانســه )La Chaine de L›espoir( انجــام می شــود. ای ــره امی ــه زنجی خیری
ســال فعالیــت در حــوزه ســالمت و انجــام پروژه هــای ســاختاری در مراکــز درمانــی مختلــف، بعــد از مطالعــات 
تخصصــی و گســترده نســبت بــه ســاخت بیمارســتان 540 تختخوابــی فــوق تخصصــی کــودکان امیــد اقــدام 
 medical( و پزشــکی )business plan( کــرده اســت. مطالعــات امــکان ســنجی و همچنیــن طــرح اقتصــادی
project( پــروژه توســط شــرکت APHP International  فرانســه )دســتیار دولتــی بیمارســتان های پاریــس( 

و همچنیــن مهندســین مشــاور تینــا فرآینــد مطابــق نیــاز کشــور ایــران بــه انجــام رســیده اســت. هماهنگــی 
ــوم پزشــکی تهــران و وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی صــورت  ــا دانشــگاه عل ــن مــورد ب در ای

گرفــت.
ــر نظــر  ــروژه بناب ــن پ ــه شــده اســت. ای ــد تهی ــا فرآین ــز توســط شــرکت تین ــروژه نی نقشــه های معمــاری پ
ــه  ــه ب ــا توج ــور را دارد. ب ــتانی کش ــرداری بیمارس ــاخت و بهره ب ــرح س ــته ی ط ــن بس ــان کامل تری کارشناس
کمبــود تخت هــای بســتری کــودکان در کشــور نســبت بــه رشــد و افزایــش جمعیــت و نبــود امــکان افزایــش 
تخــت در بیمارســتان های دولتــی و خصوصــی در حــال حاضــر، ضــرورت احــداث یــک بیمارســتان عمومــی 
ــروی  ــود نی ــن کمب ــه شــدت احســاس می شــود. همچنی ــودکان ب ــوق تخصصــی جراحــی ک ــت ف ــا محوری ب
فــوق تخصصــی کــودکان در کشــور یکــی از اصلی تریــن مشــکالتی اســت کــه نیــاز بــه ایجــاد یــک فضــای 
ــات پزشــکی، فلوشــیپ )fellowship( رشــته های  ــه خدم ــار ارائ ــوان در کن ــه بت پزشــکی و آموزشــی دارد ک
مختلــف فــوق تخصصــی کــودکان را آمــوزش داد. بنابرایــن در کنــار اهــداف مدنظــر ایــن مؤسســه خیریــه 
درجهــت افزایــش تخت هــای بیمارســتانی، افزایــش و ارتقــای تســهیالت مــورد نیــاز بیمارســتان و آمــوزش 
ــن بســیاری از کــودکان از ســایر  ــژه اســت. همچنی ــورد توجــه وی ــز م ــوق تخصــص کــودکان نی پزشــکان ف
شهرســتان ها بــه تهــران مراجعــه می کننــد، لــذا ایــن مؤسســه ســاخت اقامتــگاه اطفــال مجــاور بیمارســتان 

را الزم می دانــد.
ــن بیمارســتان، ســاخت اولیــن مرکــز توانبخشــی بســتری و مرکــز تحقیقــات بیماری هــای  همچنیــن در ای

ــی شــده اســت.  ــز پیش بین ــودکان نی ک
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بهره وران این پروژه سه گروه از کودکان هستند:

ــد و توســط  ــی ندارن ــه اســتطاعت مال ــچ گون ــه هی ــد: ک ــره امی ــد تحــت پوشــش زنجی ــودکان نیازمن 1- ک
ــود. ــن می ش ــان تأمی ــی آن ــای درمان ــی هزینه ه ــد تمام ــره امی ــن زنجی خیری

2- طبقــه متوســط جامعــه: گــروه دوم از بهــره وران پــروژه، آن دســته از بیمارانــی هســتند کــه اســتطاعت 
ــات  ــه خدم ــذا وظیفــه ی بیمارســتان ارائ ــد، ل ــه ی معمــول را دارن ــا تعرف ــق ب ــان مطاب ــه درم پرداخــت هزین

درمانــی بــه ایــن دســته اســت.

3- اقشــاری کــه قــادر بــه پرداخــت هزینه  هــای درمــان خــود هســتند الزم بــه تاکیــد اســت کــه خدمــات 
درمانــی ارائــه شــده بــرای همــه اقشــار جامعــه یکســان می باشــد. 

ــای  ــدی در ارتق ــتان گام بلن ــن بیمارس ــه کار ای ــاز ب ــا آغ ــدوار اســت ب ــد، امی ــره امی ــه زنجی مؤسســه خیری
ســالمت کــودکان ایــران زمیــن در همــه رشــته های 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.
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مــاده 1: هــدف اصلــی زنجیــره امیــد فراهــم نمــودن بهداشــت بــرای کودکانــی اســت کــه بــه دلیــل فقــدان 
وســایل فنــی و منابــع مالــی در کشــور مبــدا نمی تــوان از آنهــا مراقبــت نمــود. 

ــه بیمــاری  ــوط ب ــان مرب ــه درم ــد هزین ــد و نمی توانن ــاز دارن ــه نی ــی ک ــد از کودکان ــره امی ــاده 2: زنجی م
ــد. ــت می نمای ــد مراقب ــت کنن ــان را پرداخ ش

مــاده 3: زنجیــره امیــد مراقبت هــای بهداشــتی را بــرای کــودکان، بــدون توجــه بــه ملیــت، نــژاد و دیــن 
ــد. ــا انجــام می ده آنه

ماده 4: زنجـیــــره امیــــد آمــوزش های تخــــصصی پزشــکی را برای گــــروه پزشــکی فراهــم می نماید 
تــا پزشــکان اطفــال بتواننــد کار درمــان را بــه شایســتگی انجــام دهند.

مــاده 5: زنجیــره امیــد دانــش پزشــکی، فنــی، تجهیــزات و مــواد مصرفــی را در کشــورهایی کــه ســاختار 
ــد. بیمارســتانی آنهــا کارآمــد نیســت فراهــم می نمای

مــاده 6: زنجیــره امیــد نســبت بــه تســهیل توســعه ســاختار بیمارســتانی بــرای بــرآورده نمــودن نیازهــای 
کــودکان در کشــورهای مربوطــه اقــدام مــی نمایــد.

ــودکان را از  ــگ ک ــعه هماهن ــرای توس ــرورش الزم ب ــوزش و پ ــه آم ــد دسترســی ب ــره امی ــاده 7: زنجی م
ــد. ــم می کن ــی فراه ــای حمایت ــق برنامه ه طری

ماده 8: زنجیره امید دارای تعهد برای مشارکت در دفاع از حقوق کودکان است. 
مــاده ۹: زنجیــره امیــد اطمینــان حاصــل خواهــد کــرد کــه تمــام صالحیت هــای الزم بــه خصــوص تعهــد 

در مــورد متخصصــان داوطلــب، طبــق مأموریــت و تعهداتشــان انجــام شــده اســت.
مــاده 10: زنجیــره امیــد، روابــط بــر اســاس جوامــع را بــا توجــه بــه جمعیــت ذینفــع مــد نظــر قــرار داده 

اســت.
ــز  ــت تجهی ــن مأموری ــه منظــور انجــام ای ــی و فنــی الزم را ب ــد تمــام شــرکای مال ــره امی ــاده 11: زنجی م

مــی نمایــد.
ــوریت،  ــام مأمــ ــور انجــ ــه منظــ ــات تأمیــــن مالــــی را ب ــد عملیــ ــره امیــ ــاده 12: زنجـیــ م

می نمایــد. اجـــــرا 
مــاده 13: زنجیــره امیــد خــود را متعهــد بــه ارتقــای شــفافیت روابــط بــا خیریــن بــه خصــوص تعهــد خــود 

نســبت بــه پایبنــدی بــه منشــور اخالقــی ســازمان های اجتماعــی و انســان دوســتانه می دانــد.

منشور اخالقی مؤسسه خیریه 
امـید بین المللی زنجیره 
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• کسب مقام مشورتی از سوی مجمع اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
)ECOSOC( متحد اکوسوک

ــاه  ــت م ــا 11 اردیبهش ــر ب ــال 2014، براب ــی س ــاه م ــک م ــد در ی ــره امی ــه زنجی ــه خیری مؤسس
 ،)ECOSOC( ــوک ــد، اکوس ــل متح ــازمان مل ــی س ــادی و اجتماع ــع اقتص ــوی مجم 1393 از س
مفتخــر بــه کســب عنــوان مقــام مخصــوص مشــورتی ایــن ســازمان شــد. مؤسســه های غیردولتــی 
)NGO( بــرای دریافــت گواهــی »مقــام مخصــوص مشــورتی UN« افــزون بــر ایــن کــه الزم اســت 
مقــر معینــی داشــته و حداقــل 2 ســال از تاریــخ تأســیس آنهــا بــه عنــوان NGO گذشــته 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 فعالیت هــای 

مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد آوردۀ مالــی دربــر نــدارد.

• دریافت نشان زرین جایزه ملی بقراط
 

ــی بقــراط شناســایی نهادهــا و مؤسســات ســالمت محــور در جهــت  ــزه مل هــدف از برگــزاری جای
ــا اهــدای ایــن جایــزه زمینــه  ارتقــای ســطح ســرانه بهداشــت و تندرســتی در کشــور اســت کــه ب
ترغیــب نهادهــا، ســازمان ها و ارگان هایــی فراهــم می شــود کــه در حــوزه ســالمت خدمــات 
ارزنــده ای ایفــا کرده انــد. ایــن جایــزه هــر ســاله در محورهــای مشــخص و مختلــف و در ســه ســطح 
نشــان زریــن، ســیمین و برنزیــن برگــزار می شــود. در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه عملکــرد چندیــن 
ــی و  ــات درمان ــن خدم ــا کیفیت تری ــن و ب ــه بهتری ــد در ارائ ــره امی ــه زنجی ــه خیری ــاله مؤسس س
پزشــکی بــه کــودکان نیازمنــد زیــر 18 ســال، هیئــت کمیتــه داوران جایــزه ملــی بقــراط، خیریــه 
ــه  ــن نشــان ب ــراط دانســته و ای ــن بق ــز شــرایط الزم جهــت اخــذ نشــان زری ــد را حائ ــره امی زنجی
ــه زنجیــره امیــد از همــان ابتــدا  ــه زنجیــره امیــد اهــدا شــد. از همیــن رو، خیری مدیرعامــل خیری
جــزو مؤسســات خیریــه برتــر عرصــه ســالمت محســوب شــده و از ســوی ایــن نهــاد مــورد تقدیــر 

و تشــکر قــرار گرفتــه اســت.

UNWG دریافت تقدیرنامه از سازمان •

UNWG یــا اتحادیــه زنــان ســازمان ملــل مســتقر در ویــن یــک ســازمان غیــر انتفاعــی اســت کــه 

ــت  ــازمان، حمای ــن س ــی ای ــداف اصل ــی از اه ــت. یک ــده اس ــیس ش ــالدی تأس ــال 1970 می در س
مالــی کــودکان نیازمنــد اســت. هــر ســاله مبلغــی از ســوی ایــن ســازمان بــه عنــوان کمــک هزینــه 
ــی، مؤسســات بایســتی  ــت مال ــن حمای ــه مؤسســات اهــدا می شــود. جهــت دریافــت ای بالعــوض ب
دارای شــرایط و ویژگی هــای خاصــی باشــند کــه بــا اهــداف ایــن ســازمان همخوانــی داشــته باشــد. 

افتخارات مؤسسه خیریه زنجیره امید 
از سال 1386 تا به حال

ECOSOC
United Nations
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ــی، بهداشــتی و مالــی مشــکالت  ــی اســت کــه از نظــر آموزشــی، درمان ــی  کودکان ایــن ســازمان حامــی مال
ــروژه  ــرای پ ــن ســازمان ب ــه از ای ــت کمــک هزین ــه دریاف ــق ب ــد موف ــره امی ــد. مؤسســه زنجی شــدیدی دارن
کاهــش مــرگ و میــر قلــب اطفــال شــده اســت. عــالوه بــر آن زنجیــره امیــد موفــق بــه کســب تقدیرنامــه 

ــازمان شــده اســت. ــن س ــران ( از ای ــودکان ای ــه ک ــانی ب ــوان )کمک رس تحــت عن

ــالمت  ــن س ــل از خیری ــش تجلی ــر در همای ــر برت ــوان خی ــه عن ــی ب • معرف
ــران ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش

 
بــا توجــه بــه عملکــرد مؤسســه زنجیــره امیــد در حــوزه پزشــکی و درمانــی، تاکنــون خدمــات ارزنــده ای از 
ســوی ایــن مؤسســه صــورت پذیرفتــه اســت. ایــن خدمــات هــم بــه صــورت ارتبــاط مســتقیم بــا پزشــکان 
ــی  ــی و اجرای ــا انجــام فعالیت هــای عمران ــان و هــم ب ــا آن ــادل اطالعــات ب ــور آموزشــی و تب و اســاتید در ام
ــه زنجیــره امیــد از همــان ابتــدای  همچــون ســاخت مراکــز پزشــکی صــورت می گیــرد. از همیــن رو، خیری
امــر جــزو خیریــن برتــر عرصــه ســالمت محســوب شــده و از ســوی ایــن نهــاد مــورد تقدیــر و تشــکر قــرار 

گفتــه اســت.

 UN Global Compact معاهده جهانی سازمان ملل •

ــا  ــری، ب ــی، یادگی ــی ترویج ــبکه آموزش ــک ش ــل UN Global Compact ی ــازمان مل ــی س ــده جهان معاه
ــه  ــزاری داوطلبان ــی، شــهرداری ها و دانشــگاه ها و اب ــر دولت ــای اقتصــادی، ســازمان های غی مشــارکت بنگاه ه
ــو  ــد عض ــره امی ــی زنجی ــه بین الملل ــه خیری ــت. مؤسس ــرکت ها اس ــی ش ــئولیت اجتماع ــای مس ــرای ارتق ب
شــناخته شــده ایــن معاهــده اســت و بــر اصــول دهگانــه آن پایبنــد اســت. ایــن معاهــده معطــوف بــه انجــام 
فعالیت هــا 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 شــرکت ها مي خواهــد 
کــه در چارچــوب حــوزه تأثیــر ســازمان خــود بــه ایــن ده اصــل پایبنــد باشــند و از آنهــا دعــوت بــه عمــل 
مــی آورد تــا بــه ایــن اصــول متعهــد باشــند و هــر چنــد وقــت گزارشــي را دربــاره گام هــاي مشــخصي کــه 

بــراي تحقــق اصــول دهگانــه آن برداشــته انــد بــه ســازمان ملــل ارســال کننــد.
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1- درمان و جراحی بیماران مبتال به اسکولیوز )با انحراف 100 درجه و بیشتر(

ــران  ــور ای ــط در کش ــن و متوس ــات پایی ــا درج ــرات( ب ــتون فق ــراف س ــکولیوز )انح ــه اس ــال ب ــاران مبت ــی بیم ــان و جراح درم
ســال ها رواج داشــته اســت. تعــدادی از بیمــاران بــا انحــراف بیشــتر از 100 درجــه 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 
ــه سرپرســتی  ــرات ب ــدی ســتون فق ــوق تخصصــی ارتوپ ــم ف ــا  ورود دســتگاه Intraoperative Neuromonitoring و ورود تی ب
پروفســور کیــوان مــزدا موفــق بــه انجــام ایــن نــوع جراحــی خــاص شــد. پایــش دقیــق سیســتم عصبــی حیــن اعمــال جراحــی 
اصالحــی ســتون فقــرات همــواره یکــی از دغدغه هــای 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 می کنــد تــا خطــر ایــن جراحی هــا کاهــش یابــد. پیــش از ایــن، درمــان هــر یــک 
از ایــن کــودکان در خــارج از کشــور هزینه هــای 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 سیســتم های عصبــی در حیــن اعمــال جراحــی اســت. از اهــداف دیگــر خریــد ایــن دســتگاه آمــوزش 
آن بــرای پزشــکان داخــل کشــور اســت کــه باعــث می شــود بیمــاران بــرای درمــان بــه خــارج از کشــور اعــزام نشــوند. هماهنگــی 
بــرای آمــوزش ایــن دســتگاه نیــز در ایــران توســط دکتــر Tarif Masri Zada پزشــک داخلــی مغــز و اعصــاب بــا تجربــه 20 ســاله 

ــا دســتگاه نــرو مانیتورینــگ در فرانســه صــورت می پذیــرد. در زمینــه کار ب
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2- جراحـی موفـقیت آمیز 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 1990 توســط پزشــکی بــه نــام Donald Nuss انجــام شــده 
بــود. در ایــن عمــل جراحــی بــه کمــک دوربیــن )توراکوســکوپ( داخــل قفســه ســینه دیــده می شــود و بــه 
ــینه  ــه س ــی قفس ــرد فرو رفتگ ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــن جراح ــه در ای ــی ک ــزار مخصوص ــک اب کم
ــکالت  ــد مش ــد و می توان ــار وارد می کن ــرد فش ــه ف ــب و ری ــر روی قل ــاری ب ــن ناهنج ــود. ای ــالح می ش اص
تنفســی بــرای بیمــار بــه وجــود آورد. ایــن بیمــاری کــه در اصطــالح، ســینه قیفــی )Pectus Excatum( نــام 
ــرده  ــه کار ب ــزار ب ــه داخــل ایجــاد می شــود. اب ــده و اســتخوان نخــاع  ب ــرو رفتــن چنــد دن ــه علــت ف دارد ب
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.

 

3- پروژه کاهـش مـرگ و میر قلـب نوزادان، با راه انـدازی NICU در 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 
ــه اجــرای  یــک بیمارســتان کــودکان قــرار دارد. ایــن مؤسســه پــس از ارزیابــی علــل مــرگ و میــر اقــدام ب
ــروژه ســاختاری در جهــت کاهــش میــزان مــرگ و میــر قلــب کــودکان نمــود. طبــق بررســی های انجــام  پ

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 NICU در مرکز پزشکی؛

• آموزش پرستاران و کادر درمانی در داخل و خارج کشور؛
• دعوت از تیم های پزشکی بین المللی؛

• 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 پــروژه ای تحــت عنــوان پــروژه 
ــه  ــا ســرمایه گذاری مؤسســه خیری ــب از ســال 1392 و ب ــای سرشــتی قل ــه بیماری ه ــال ب ــودکان مبت ــر ک ــرگ و می کاهــش م

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:

1- تخریــب، بازســازی و تعمیــر بخــش ICU، تغییــر معمــاری داخلــی و مقاوم ســازی ســقف جهــت نصــب کنســول های ســقفی 
و اصــالح تجهیــزات مکانیکــی کــه نتایــج زیــر را در پــی داشــته اســت:

الف: تغییر معماری داخلی
ب: ایجاد ایمنی الکتریکی

ج: کنترل عفونت

2- تجهیــز بخــش ICU  قلــب شــامل: 12 تخــت ICU ، 2 تخــت ایزولــه، تخــت عملیــات خــاص و اتــاق عمــل ســرپایی. مــوارد 
انجــام شــده در بخــش بــه شــرح زیــر اســت:

الــف: کلیــه تجهیــزات خریــداری شــده از برندهــای ATOM  ژاپــن، FUKUDA ژاپــن، TOSHIBA ژاپــن، SIEMENS  آلمــان، 
ــه  ــی اســت و دارای گواهینام ــروف داخل ــدگان مع ــن از محصــوالت تولید کنن ــکا و همچنی ــکا و BENET  آمری PHILIPS  آمری

کیفــی FDA  آمریــکا، CE اروپــا اســت و بــه منظــور کاهــش مــرگ و میــر انتخــاب شــده اند.
ب: دســتگاه رادیولــوژی دیجیتــال پرتابــل بــرای کلیــه بخش هــای 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 بهره بــرداری بــر 

روی کنســول های ســقفی نصــب شــده اســت.
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ــرفته  ــتم های پیش ــا سیس ــتان ب ــوب بیمارس ــرده معی ــوای فش ــانترال ه ــش س ــازی بخ ــب و بازس 3- تخری
ــا فیلتراســیون کامــل در هــوای ورودی و خروجــی  جدیــد بــدون روغــن کــه ســبب شــده هــوای فشــرده ب

انجــام شــود.

4- تجهیــز اطــاق عمــل قلــب: باتوجــه بــه فعــال شــدن NICU امــکان انجــام تعــداد عمل هــای بیشــتر، بــا 
خریــد تجهیــزات زیــر میســر شــد:

الف: پمپ قلب
ب: لوازم جانبی پمپ

ج: ابزار جراحی و ساکشن دیجیتال 

5- انتخــاب و آمــوزش پرســتاران بــرای کار در بخش هــای آی ســی یــو جراحــی قلــب مرکــز طبــی آی ســی 
یــو. همزمــان بــا شــروع بــه کار بخــش، پرســنل آمــوزش دیــده در یکــی از 3 آی ســی یــو قلــب بیمارســتان 

مرکــز طبــی آغــاز بــه کار نمودنــد. 

6-تدویــن پروتــکل کلیــه پروســیجر های آی ســی یــو جراحــی قلــب توســط کمیتــه پژوهــش بخــش قلــب 
تحــت نظــارت معاونــت پژوهــش بیمارســتان کــه قســمت عمــده پروتکل هــا نوشــته شــده اســت و کتابــی در 

زمینــه جراحــی قلــب کــودکان در حــال تألیــف اســت .

ــل  ــتری، عم ــرش و بس ــد پذی ــورد رون ــن در م ــه والدی ــانی ب ــالع رس ــت اط ــی جه ــم آموزش ــه فیل 7- تهی
ــص. ــس از ترخی ــای پ ــش و مراقبت ه ــو و بخ ــی ی ــل، آی س ــاق عم ــا در ات ــب و مراقبت ه ــی قل جراح
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ــس  ــر )Necker( پاری ــتان نک ــه بیمارس ــب ب ــی قل ــتاران جراح ــک و پرس ــم پزش ــی تی ــفرهای گروه 8- س
ــی  ــت مال ــی و حمای ــزی و هماهنگ ــه ری ــا برنام ــس( ب ــوزاد در پاری ــب ن ــی قل ــام جراح ــرال انج ــز ریف )مرک

ــد. ــره امی زنجی

ــه بیماســتان نکــر )Necker( پاریــس  ــی و جراحــی قلــب کــودکان ب 9- اعــزام پرســتاران و پزشــکان داخل
ــرای دوره هــای تکمیلــی  ب

ــو و  ــاغل در آی ســی ی ــی بررســی ســطح اســترس و تنــش در پرســتاران شـ ــروژه تحقیقات 10- اجــرای پ
ــا تنــش. ــه ب ــوزش راه هــای مقابل ــا هــدف آم ــی ب ــزاری جلســات گــروه درمان ســپس برگ

11- برگزاری دوره کالس های یوگا در مرکز طبی کودکان در سال 1394 با هزینه مؤسسه زنجیره امید.

ــاغل در  ــات ش ــاران و خدم ــار ی ــتاران، بیم ــه پرس ــه کلی ــترا ب ــویقی اکس ــه تش ــغ ماهان ــت مبل 12-پرداخ
آی ســی یــو جراحــی قلــب کــودکان، و اتــاق عمــل قلــب مرکــز طبــی کــه در مجمــوع بالــغ بــر 130 نفــر 

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 5 درصــد کاهــش یافــت.

ــار  ــودکان بیم ــر ک ــرگ و می ــرخ م ــی و ن ــل جراح ــداد عم تع
ــی قلب

روند افزایش تخت NICU-OH مرکز طبی کودکان  
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4- جراحی و پیوند انگشت پا به دست

ــه عمل هــای فــوق تخصصــی کــه جــزو عمل هــای خــاص اســت و در حــال حاضــر در کشــور بســیار متــداول نیســت،  از جمل
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 می شــود.
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5- جراحی شبکه براکیال )پیوند عصب با استفاده از چسب بیولوژیک به جای 
استفاده از نخ بخیه ( و ترمیم عصب 

بــر اســاس آمارهــای جهانــی از هــر 2 هــزار کــودک متولــد شــده، 3 کــودک در بــدو تولــد بــر اثــر آســیب های 
ممکــن در زایمــان طبیعــی )و حتــی گاهــی ســزارین(، از ناحیــه اعصــاب شــبکه بازویــی )شــبکه براکیــال( 
)Brachial Plexus Birth Palsy( دچــار آســیب می شــوند؛ کــه می توانــد اثــرات همیشــگی و پایــدار بــه جــا 
ــان می شــود  ــوزادی نمای ــج ارب( )Erb›s Palsy(  کــه از همــان دوران ن ــج دســت )فل ــه فل بگــذارد، از جمل
ــل توجهــی از  ــدار می شــود. درصــد قاب ــه مــرور اثراتشــان پدی ــدار دیگــری کــه ب و آســیب های جــدی و پای
ــه  ــی ب ــال اول زندگ ــک س ــوند، طــی ی ــال می ش ــار آســیب شــبکه براکی ــد دچ ــان تول ــه در زم ــی ک نوزادان
طــور خــود بــه خــود بهبــود می یابنــد. امــا بــر اســاس مطالعــات، احتمــال پایــدار شــدن عالئــم بــه صــورت 
ــم پزشــکی،  ــا پیشــرفت های عل ــبختانه ب ــود دارد. خوش ــوزادان وج ــا 25 درصــد از ن ــن 10 ت ــر بی مادام العم
درصــد قابــل توجهــی از کــودکان کــه از آثــار مانــدگار فلــج بــه دلیــل آســیب شــبکه براکیــال رنــج می برنــد، 
ــزات  ــود تجهی ــی و نب ــد درمان ــه شــیوه های جدی ــل بی توجهــی ب ــه دلی ــوز ب ــا هن ــان هســتند. ام ــل درم قاب
مــورد نیــاز بــرای درمــان ایــن کــودکان، امــکان درمــان قطعــی ایــن کــودکان در کشــور فراهــم نشــده اســت. 
تشــخیص و درمــان بــه موقــع و صحیــح ایــن آســیب ها 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 

ــور  ــن ط ــب )Nerve Transplantation(، و همی ــد عص ــت پیون ــک جه ــوص بیولوژی ــب مخص ــردن چس ک
سیســتم ترمیــم عصــب )Nerve Graft( بــرای ایــن جراحــی اســتفاده می کنــد. ایــن سیســتم بــرای اولیــن 
ــه کار  ــه سرپرســتی پروفســور فیلیــپ ولنتــی ب ــران توســط تیــم جراحــی دســت زنجیــره امیــد ب ــار در ای ب

رفتــه اســت.
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6- راه انـدازی و تجهیـز اقامتـگاه کودکـان-  )خـانه اطفـال مؤسـسه خـیریه 
زنجـیره امـید(

مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد اقامتگاهــی بــا ظرفیــت پذیــرش 30 نفــر شــامل 15 کــودک بیمــار بــه همــراه 
ــای  ــکان درمان ه ــت و ام ــن محــل اقام ــدام تأمی ــن اق ــرده اســت. هــدف از ای ــز ک ــدازی و تجهی ــادر راه ان م
ویــژه بــرای بیمــاران تحــت پوشــش مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد اســت کــه در شهرســتان اقامــت دارنــد 
ــای  ــا و مراقبت ه ــز درمان ه ــن مرک ــدارد. در ای ــود ن ــتاندارد وج ــان اس ــکان درم ــان ام ــل زندگی ش و در مح
ویــژه قبــل و بعــد از عمــل بــه بیمــاران ارائــه می شــود و همچنیــن کلینیــک توانبخشــی شــامل فیزیوتراپــی، 
ــروژه شــکاف  ــک جهــت پ ــودکان و کلینی ــکل ک ــق پروت ــی طب ــار درمان ــی و گفت ــی جســمی، ذهن کاردرمان
ــن  ــش ای ــت پوش ــاران تح ــه بیم ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــدازی ش ــه راه ان ــن مؤسس ــب در ای کام و ل
ــران  ــه ته ــان ب ــرای درم ــتان ها ب ــا از شهرس ــیاری از آنه ــوده و بس ــه ب ــد جامع ــات نیازمن ــه از طبق مؤسس
ــای  ــه مزای ــه همــراه دارد. از جمل ــی ب ــای اجتماعــی فراوان ــن مرکــز مزای ــذا ســاخت ای مراجعــه می کننــد؛ ل
ایــن مرکــز می تــوان بــه کاهــش هزینه هــای 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 خانواده هــا بــه دلیــل ایــن شــرایط ســخت عمومــاً از ادامــه درمــان فرزندانشــان در تهــران منصــرف شــده 
و بــه شهرهایشــان برمی گشــتند. 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

ــه کــودکان بی بضاعــت  ــی را ب ــات درمان ــژه و خدم ــد مراقبت هــای وی ــره امی ــه اینکــه مؤسســه زنجی نظــر ب
ــد از عمــل جراحــی اســت،  ــل و بع ــدت قب ــی م ــت طوالن ــی اقام ــن درمان های ــه چنی ــد و الزم ــه می کن ارائ

ســاخت ایــن محــل نتایــج زیــر را بــه همــراه خواهــد داشــت:
1. نظــارت کامــل پزشــکان زنجیــره امیــد قبــل و بعــد از عمــل کــودکان کــه منجــر بــه حصــول نتایــج بهتــر 

درمانــی خواهــد شــد؛
2. کاهش عفونت های بیمارستانی از طریق کاهش زمان بستری کودکان در بیمارستان؛

3. تدوین برنامه های مراقبتی قبل و بعد از عمل جراحی و تکمیل فرآیند درمان؛
4. افزایش فضا برای کودکانی که به مراقبت های بلند مدت نیاز دارند؛

5. کاهــش هزینه هــای فیزیوتراپــی کــه حجــم وســیعی از هزینه هــای درمــان را شــامل می شــود و همچنیــن 
ارائــه بهتریــن خدمــات کاردرمانــی مطابــق بــا پروتــکل کــودکان بــرای کــودکان تحــت پوشــش زنجیــره امید؛

6. ارائه خدمات مشاوره روانشناسی.

اهداف اجتماعی

ــه اینکــه بیمــاران تحــت پوشــش ایــن مؤسســه از طبقــات محــروم و پاییــن جامعــه هســتند و  ــا توجــه ب ب
بــرای اهــداف درمانــی از شهرســتان ها بــه تهــران مراجعــه می کننــد، ســاخت ایــن مرکــز مزایــای اجتماعــی 

فراوانــی بــه همــراه دارد کــه عبارتنــد از:
1. کاهش هزینه های بیمارستانی با توجه به کاهش زمان بستری کودکان در بیمارستان؛

2. بــه دلیــل مشــکالت مالــی خانواده هــای بیمــاران شهرســتانی و عــدم امــکان اقامــت در تهــران، خانواده هــا 
عمومــاً از ادامــه درمــان فرزندانشــان منصــرف شــده و بــه شهرهایشــان بــاز می گردنــد. از ایــن رو، ایــن مرکــز 
ــان و پــس از آن را فراهــم  ــادر در طــول مــدت درم ــا م ــرای کــودکان نیازمنــد همــراه ب ــات اقامتــی ب امکان

خواهــد آورد؛
3. فراهم آوردن فضای روانی ایمن برای بیماران؛

4. آمــوزش پســران و دختــران از طریــق تدریــس دروس ابتدایــی بــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد وقفــه در 
تحصیــل آنــان؛

5. آمــوزش والدیــن از طریــق برگــزاری کالس هــای کوتــاه مــدت بــا موضــوع مهارت هــای زندگــی، 
آســیب های اجتماعــی، نحــوه مراقبت هــای کــودکان بعــد از عمــل.

مهمتریــن شــاخصه ایــن پــروژه، رســیدن بــه بهتریــن نــوع درمــان باتوجــه بــه کاهــش هزینه هــای درمانــی 
اســت. در ایــن راســتا مراحــل زیــر بــرای هــر کــدام از بیمــاران اجــرا می شــود: 

 • تشکیل کلینیک های فوق تخصصی توسط پزشکان عضو زنجیره امید؛
ــل  ــه عم ــاز ب ــه نی ــی ک ــی، در بیماران ــت فیزیوتراپ ــدی جه ــل ارتوپ ــد از عم ــل و بع ــاران قب ــاع بیم  • ارج

ــد؛ ــی دارن جراح
ــی  ــل جراح ــه عم ــاز ب ــه نی ــی ک ــک، در بیماران ــتورالعمل پزش ــخیص و دس ــق تش ــاران مطاب ــاع بیم  • ارج

ــد؛ ندارن
ــکان  ــط پزش ــان، توس ــد درم ــری رون ــت پیگی ــی، جه ــد درمان ــول فراین ــدد در ط ــت مج ــه و ویزی  • معاین

ــد. ــره امی زنجی
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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
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7. ایجاد پروتکل شکاف کام و لب 

اگرچــه درمان هــای شــکاف کام و لــب در کشــور ایــران در مقاطــع ســنی مختلــف و بــه روش هــای گوناگــون و بــا متخصصــان 
رشــته های مختلــف انجــام می شــود، 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 
ــی اقــدام کــرده اســت. ایــن امــر ســبب می شــود  ــه کامل تریــن نتیجــه مطلــوب درمان ــد درمانــی جهــت دســتیابی ب یــک رون

کــه ایــن کــودکان بــا بهبــودی کامــل بــه عنــوان یــک عضــو مفیــد اجتمــاع زندگــی کننــد. 

8.  راه اندازی مجهزترین مرکز توانبخشی کودکان کشور

ــی  ــرویس های تخصص ــن س ــن و کاملتری ــی از مجهز تری ــد یک ــره امی ــی زنجی ــن الملل ــه بی ــه خیری ــی موسس ــز توانبخش مرک
ــی،  ــرویس های فیزیوتراپ ــد س ــره امی ــه زنجی ــی موسس ــش توانبخش ــد. در بخ ــه می ده ــور ارائ ــودکان را در کش ــی ک توانبخش

ــرد.  ــرار می گی ــودکان ق ــار ک ــی در اختی ــار درمان ــی و گفت ــی ذهن ــمی، کاردرمان ــی جس کاردرمان
در کلینیــک فیزیوتراپــی از وســایل و دســتگاه های مجهــز بــرای درمــان بیمــاران نیازمنــد اســتفاده می شــود. در ایــن کلینیــک 
ــرا ســوند،  ــرای توانبخشــی، اولت ــاز ب ــورد نی ــای الکتریکــی م ــواع جریان ه ــی شــامل ان ــدرن الکتروتراپ ــز و م دســتگاه های مجه
ــوده  ــر نظــر فیزیوتراپیســت مجــرب و کارآزم ــی زی ــات درمان ــاز تمرین ــورد نی ــزات م ــه تجهی ــرد میــل هوشــمند و کلی ــزر، ت لی
ــای  ــک، برنامه ه ــی می باشــد در کلینی ــد فیزیوتراپ ــناس ارش ــه کارش ــرد. فیزیوتراپیســت موسســه ک ــرار می گی ــتفاده ق مورداس
ــه از  ــی هوشــمند ک ــه سیســتم هیدروتراپ ــک ب ــن کلینی ــد. ای ــر طراحــی و اجــرا می نمای ــر چــه تمام ت ــت ه ــا دق ــی را ب درمان

ــت.  ــد اس ــت بهره من ــی روز اس ــتگاه های هیدروتراپ ــرفته ترین دس پیش
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کلینیــک کاردرمانــی جســمی زنجیــره امیــد نیــز بــا برخــورداری از تجهیــزات تمریــن درمانــی مــدرن بــا حضــور ســه کاردرمانگــر 
ــا  ــی مراجعیــن تحــت پوشــش را بعهــده دارد.کاردرمانگرهــای کلینیــک ب ــن برنامه هــای کاردرمان مجــرب و متخصــص کاملتری
هماهنگــی بــا پزشــک متخصــص کــودکان، برنامه هــای درمــان حرکتــی آنهــا را طراحــی و اجــرا می کننــد و درصــورت نیــاز و 
بــرای پیشــبرد بهینــه برنامــه توانبخشــی کــودک بــه مــادر بیمــار هــم توصیه هــا و آموزش هــای مــورد نیــاز را ارایــه می دهنــد. 
در کلینیــک کاردرمانــی ذهنــی نیــز کارشــناس ارشــد کاردرمانــی ذهنــی مشــکالت خلــق و خــو و یادگیــری، شــناختی و تمرکــز 
ــزات آموزشــی و  ــار تجهی ــد و در کن ــرار می دهن ــق ق ــی دقی ــورد ارزیاب ــودکان را م ــف ک ــای ظری ــن مهارت ه ــی، و همچنی ذهن
درمانــی مــدرن قابــل دســترس در کلینیــک در کنــار کلینیک هــای فیزیوتراپــی و کاردرمانــی زنجیــره امیــد، دایــره توانبخشــی 

حرکتــی و ذهنــی کــودکان را کامــل می نماینــد. 
در بخــش توانبخشــی زنجیــره امیــد، کلینیــک گفتــار درمانــی عمومــی و کلینیــک تخصصــی شــکاف کام نیــز بــا حضــور اســاتید 
دانشــگاه و متخصصیــن گفتــار درمانــی دایــر می باشــد. گفتــار درمانگــران بــا بهره گیــری از روش هــای درمانــی علمــی مــدرن و 
مســتند، مشــکالت گفتــار و تکلــم کودکانــی کــه از ایــن بیماری هــا رنــج میبرنــد را درمــان می کننــد. کلینیــک گفتــار درمانــی 
بــه دســتگاه نــازال اندوســکوپی )Nasal endoscopy( کــه یــک سیســتم درمانــی تخصصــی بــرای توانبخشــی گفتــاری کــودکان 
بــا مشــکل شــکاف کام اســت نیــز مجهــز می باشــد. تعــداد مراکــز اســتفاده کننــده از ایــن دســتگاه در کشــور بســیار محــدود 

اســت و وجــود آن در یــک موسســه درمانــی خیریــه منحصــر بفــرد می باشــد. 
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ــی  ــا اســتانداردهای بین الملل ــق ب ــی مطاب ــا کیفیت تریــن خدمــات پزشــکی و درمان ــه ب ــی کــه ارائ از آن جای
بــرای کــودکان نیازمنــد زیــر 18 ســال بــا صــرف کمتریــن هزینــه همــواره ســرلوحه مؤسســه خیریــه زنجیــره 
امیــد بــوده اســت، انتخــاب پزشــکان همــکار در ایــن مؤسســه نیــز بــا حساســیت ویــژه ای انجــام می شــود. 
ایــن پزشــکان بــا بررســی و تأییــد شــورای علمــی مؤسســه، متشــکل از اســاتید برتــر و پیشکســوت دانشــگاهی 
کشــور، انتخــاب می شــوند. 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 رشــته های ارتوپــدی، قلبــی و ترمیمــی و ســایر رشــته های جراحــی کــودکان کــه در آینــده 

اضافــه خواهنــد شــد دارای فــوق تخصــص باشــند. 
ــه اینکــه بیمــاران مؤسســه از اقشــار بســیار آســیب پذیر جامعه انــد و از لحــاظ پزشــکی  ــا توجــه ب تعهــد: ب
جــزو مــوارد پیچیــده محســوب می شــوند 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 
ــن امــر در دوره هــای آموزشــی  ــد در راســتای ای ــن مؤسســه بای ــذا پزشــکان همــکار ای و پیشــرفت اســت، ل

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 می شــود، زنجیــره امیــد از ابتــدا تــا 

کنــون بــرای نیــل بــه ایــن دغدغــه تعامــالت بین المللــی بــا پزشــکان دیگــر کشــورها داشــته اســت.
ــواره از  ــن مؤسســه هم ــراه ای ــی، پزشــکان هم ــداف پزشــکی و درمان ــه اه ــل ب ــت نی ــرد، جه ــن رویک ــا ای ب
ــار پزشــکان همــکار داخــل  ــن پزشــکان حــوزه تخصصــی خــود هســتند. در کن ســرآمدترین و متخصص تری
ــه  ــه )La Chaine de L›espoir(  در س ــد فرانس ــره امی ــکاری زنجی ــا هم ــد ب ــره امی ــه زنجی ــور، مؤسس کش
ــن  ــش ای ــد. نق ــکاری می کن ــرگروه هم ــوان س ــه عن ــکی ب ــاتید پزش ــن اس ــا مجرب تری ــر ب ــتۀ فوق الذک رش
ــا تیم هایــی اســت کــه بــه صــورت داوطلبانــه بــه ایــران  همــکاری انتخــاب تیم هــای پزشــکی و مشــارکت ب
اعــزام می شــوند. هــدف از ایــن همــکاری ارتقــای ســطح علمــی رشــته های فــوق تخصصــی اطفــال، تبــادل 
اطالعــات علمــی، درمــان و جراحــی مــواردی اســت کــه بــدون ایــن امــر در کشــور مــا امکان پذیــر نخواهــد 
ــاز شــورای علمــی مؤسســه و بررســی  ــالم نی ــد از اع ــز بع ــل نی ــکار بین المل ــود. در انتخــاب پزشــکان هم ب
ســوابق کاری آنهــا، جهــت همــکاری در بحــث درمــان و یــا امــر آمــوزش بــه ایــران دعــوت می شــوند. 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 ســال ها دریــغ نکــرده اســت. تمامــی پزشــکان همــکار مؤسســه 
ــا  ــد کــه در کشــور و دنی ــدی و ترمیمی ان ــره امیــد از خبــرگان و متخصصیــن ســه حــوزه قلبــی، ارتوپ زنجی

ــده اند.  ــناخته ش ش

چگونگی انتخاب پزشکان همکار 
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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

Dr. Tarif Masri Zada دکتر تریف مسری زادا
متخصص نورولوژی

بیمارستان Necker پاریس

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

بیمارستان های شریعتی و مرکز طبی کودکان

دکتر رامین حاج زرگرباشی
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی ارتوپدی اطفال

بیمارستان های مرکز طبی کودکان، شریعتی، بهرامی و نورافشار

دکتر محمد حسین نبیان
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی ارتوپدی اطفال

بیمارستان های مرکز طبی کودکان و شریعتی

 جراحی دست

Prof. Philippe Valenti پروفسور فیلیپ والنتی
جراح ارتوپدی و ترامالوژی دست و شانه

Bizet و کلینیک Institute de la Main Shoulder Paris بیمارستان

دکتر رضا شهریار کامرانی
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی دست و اعصاب محیطی

بیمارستان های شریعتی، خاتم االنبیاء و نورافشار

دکتر لیال زنجانی
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی دست و اعصاب محیطی

بیمارستان های مرکز طبی کودکان و شریعتی
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• گروه فوق تخصصی قلب کودکان

جراحی قلب

Prof. Pascal Vouhe پروفسور پاسکال وهه
فوق تخصص جراحی قلب کودکان 

بیمارستان Georges-Pompidou پاریس

Prof. Francois Lacour-Gayet پروفسور فرانسوآ لَکورگیه
فوق تخصص جراحی قلب کودکان،

 Oman Royal Hospital بیمارستان سلطنتی عمان

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

Catherine Amrein دکتر کاترین اَمرین
متخصص مراقبتهای ویژه

بیمارستان Necker پاریس
 

سعیده محمد زاده رستگار
NICU سرپرستار بخش
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• گروه فوق تخصصی ترمیمی کودکان

Bernard Pavi پروفسور برنارد پَوی
فوق تخصص جراحی پالستیک کودکان

  St.Vincent de Paul بیمارستان سن ونسان دوپول پاریس

Dr. Selim Bennaceur دکتر سلیم بناسر
فوق تخصص جراحی پالستیک کودکان

بیمارستان رابرت دبره Robert Debre پاریس

دکتر حمیدرضا فتحی
فوق تخصص جراحی پالستیک کودکان

بیمارستان های 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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یکــی از ویژگی هــای خــاص مؤسســه زنجیــره امیــد ایــن اســت کــه ایــن مؤسســه خیریــه عــالوه بــر تأمیــن هزینه هــای درمانــی 
کــودکان بیمــار، همــواره تاکیــد نمــوده ایــن خدمــات درمانــی را مطابــق بــا اســتانداردهای بین المللــی بــا باالتریــن کیفیــت و 

کمتریــن هزینــه ارائــه نمایــد.
ــد فرانســه  ــره امی ــا زنجی ــل ب ــی توســط مؤسســه و همــکاری و تعام ــب ایران ــوق تخصــص داوطل ــن پزشــکان ف انتخــاب بهتری
ــان  ــش درم ــت. در بخ ــده اس ــر گردی ــن ام ــداد ای ــث رخ ــی باع ــی بین الملل ــوق تخصص ــکی ف ــای پزش ــزام تیم ه ــور اع بمنظ
ــژاد و  ــن، ن ــن دی ــدون در نظــر گرفت ــار را ب ــودک بیم ــش از 13300 ک ــون بی ــت تاکن ــاز شــروع فعالی مؤسســه توانســته از آغ
ــد و در  ــرار ده ــوق تخصصــی ق ــای ف ــی و جراحی ه ــات درمان ــی تحــت خدم ــی و ترمیم ــدی، قلب ــته ارتوپ ــه رش ــت در س ملی
عیــن حــال بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت در ایــران و فرانســه، از طریــق حضــور 
تیم هــای پزشــکی از فرانســه و نیــز اعــزام پزشــک بــه فرانســه ســبب ارتقــای طــب اطفــال در ســه رشــته فــوق گردیــده اســت. 
ــد  ــره امی ــه زنجی ــه خیری ــای مؤسس ــل از فعالیت ه ــج حاص ــی از نتای ــز یک ــور نی ــروج ارز از کش ــمگیر در خ ــی چش صرفه جوی

بــوده اســت.

1- هزینه ها در بخش درمان
1-1- کلینیک ها و معاینات

تمامــی کلینیک هــا و معاینــات و اکوهایــی کــه توســط پزشــکان داوطلــب ایرانــی و خارجــی زنجیــره امیــد انجــام شــده، بصــورت 
ــگان بوده اســت. رای

1-2- درمان و جراحی
ــده  ــام ش ــای انج ــگان و جراحی ه ــورت رای ــد بص ــره امی ــی زنجی ــب خارج ــکان داوطل ــط پزش ــده توس ــام ش ــای انج جراحی ه

ــوده اســت. ــه K دولتــی ب ــل تعرف ــا حداق ــا ب ــگان و ی ــره امیــد بصــورت رای ــی زنجی توســط پزشــکان داوطلــب داخل

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

در موسسه زنجیره امید کیفیت درمان 
و بهره وری مالی چگونه است؟
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ــری آموزشــی  ــای 3 شــاخص: تخصــص، تعهــد و انعطــاف پذی ــا مبن ــد ب ــره امی ــب زنجی ــل آنکــه انتخــاب پزشــکان داوطل بدلی
ــا  ــن درمان ه ــذا ای ــرد ل ــی صــورت می گی ــا اســتانداردهای بین  الملل ــق ب ــات مطاب ــه خدم ــن حــال ارائ انجــام می شــود و در عی

ــت. ــی اس ــت باالی ــا دارای کیفی و جراحی ه

2- هزینه ها در بخش آموزش فوق تخصصی
آموزشهای فوق تخصصی پزشکی در زنجیره امید به سه صورت انجام می شوند:

ــه ایــران  1- آمــوزش کوتــاه مــدت در طــی حضــور تیم هــای پزشــکی اعزامــی از زنجیــره امیــد فرانســه )تاکنــون 150 تیــم ب
اعــزام شــده اســت.(

2- آموزش میان مدت )Observation Course( با اعزام 152 نفر به فرانسه
3- آموزش بلندمدت )Fellowship( با اعزام 3 نفر به فرانسه به مدت یکسال

ــغ برهشــتصد و چهــل هــزار )840،000( یــورو هزینــه داشــته کــه مؤسســه  اعزام هــای صــورت گرفتــه در ســه بنــد فــوق، بال
خیریــه زنجیــره امیــد بابــت آن هیــچ مبلغــی پرداخــت نکــرده اســت. زیــرا از یکطــرف پزشــکان اعــزام شــده از اعضــای دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران بوده انــد و از ســوی دیگــر بــا نظــارت و هماهنگــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی صــورت 
ــه و  ــفارت فرانس ــی س ــش فرهنگ ــئولیت های بخ ــه و مس ــران و فرانس ــور ای ــای دو کش ــه همکاری ه ــه ب ــا توج ــذا ب ــه ل گرفت
ــا زنجیــره امیــد فرانســه، ایــن هزینه هــا از ســوی ســفارت فرانســه در ایــران و زنجیــره امیــد فرانســه تامیــن شــده  تعامــالت ب

اســت.

ــط  ــگان توس ــده رای ــام ش ــای انج ــی ه ــه جراح ــدول هزین ج
ــه ــی از فرانس ــای اعزام ــم ه تی

ــر روی 13300  ــده ب ــام ش ــای انج ــی ه ــان و جراح ــه درم ــدول هزین ج
ــد ــره امی ــی زنجی ــی و خارج ــب ایران ــکان داوطل ــط پزش ــودک توس ک
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دستاوردهای مهم پزشکی زنجیره امید  برای اولین بار در کشور ایران

ــه زنجیــره امیــد بدســت آمــده، حاصــل همــکاری و  ــار در کشــور توســط مؤسســه خیری ــرای اولیــن ب ــن دســتاوردها کــه ب ای
ــه اســتانداردهای جهانــی و جلوگیــری از خــروج ارز از  تعامــل زنجیــره امیــد ایــران و زنجیــره امیــد فرانســه جهــت رســیدن ب

کشــور بــوده اســت.

 Interoperation Nerve( 1- جراحــی اصالحــی انحــراف بــاالی 100 درجــه ســتون فقــرات بــا اســتفاده از دســتگاه
ــا نرم افــزار اختصاصــی کانال هــای نخاعــی بــرای اولیــن بــار در کشــور Monitoring( ب

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

ــی ارزی حاصــل می گــردد. ــه جوی صرف

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

ــه  ــی ک ــرای کودکان ــت )Toe to Thumb Transfer( ب ــه دس ــا ب ــت پ ــت شس ــد انگش ــل پیون ــام عم 3- انج
ــت. ــت اس ــد انگش ــان فاق دستش

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

جــدول هزینــه یــک عمــل جراحــی رایــگان اســکولیوز پیچیده 
توســط پزشــکان داوطلــب ایرانــی و خارجــی زنجیــره امید
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4- جراحــی شــبکه براکیــال یــا فلــج زایمانــی )Brachial Plexus Palsy( )پیونــد عصــب بــا اســتفاده از چســب 
بیولوژیــک بــه جــای اســتفاده از نــخ بخیــه( و ترمیــم عصــب

5- پروژه کاهش مرگ و میر قلب نوزادان، با راه اندازی NICU در مرکز طبی کودکان

در ســال 1392 مدیــر عامــل موسســه طــی یــک جلســه بــا پروفســور پاســکال ووهــه )Prof. Pascal Vouhe( فــوق تخصــص 
ــل در  ــد از عم ــر بع ــرگ و می ــن م ــیار پایی ــزان بس ــالع از می ــس و اط ــتان Necker پاری ــودکان بیمارس ــب ک ــی قل جراح
ــل توجــه مــرگ و میــر قلــب کــودکان  ــا میــزان قاب بیمارســتان های کــودکان پاریــس )کمتــر از یــک درصــد( و مقایســه آن ب
در ایــران )23 درصــد 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

)Pre Op, Post Op( عدم وجود پرستاران آموزش دیده برای مراقبت های مناسب قبل و بعد از عمل جراحی -
- عدم وجود NICU در تنها مرکز قلب اطفال در ایران 

- نداشتن تجهیزات کافی و به روز در بخش مراقبت های ویژه
- نداشتن تجهیزات مناسب و به روز اتاق عمل 

- کافی نبودن حقوق پرستاران بخش مراقبت های ویژه قلبی کودکان
در ایــن مــدت حــدود 60 پرســتار، جراحــان قلــب کــودکان، متخصصــان داخلــی قلــب کــودکان و هــم چنیــن یــک متخصــص 
ــان  ــزام متخصص ــن اع ــران و همچنی ــی در ای ــای خارج ــیله تیم ه ــا بوس ــن آموزش ه ــد. ای ــوزش دیده ان ــژه آم ــای وی مراقبت ه
ــی  ــز طب ــد از عمــل در مرک ــودکان بع ــر ک ــرگ و می ــار م ــه دارد. آم ــان ادام ــه فرانســه انجــام شــده اســت و همچن ــی ب داخل

ــه 2/6 درصــد کاهــش یافتــه اســت.  کــودکان از بیــش از 23/4 درصــد ب

جــدول هزینــه جراحــی بصــورت رایــگان بــرای کــودک توســط 
پزشــکان داوطلــب ایرانــی و خارجــی زنجیــره امیــد
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6- درمان نوزادان مبتال به ناهنجاری های 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 می شــود 
ــا بهبــودی کامــل بــه عنــوان یــک عضــو مفیــد اجتمــاع زندگــی کننــد. ایــن جراحی هــا توســط تیــم پزشــکان مؤسســه در  کــه ایــن کــودکان ب

بیمارســتان مرکــز طبــی انجــام شــده و مراحــل ارتودنســی آن در خانــه اطفــال کــودکان زنجیــره امیــد صــورت می گیــرد.

7- راه اندازی و تجهیز اقامتگاه کودکان- )خانه اطفال مؤسسه خیریه زنجیره امید( با ظرفیت گردش 150 بیمار در ماه
ــامل  ــی ش ــک توانبخش ــن کلینی ــود و همچنی ــه می ش ــاران ارائ ــه بیم ــل ب ــد از عم ــل و بع ــژه قب ــای وی ــا و مراقبت ه ــز درمان ه ــن مرک در ای
فیزیوتراپــی، کاردرمانــی جســمی، ذهنــی و گفتــار درمانــی طبــق پروتــکل کــودکان و کلینیــک جهــت پــروژه شــکاف کام و لــب در ایــن مؤسســه 

ــدازی شــده اســت.  راه ان

جــدول هزینــه انجــام پــروژه کاهــش مــرگ و میــر نــوزادان توســط زنجیــره امیــد در 
تنهــا مرکــز تخصصــی قلــب اطفــال )مرکــز طبــی کــودکان( در ســال 13۹2 )الزم بــه 
ذکــر اســت کــه هزینــه ســاخت و تجهیــز ایــن بخــش بــا هزینه هــای ارزی معــادل 
ســال 13۹2 محاســبه شــده اســت و تبعــا ایــن هزینه هــا هــم اکنــون چندیــن برابــر 

می باشــند.(

جــدول هزینــه جراحــی بصــورت رایــگان بــرای کــودک توســط پزشــکان داوطلب 
ــره امید زنجی
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جــدول خدمــات کامــال رایــگان توانبخشــی ارائه شــده بــه کــودکان دراقامتگاه 
کـــودکان زنجیــره امیــد در ســال های ۹5 تا ۹8

ــتاری  ــد پرس ــاران واح ــرای بیم ــگان ب ــال رای ــگ کام ــه هتلین ــدول هزین ج
ــا ۹8 ــال های ۹5 ت ــد در س ــره امی ــودکان زنجی ــگاه ک اقامت

37 / معرفی نامه و گزارش عملکرد سال 98 خیریه بین المللی زنجیره امید



سایر پروژه های مؤسسه خیریه زنجیره امید درخصوص گسترش بسترهای پزشکی 
کشور

1- پــروژه ســاخت و بهره بــرداری از بیمارســتان 540 تختخوابــی آموزشــی اطفــال بــا محوریــت 
جراحی هــای فــوق تخصصــی کــودکان بــه همــراه مرکــز توانبخشــی بســتری مختــص اطفــال، 
ــب  ــال در جن ــی اطف ــز اقامت ــن مرک ــات و همچنی ــز تحقیق ــال و مرک ــای اطف ــز تروم مرک

بیمارســتان

قرارداد LBOT با 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 LBOT 95 ســاله 
بــا ایــن دانشــگاه شــد. بــر اســاس ایــن قــرارداد زمینــی بــه مســاحت 26 هــزار متــر مربــع در منطقــه جوادیــه 
ــرای مــدت 95 ســال در اختیــار زنجیــره امیــد قــرار گرفــت و  ــو ب ــی بیمارســتان بهارل تهــران در ضلــع غرب
مؤسســه زنجیــره امیــد موظــف بــه ســاخت بیمارســتان 540 تختخوابــی بــا محوریــت جراحــی اطفــال، مرکــز 

تحقیقــات اطفــال، مرکــز توانبخشــی بســتری اطفــال و اقامتــگاه اطفــال اســت. 

ــال در بیمارســتان شــهید مــدرس  ــب اطف ــز کلینیــک قل ــروژه بازســازی و تجهی 2- انجــام پ
تهــران

در ســال 1397 مؤسســه، فضایــی بــه مســاحت 100 متــر مربــع در بیمارســتان مــدرس را بازســازی و تجهیــز 
ــاق  ــار، ات ــاق انتظ ــد: ات ــاخته ش ــر س ــرح زی ــه ش ــف ب ــن های مختل ــورت پارتیش ــه ص ــی ب ــود. اتاق های نم
منشــی، اتــاق اندازه گیــری 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 Test، مانیتــور عالیــم حیاتــی، ســقفی IV STAND، دســتگاه فشــار خــون دیجیتــال، دســتگاه 
فشــار خــون جیــوه ای، EKG هولتــر، یخچــال داروئــی، ســایر دســتگاه های پزشــکی و همچنیــن ســری کامــل 

وســایل اداری تهیــه شــده و در محــل کلینیــک نصــب و مســتقر گردیــد.

ساالنه بیش از ۹ هزار کودک و همچنین 1500 زن باردار از خدمات 
تشخیصی و درمانی این کلینیک بهره می برند
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3- بازسازی واحد PICU در مرکز طبی اطفال 
ــای  ــز مراقبت ه ــودکان مرک ــی ک ــز طب ــد و مرک ــره امی ــه زنجی ــن مؤسســه خیری ــراردادی مابی ــر اســاس ق ب
ویــژه مخصــوص کــودکان توســط زنجیــره امیــد ســاخته شــد کــه شــامل بازســازی ســالن، نصــب کفپــوش 
ــه  ــال، ایجــاد سیســتم تهوی ــی باکتری ــتاتیک و آنت ــای ضــد الکترواس ــوار پوش ه ــال، نصــب دی ــی باکتری آنت
ــز بخــش  ــه شــدند. تجهی ــا تهی ــن برندهــای دنی ــع، نصــب چراغ هــای ضــد بخــار کــه همگــی از بهتری جام
PICU بــر 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.

ــن مرکــز گام مهمــی در راســتای رفــع کمبــود تخصــص و تجهیــزات  ــا افتتــاح ای مؤسســه زنجیــره امیــد ب
ــژه اطفــال برداشــته اســت. وی
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تشــریح »خدمــات درمانــی مطابــق بــا اســتانداردهای بین المللــی بــا باالتریــن 
کیفیــت و کمتریــن هزینــه«

ــا  ــق ب ــی مطاب ــات پزشــکی و درمان ــن خدم ــا کیفیت تری ــه ب ــه ارائ ــی ک ــت: از آن جای ــن کیفی 1- باالتری
اســتانداردهای بین  المللــی بــرای کــودکان نیازمنــد زیــر 18 ســال بــا صــرف کمتریــن هزینــه همواره ســرلوحه 
مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد بــوده اســت، انتخــاب پزشــکان همــکار بــا ایــن مؤسســه نیــز بــا حساســیت 
ــا بررســی و تأییــد شــورای علمــی مؤسســه، متشــکل از اســاتید  ــن پزشــکان ب ویژهــای انجــام می شــود. ای
برتــر و پیشکســوت دانشــگاهی کشــور، انتخــاب می شــوند. در انتخــاب تمامــی ایــن پزشــکان ســه شــاخص 

ــل اســت.  ــری آموزشــی دخی ــد و انعطاف پذی تخصــص، تعه
ــد  ــد را دارن ــره امی ــه زنجی ــا مجموع ــب قصــد همــکاری ب ــوان داوطل ــه عن ــه ب 1-1- تخصــص: پزشــکانی ک
پیــش از هرچیــز بایــد در رشــته های ارتوپــدی، قلبــی و ترمیمــی و ســایر رشــته های جراحــی کــودکان کــه 

در آینــده اضافــه خواهنــد شــد دارای فــوق تخصــص باشــند. 
ــاظ  ــد و از لح ــیب پذیر جامعه ان ــیار آس ــار بس ــه از اقش ــاران مؤسس ــه بیم ــه اینک ــه ب ــا توج ــد: ب 2-1-تعه
پزشــکی جــزو مــوارد پیچیــده محســوب می شــوند لــذا پزشــک همــکار موظــف اســت درمــان ایــن بیمــاران 

ــا بهبــودی کامــل شــخصاً بــه عهــده بگیــرد و متعهــد و پاســخگو باشــد.  را از ابتــدا ت
3-1- انعطاف پذیــری آموزشــی: بــا توجــه بــه اینکــه علــم پزشــکی بــا شــتاب چشــمگیری در حــال گســترش 
ــن امــر در دوره هــای آموزشــی  ــد در راســتای ای ــن مؤسســه بای ــذا پزشــکان همــکار ای و پیشــرفت اســت، ل

پزشــکی در داخــل و خــارج از کشــور شــرکت کننــد و بــرای ارتقــای ســطح علمــی خــود بکوشــند.
ــواره از  ــن مؤسســه هم ــراه ای ــی، پزشــکان هم ــداف پزشــکی و درمان ــه اه ــل ب ــت نی ــرد، جه ــن رویک ــا ای ب
ــکار داخــل  ــار پزشــکان هم ــن پزشــکان حــوزه تخصصــی خــود هســتند. در کن ســرآمدترین و متخصصتری
کشــور، مؤسســه زنجیــره امیــد بــا همــکاری زنجیــره امیــد فرانســه )La Chaine de L›espoir( در ســه رشــتۀ 
ــکاری  ــن هم ــش ای ــد. نق ــکاری می کن ــوان ســرگروه هم ــه عن ــاتید پزشــکی ب ــن اس ــا مجربتری ــر ب فوق الذک
ــزام  ــران اع ــه ای ــه ب ــورت داوطلبان ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ــا تیم های ــارکت ب ــکی و مش ــای پزش ــاب تیم ه انتخ
ــی  ــان و جراح ــی، درم ــات علم ــادل اطالع ــی، تب ــطح علم ــای س ــکاری ارتق ــن هم ــدف از ای ــوند. ه می ش
ــود. در انتخــاب پزشــکان همــکار  ــر نخواهــد ب ــدون ایــن امــر در کشــور مــا امکان پذی مــواردی اســت کــه ب
بین الملــل 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 می شــوند. 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 ســال ها دریــغ نکــرده اســت. تمامــی پزشــکان همــکار مؤسســه زنجیــره امیــد از خبــرگان و متخصصیــن 

ــا شــناخته شــده اند.  ــه در کشــور و دنی ــد ک ــدی و ترمیمی ان ــی، ارتوپ ســه حــوزه قلب
ــا بــاال بــردن ســطح کیفیــت در ارائــه خدمــات درمانــی، همــواره تــالش  مؤسســه زنجیــره امیــد همزمــان ب
ــه  ــر تهی ــز از شــرکت های معتب ــا را نی ــن درمان ه ــورد اســتفاده ای ــزات پزشــکی م ــن تجهی ــا بهتری نمــوده ت

نمایــد.
2- کمتریــن هزینــه:  فعالیت هــای 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 فعالیت هــا توســط مؤسســه، باعــث گردیــده هزینه هــای مربوطــه کاهــش بســیار زیــادی داشــته باشــد. 
ایــن مؤسســه حتــی در مــوارد دفتــری و اداری هــم از طریــق حمایــت مدیرعامــل و عــدم برداشــت دســتمزد 

ــراوان ایشــان،هزینه های خــود را کاهــش داده اســت.  و کمک هــای ف
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اثربخشی هزینه در مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید  

کاهش هزینه در زنجیره امید به دو شکل انجام می گیرد:
ــعه  ــت  توس ــه جه ــای مؤسس ــام فعالیت ه ــا انج ــاران و ی ــه بیم ــده ب ــه ش ــی ارائ ــات درمان ــه خدم 1- هزین
ــا  ــدگان ب ــن کنن ــا تامی ــی و ی ــز درمان ــف از ســوی مراک ــال تخفی ــا اعم ــه ب ــی کشــور ک ســاختارهای درمان

ــراه اســت. ــه هم کاهــش هزین
ــوزش پزشــکان  ــی و آم ــا انجــام فعالیت هــای توســعه زیرســاخت های درمان ــی و ی ــات درمان ــه خدم 2-  ارائ
داوطلــب کــه توســط مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد انجــام می شــود امــا هیــچ هزینــه  مالــی بابــت ایــن امــور 
ــذا عمــال کاهــش هزینــه چشــمگیری را بدنبــال دارد. از ایــن دســته  از ســوی مؤسســه پرداخــت نشــده و ل
می تــوان بــه عــدم دریافــت حقــوق و دســتمزد مدیرعامــل و هیــات مدیــره، رایــگان بــودن هزینــه دوره هــای 
ــاه و بلند مــدت پزشــکان و پرســتاران در فرانســه، عــدم دریافــت دســتمزد از ســوی پزشــکان  آموزشــی کوت
ــوق و  ــت حق ــدون دریاف ــگان و ب ــرای انجــام عمل هــای جراحــی، مشــاوره رای ــی و خارجــی ب ــب ایران داوطل

دســتمزد ناظــر ارشــد مؤسســه جهــت انجــام پــروژه ســاخت بیمارســتان، و ... را نــام بــرد.
 در ادامه به شرح جزییات علل کاهش هزینه ها در حوزه های مختلف پرداخته می شود:

2-1- کاهش هزینه های مرتبط با درمان
ــد  ــوکار می توان ــرد نیک ــک ف ــان و جراحــی داشــته باشــد ی ــه انجــام درم ــاز ب ــاری، نی ــودک بیم چنانچــه ک
ــواده بیمــار، تمامــی هزینه هــای درمــان و جراحــی بیمــار در مراکــز درمانــی  بمنظــور حمایــت مالــی از خان
را مطابــق بــا هزینه هــای معمــول در جامعــه پرداخــت نمایــد امــا درمــان کــودک بیمــار از طریــق مؤسســه 
خیریــه زنجیــره امیــد، هــم بــه لحــاظ کیفیــت و هــم از نظــر هزینه هــای تمــام شــده کامــال متفــاوت اســت 
و یــک فــرد نیکــوکار بجــای پرداخــت هزینه هــای بســیار زیــاد رایــج در جامعــه جهــت درمــان یــک کــودک 
ــی، در درمــان کــودکان بیشــتری مشــارکت داشــته  ــا پرداخــت همــان مقــدار کمــک مال ــد ب بیمــار می توان
باشــد زیــرا هزینه هــای درمانــی در زنجیــره امیــد بــه مقــدار زیــادی کاهــش می یابــد بــدون آنکــه از کیفیــت 

بــاالی درمــان کاســته شــود.
علل کاهش هزینه های درمانی در مؤسسه زنجیره امید عبارت است از:

2-1-1- انجــام معاینــات، اکــو و نــوار قلــب کــودکان بصــورت رایــگان توســط پزشــکان داوطلــب داخلــی و 
خارجــی زنجیــره امیــد.

ــره  ــی زنجی ــکان خارج ــط پزش ــگان توس ــورت رای ــی بص ــوق تخصص ــی ف ــای جراح ــام عمل ه 2-1-2- انج
امیــد.

2-1-3- تهیــه برخــی وســایل مصرفــی در جراحــی بصــورت رایــگان کــه توســط تیم هــای پزشــکی خارجــی 
ــه ایــران آورده می شــود. ب

ــی توســط پزشــکان  ــه K دولت ــل تعرف ــا حداق ــگان و ب ــوق تخصصــی رای 2-1-4- انجــام اعمــال جراحــی ف
ــی زنجیــره امیــد. ایران

ــودکان  ــگاه ک ــادر در اقامت ــراه م ــودکان هم ــا بســتری بمنظــور PreOp  و PostOp ک ــت و ی 2-1-5- اقام
ــگان. بصــورت رای

ــی ذهنــی و گفتــار  ــه خدمــات توانبخشــی شــامل: فیزیوتراپــی، کاردرمانــی جســمی، کاردرمان 2-1-6- ارائ
درمانــی بــه کــودکان بصــورت رایــگان در محــل اقامتــگاه کــودکان.
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2-1-7- انجام رایگان ارتودنسی برای کودکانی که در فرایند درمانی پروژه شکاف کام و لب می باشند.
2-1-8- تأمیــن تجهیــزات پزشــکی و اقــالم مصرفــی مــورد نیــاز جراحی هــا از بهتریــن برند هــا بــا کاهــش هزینــه، بــا تخفیــف 

بســیار بــاال و یــا بــه صــورت رایــگان.
2-1-9- تخفیف ویژه جهت هزینه های بستری از بیمارستان های طرف قرارداد مؤسسه 

ــی چــون انجــام عمل هــای جراحــی بســیار پیچیــده انحــراف شــدید ســتون فقرات)اســکولیوز(،  ــا انجــام پروژه های 2-1-10- ب
 )Brachial Plexus Palsy( کاهــش مــرگ و میــر نــوزادان مبتــال بــه بیمــاری سرشــتی قلــب و نیــز جراحــی شــبکه براکیــال

توســط مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد در ایــران بــه میــزان قابــل توجهــی از خــروج ارز جلوگیــری بــه عمــل آمــده اســت.
ــور  ــل در ام ــازمان مل ــاریای س ــون کمیس ــی همچ ــازمان های بین الملل ــا س ــی ب ــترک درمان ــای مش ــام پروژه ه 2-1-11- انج
.)Relief International( ــف ــی ریلی ــه بین الملل ــه خیری ــارک )DRC( وموسس ــدگان دانم ــز پناهن ــدگان UNHCR، مرک پناهن

2-2- کاهش هزینه های مرتبط با گسترش ساختارهای درمانی و ارتقای طب فوق تخصصی اطفال
2-2-1- ساخت و تجهیز NICU Open Heart در ساختمان شماره 2 مرکز طبی کودکان

2-2-2- اهدای کلیه وسایل در اطاق عمل ارتوپدی مرکز طبی کودکان از سوی زنجیره امید
2-2-3- تجهیز بخش کلینیکی قلب اطفال در بیمارستان مدرس تهران

2-2-4- ساخت PICU در ساختمان شماره 1 مرکز طبی کودکان
2-2-5- تجهیز اطاق عمل قلب بیمارستان مدرس تهران

2-2-6- اســتقرار دســتگاه پاالیــش عصبــی )Nerve Monitoring( جهــت انجــام عمل هــای جراحــی اســکولیوز در بیمارســتان 
شــریعتی تهــران

2-2-7- تهیه تجهیزات جراحی پالستیک و Implant برای پزشکان داوطلب مؤسسه
ــرای پزشــکان داخلــی از طریــق حضــور 150 تیــم ورودی از  ــگان ب ــاه مــدت رای 2-2-8- فراهــم نمــودن امــکان آمــوزش کوت

پزشــکان خارجــی
2-2-9- اعــزام پزشــکان داوطلــب موسســه بــه دوره هــای آموزشــی تکمیلــی خــارج از کشــور بصــورت رایــگان )تأمیــن هزینه هــا 
توســط همــکاری بــا بخــش فرهنگــی ســفارت فرانســه در ایــران و زنجیــره امیــد فرانســه صــورت می گیــرد( از جملــه از طریــق 
دوره هــای میــان مــدت Observation Course و دوره هــای بلنــد مــدت Fellowship از فعالیت هــای آموزشــی زنجیــره امیــد 
بــه منظــور ارتقــای طــب فــوق تخصصــی اطفــال اســت. تــا کنــون 152 نفــر بــرای دوره هــای میــان مــدت و 3 نفــر بــرای دوره ی 

ــزام شــده اند. یکســاله اع
2-2-10- آموزش تیم توانبخشی مؤسسه با پروتکل اطفال

 PostOp و PreOp جهــت پــروژه کاهــش مــرگ و میــر نــوزادان و NICU 2-2-11- آمــوزش تیم هــای پرســتاری و تخصصــی
اســکولیوز

2-2-12- آغــاز پــروژه ســاخت و تجهیــز بیمارســتان 540 تختخوابــی 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 
ــات خــود تــالش نمــوده  ــوان و امکان ــی و آموزشــی نیــز در حــد ت باشــد نیســت بلکــه در حوزه هــای توســعه بســترهای درمان

اســت.
3-2- کاهش هزینه های دفتری و اداری

3-2-1- اهدا و تقدیم حقوق و دستمزد مدیرعامل و هیات مدیره توسط ایشان به موسسه
ــکان  ــد ام ــان در ح ــای ایش ــال )کمک ه ــدت ده س ــه م ــل ب ــرف مدیرعام ــه از ط ــر مؤسس ــل دفت ــودن مح ــگان ب 3-2-2- رای

ــه دارد( ــان ادام همچن
ــط  ــان توس ــای درم ــر و هزینه ه ــازی دفت ــر، بازس ــایل اداری و دفت ــامل وس ــه ش ــل مجموع ــری کام ــال اسپانس 3-2-3- یکس

ــل مدیرعام
3-2-4-اهدای مواد غذایی و بهداشتی و پکیج های سالیانه برای خانواده های بیماران

معرفی نامه و گزارش عملکرد سال 98 خیریه بین المللی زنجیره امید/42



 

3-2-5- اهدای تجهیزات اداری از سفارت استرالیا تحت پروژه DAP و سایر حامیان حقیقی و حقوقی
3-2-6- اهدای تجهیزات فیزیوتراپی و درمانی از سفارت ژاپن تحت پروژه GGP )3 نوبت(



سازمان ها و مؤسسات داخلی 
و بین المللی همکار 
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موسسات داخلی همکار

دانشگاه علوم پزشکی تهران 
ــن دانشــکده پزشــکی در  ــن و بزرگتری ــوم پزشــکی تهــران مهمتری دانشــکده پزشــکی دانشــگاه عل
تهــران و ایــران اســت. مهمتریــن وظیفــه ایــن دانشــکده تربیــت پزشــک و ارائــه خدمــات آموزشــی 
ــد  ــره امی ــا زنجی ــن دانشــگاه همــواره ب ــات علمــی ای ــه شــهروندان اســت. اعضــای هی ــی ب و درمان
همــکاری داشــته اند. تقریبــاً 98 درصــد از پزشــکان عضــو مؤسســه زنجیــره امیــد از اعضــای هیــات 
علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران هســتند لــذا موسســه زنجیــره امیــد بــا اســتفاده از تعامــالت 
بین المللــی موفــق شــده بــا ایجــاد دوره هــای 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 همکاری هــای فــی مابیــن اهــدای زمیــن جهــت ســاخت بیمارســتان در منطقــه جوادیــه 

تهــران بــه مــدت 100 ســال بــوده اســت.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
ــت  ــی کشــور، مدیری ــز بهداشــتی و درمان ــر مراک ــت و نظــارت ب ــر مدیری ــالوه ب ــه ع ــن وزارتخان ای
ــن  ــات تأمی ــم آوردن موجب ــدف آن فراه ــه ه ــت ک ــده دار اس ــکی را عه ــوم پزش ــگاه های عل دانش
بهداشــت و درمــان کلیــه افــراد کشــور از طریــق گســترش خدمــات بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی 
ــتان 540  ــاخت بیمارس ــد از س ــره امی ــه زنجی ــه خیری ــار مؤسس ــت در کن ــت. وزرات بهداش اس

ــد.  ــت می کن ــودکان حمای ــی ک ــی جراح ــوق تخصص ــی ف تختخواب

وزارت امور خارجه ایران
وزارت خارجــه ایــران بــه عنــوان یــک ســازمان دولتــی همــواره در زمان هــای مختلــف از موسســه 
خیریــه زنجیــره امیــد حمایــت کــرده اســت. ایــن مــوارد همــکاری شــامل دعــوت از ســازمان های 
بین المللــی فعــال در ایــران، ســفارت خانه هــای خارجــی مقیــم ایــران بــرای شــرکت در برنامه هــا، 
ــت  ــا درخواس ــران ب ــه ای ــولی وزارت خارج ــد. اداره کنس ــه می باش ــم های موسس ــا و مراس بازارچه ه
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 شــرکت های خارجــی طــرف همــکاری موسســه در پاریــس ماننــد 

APHP ســعی 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 
ــورت  ــه ص ــتند، ب ــم هس ــران مقی ــه در ای ــدگان ک ــوزه پناهن ــال در ح ــی فع ــازمان های خارج س
همــکار دائمــی حضــوری تســهیل گرانه دارنــد. ایــن اداره مجــوز درمــان بــرای پناهندگانــی را صــادر 
ــاع و  ــور اتب ــد. اداره ام ــرار می گیرن ــد ق ــره امی ــه زنجی ــه تحــت پوشــش مؤسســه خیری ــد ک می کن
مهاجریــن خارجــی همچنیــن کــودکان بیمــار پناهجــو را بــرای درمــان بــه مؤسســه زنجیــره امیــد 
معرفــی می کنــد، مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد قراردادهــای ســه جانبــۀ جداگانــه ای بــه صــورت 
ســاالنه بــا کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل در امــور پناهنــدگان )UNHCR( و ســایر ســازمان های 
بین المللــی فعــال در ایــران دارد کــه یــک طــرف ایــن قراردادهــا اداره کل امــور اتبــاع و مهاجریــن 

خارجــی وزارت کشــور اســت. 

سازمان بهزیستی کشور
ــا ســازمان بهزیســتی کشــور تعامــل  مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد از ســالیان گذشــته تاکنــون ب
داشــته اســت و کــودکان بیمــار معرفــی شــده از ســوی ایــن ســازمان را تحــت پوشــش درمانــی خــود 
ــی و جراحــی  ــزان، خدمــات درمان ــه بیــش از 2030 نفــر از ایــن عزی ــرار داده اســت و تاکنــون ب ق
ــر  ــای دکت ــه آق ــکاری صمیمان ــا هم ــالت، ب ــن تعام ــه ای ــوده اســت. در ادام ــه نم فوقتخصصــی ارائ
قبــادی دانــا ریاســت محتــرم ســازمان بهزیســتی کشــور در شــهریورماه 98 یــک تفاهمنامــه 5 ســاله 

مشــترک فــی مابیــن آن ســازمان و مؤسســه زنجیــره امیــد بــه امضــا رســید.
 

پ

ــوده و  ــر 18 ســال کــه مددجــوی ســازمان بهزیســتی ب طبــق ایــن تفاهمنامــه کــودکان بیمــار زی
ــتان های  ــتی اس ــوی ادارات بهزیس ــد از س ــج می برن ــی رن ــدی و ترمیم ــی، ارتوپ ــای قلب از بیماریه
ــد  ــرش در واح ــل پذی ــام مراح ــس از انج ــده و پ ــی ش ــه معرف ــن مؤسس ــه ای ــور ب ــر کش سراس
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، 
ــق مؤسســه  ــه از طری ــان ک ــای درم ــا کمــک و همــکاری ســازمان بهزیســتی، بخشــی از هزینه ه ب
کاهــش چشــمگیری یافتــه توســط ایــن ســازمان بــه مؤسســه پرداخــت می گــردد. در عیــن حــال 
ایــن ســازمان موافقــت نمــوده در تهیــه اســتعالم وضعیــت معیشــتی بیمــاران معرفــی شــده از ســوی 
ــه،  ــن تفاهم نام ــر ای ــای دیگ ــد. از مزای ــکاری نمای ــور هم ــر کش ــد در سراس ــره امی ــه زنجی مؤسس
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــق ب ــاال و مطاب ــت ب ــی باکیفی ــات درمان ــکان خدم ــودن ام ــم نم فراه

ــی دسترســی نداشــته اند. ــات درمان ــوع خدم ــن ن ــه ای ــرای کــودکان نیازمنــدی اســت کــه ب ب
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گروه زرین رویا
»گــروه زریــن« از ســال 1379 تولیــد پوشــک بچــه »مــای بیبــی« را آغــاز کــرده اســت. از محصوالت 
ــوار بهداشــتی »مــای لیــدی«، پوشــینه بزرگســال  ــی، ن ــرای خانواده هــای ایران دیگــر ایــن گــروه ب

»ایــزی الیــف« و پوشــک کــودک » کوکومــی« می باشــد. 
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 1398 حمایــت خــود را از موسســه خیریــه زنجیــره امیــد طــی تفاهــم نامــه ای رســما 
آغــاز نمــود. در ایــن مــدت تعــداد400 کــودک بیمــار قلبــی تحــت پوشــش خیریــه زنجیــره امیــد  
ــا  ــودکان ب ــا ســبب می شــود ک ــن روی ــروه زری ــت مســتمر گ ــد. حمای ــرار گرفتن ــت ق ــورد حمای م

بیمــاری قلبــی کــه نیــاز بــه درمــان فــوری دارنــد، ســریعتر بســتری و جراحــی شــوند.
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)La Chaine de L'espoir(  مؤسسه خیریه زنجیره امید فرانسه
ــن  ــن مؤسســه در ســال 1988 تحــت حمایــت ســازمان »پزشــکان جهــان« توســط پرفســور آل ای
ــتقل در  ــه مس ــک خیری ــوان ی ــه عن ــال 1994 ب ــد و در س ــیس ش ــوش )Alain Deloche( تأس دل
ــه  ــه ب ــن خیری ــت ای ــر مدیری ــال حاض ــترش داد. در ح ــود را گس ــای خ ــی فعالیت ه ــه درمان زمین

)eric cheysson( ــون ــک شیس ــر اری ــده ی دکت عه
می باشــد و در بیــش از 30 کشــور دنیــا فعالیــت دارد. ایــن مؤسســه بــر درمــان کــودکان نیازمنــد 
ــود  ــی خ ــات درمان ــش خدم ــت پوش ــودک را تح ــزار ک ــش از 100 ه ــاالنه بی ــز دارد و س تمرک
ــکاری  ــرارداد هم ــود ق ــیس خ ــدو تأس ــران از ب ــد ای ــره امی ــه زنجی ــه خیری ــد. مؤسس ــرار می ده ق
دوجانبــه ای را بــا زنجیــره امیــد فرانســه امضــاء کــرده اســت و بــر اســاس قــرارداد فــی مابین، ســاالنه 
ــه  ــا ب ــن تیم ه ــود. ای ــام می ش ــران انج ــوی در ای ــکی فرانس ــای پزش ــط تیم ه ــی توس مأموریت های
صــورت مرتــب ســاالنه بــه ایــران ســفر می کننــد و در مــدت اقامــت خــود در ایــران بعــد از انجــام 
ــد و  ــه عمــل می کنن ــی خیری ــم پزشــکی ایران ــا کمــک تی ــار را ب ــودکان بیم ــک مشــاوره، ک کلینی
ــکی  ــم پزش ــون 148تی ــد. تاکن ــراد می کنن ــخنرانی هایی ای ــی س ــای علم ــن در کنفرانس ه همچنی
 medical international( ــه ــد فرانس ــره امی ــکان زنجی ــی پزش ــبکه بین الملل ــی از ش ــوق تخصص ف
ــت ها  ــام سیاس ــران تم ــد ای ــره امی ــه زنجی ــه خیری ــد. موسس ــفر کرده ان ــران س ــه ای network( ب

ــز در  ــص نی ــوق تخص ــکان ف ــی پزش ــبکه بین الملل ــن از ش ــد و همچنی ــن می کن ــودش تدوی را خ
ــر آمــوزش تیم هــای پزشــکی  ــد فرانســه همچنیــن در ام ــره امی ــرد. زنجی ــاز بهــره می ب صــورت نی
ــی تحــت  ــران دارد و پزشــکان ایران ــد ای ــره امی ــه زنجی ــا خیری ــای مســتمری ب ــی، همکاری ه ایران
ــاه  ــی کوت ــای آموزش ــدن دوره ه ــت گذران ــکی، جه ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر وزارت بهداش نظ
مــدت بــه فرانســه اعــزام می شــوند کــه هماهنگی هــای الزم بــرای مرکــز درمانــی و پزشــکان ناظــر 
ــن دو  ــای ای ــون همکاری ه ــم اکن ــود. ه ــام می ش ــه انج ــد فرانس ــره امی ــط زنجی ــا توس ــن تیم ه ای
مؤسســه بــا تمرکــز ویــژه بــر روی پــروژه ســاخت بیمارســتان ادامــه دارد و ایــن دو ســازمان در نظــر 
ــوزش  ــان و آم ــا کمــک وزارت بهداشــت و درم ــران و ب ــه نیازســنجی در ای ــا توجــه ب ــه ب ــد ک دارن
پزشــکی و دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، تعلیــم نیروهــای مــورد نیــاز آینــده بیمارســتان را انجــام 

دهنــد.

شرکت APHP فرانسه
بخــش بین الملــل شــرکت APHP International فرانســه )دســتیار دولتــی بیمارســتان های 
ــن  ــن شــرکت بزرگتری ــه آن اســت. ای ــس و حوم ــی پاری ــس(، سیســتم بیمارســتان های عموم پاری
سیســتم بیمارســتانی اروپــا اســت کــه خدمــات درمانــی، آمــوزش، تحقیــق، پیشــگیری و خدمــات 
ــزار  ــش از 90 ه ــرکت بی ــن ش ــد. ای ــه می ده ــکی ارائ ــته پزش ــی را در 52 رش ــکی اورژانس پزش
ــون و 800  ــش از 5 میلی ــاالنه بی ــد و س ــس کار می کنن ــتان پاری ــه در 39 بیمارس ــد دارد ک کارمن
ــا شــرکت APHP در خصــوص  ــد ب ــره امی ــه زنجی ــد. مؤسســه خیری ــت می کنن ــر را ویزی ــزار نف ه
ــد  ــد از عق ــن شــرکت بع ــکاری بســته اســت. ای ــرارداد هم ــد دو ق ــره امی ــروژه بیمارســتان زنجی پ
قــرارداد اول، انجــام مطالعــه امــکان ســنجی بیمارســتان، بــه مــدت یــک ســال مطالعــات تحقیقــی و 
میدانــی خــود را در تهــران برعهــده داشــت کــه خــود شــامل بررســی های محلــی و میدانــی، بازدیــد 
از بیمارســتان های کــودکان فعــال در تهــران و برگــزاری جلســات متعــدد بــا افــراد کلیــدی وزارت 

ــود . بهداشــت و همچنیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ب

موسسات بین المللی همکار
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تمـــامی این مـــوارد منـــجر به تهـــیه مطـالعـــه امـکـان ســـنجی به همــراه طـــرح اقـتصـادی
ــرای  ــزی ب )business plan( و طــرح پزشــکی )medical project( شــد. شــرکت APHP برنامه ری

طراحــی ســاخت و پالن هــای اولیــه بیمارســتان را بــه کمــک شــرکت مشــاور فنــی مهندســی تینــا 
فرآینــد انجــام داد. در فــاز بعــدی همــکاری، زنجیــره امیــد بــا شــرکت APHP قــراردادی 5 ســاله 
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 APHP بــه مــدت 5 
ــه  ــات مشــاوره های آموزشــی و پزشــکی را در تمامــی مراحــل ســاخت بیمارســتان ارائ ســال خدم
خواهــد کــرد. بعــد از ســاخت بیمارســتان نیــز، تمامــی مراحــل تجهیــز بیمارســتان بــا نیازســنجی 

دانشــگاه تهــران و وزارت بهداشــت و نظــارت APHP انجــام خواهــد شــد.

سفارت فرانسه در ایران
ــره  ــه زنجی ــت مؤسســه خیری ــته فعالی ــال گذش ــران در طــی 13 س ــفارت کشــور فرانســه در ای س
ــا خیریــه زنجیــره امیــد داشــته اســت. ســفرای  امیــد، همکاری هــای پیوســته و بســیار خوبــی را ب
ــه  ــن مؤسس ــاختاری ای ــای س ــن پروژه ه ــه و همچنی ــت خیری ــواره از فعالی ــران هم ــه در ته فرانس
ــه  ــوط ب ــای مرب ــاالنه هزینه ه ــران س ــه در ای ــفارت فرانس ــی س ــش فرهنگ ــد، بخ ــت کرده ان حمای
ــد  ــره امی ــکان زنجی ــدادی از پزش ــرای تع ــه را ب ــدت در فرانس ــاه م ــی کوت ــدن دوره آموزش گذران
پرداخــت می کنــد و تاکنــون بــا کمــک ایــن بخــش از ســفارت، 152 پزشــک جهــت گذرانــدن ایــن 
ــره  ــد پزشــکان زنجی ــرای روادی ــواره ب ــز هم ــزام شــده اند. بخــش کنســولی ســفارت نی ــا اع دوره ه

ــته اند. ــکاری داش ــد هم امی

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
مشــارکت ســازمان ملــل بــا مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد از ســال 2013 جهــت 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 
ــان کــودکان پناهنــده ای کــه دارای کارت آمایــش می باشــند، توســط  درصــدی از هزینه هــای درم
کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل تأمیــن می شــود. تاکیــد می شــود کــه مؤسســه زنجیــره امیــد از 
ابتــدای شــروع فعالیــت خــود کــودکان بیمــار پناهنــده ســاکن ایــران را کــه از حمایــت کمیســاریا 
برخــوردار نبوده انــد، نیــز تحــت درمــان قــرار داده اســت و خــود هزینه هــای درمــان آنهــا را تأمیــن 
نمــوده اســت. کمیســاریا هــر ســال ســعی بــر افزایــش همکاری هــای خــود بــا موسســه در زمینــه 
ــده  و  ــا بیشــتر ش ــن همکاری ه ــی رود روزی ای ــد م ــرده اســت و امی ــده ک ــودکان پناهن ــان ک درم

بتــوان شــمار بیشــتری از بیمــاران نیازمنــد را بــا ایــن قراردادهــا درمــان نمــود.

DRC انجمن پناهندگان دانمارک
DRC )انجمــن پناهنــدگان دانمــارک( یــک ســازمان انســان دوســتانه غیــر انتفاعــی و غیــر دولتــی 

ــه  ــتانه و عام المنفع ــان دوس ــای انس ــا کاره ــر دنی ــور در سرتاس ــه در 30 کش ــن موسس ــت. ای اس
انجــام می دهنــد. ایــن ســازمان در ســال های 2017 و 2018 بــرای حــل مشــکل درمــان کــودکان 

پناهنــده بــا زنجیــره امیــد همــکاری کــرده اســت. 
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GGP سفارت ژاپن در قالب طرح
ــه منظــور  ــه می دهــد کــه ب ــه توســعه ارائ ــوط ب ــی از پروژه هــای مرب دولــت ژاپــن یــک برنامــه حمایــت مال
رفــع نیازهــای گوناگــون کشــورهای در حــال توســعه طراحــی شــده اســت. ایــن برنامــه کــه کمــک بالعــوض 
ــط  ــه توس ــی ک ــود، از طرح های ــده می ش ــا GGP نامی ــانی ی ــه انس ــای اولی ــن نیازه ــای تأمی ــه پروژه ه ب
ــت  ــود، حمای ــنهاد می ش ــره( پیش ــتانداری و غی ــد اس ــی )مانن ــای محل ــا دولت ه ــی ی ــر دولت ــای غی نهاده
ــه موقــع در زمینــه پروژه هــای  ــه و ب می کنــد. GGP توانســته از شــهرت خوبــی در حمایــت انعطــاف پذیران
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: 
1- تجهیز فیزیوتراپی و توانبخشی خانه اطفال

2- خرید دستگاه اکوکاردیوگرافی برای پروژه ی کاردیولوژی بیمارستان مدرس 
3- خریــد دســتگاه اکوکاردیوگرافــی بــرای NICU مرکــز طبــی کــودکان، را بــه خــود اختصــاص دهــد.الزم بــه 

ذکــر اســت کــه ایــن همــکاری ســال های آتــی هــم ادامــه خواهــد یافــت.

سفارت استرالیا 
ــه خــود همــواره پشــتیبان مالــی و معنــوی ایــن موسســه  ســفارت اســترالیا در راســتای اهــداف خیرخواهان
ــک  ــه کم ــوان »برنام ــت عن ــال 97 تح ــترالیا در س ــزار دالر اس ــغ ده ه ــفارتخانه مبل ــن س ــت. ای ــوده اس ب
ــه: یــک دســتگاه فتوکپــی، چهــار  ــری از جمل ــرای تهیــه سیســتم های اداری و کامپیوت مســتقیم« )DAP( ب
ــدا  ــه موسســه اه ــدا ب ــط ص ــتگاه ضب ــک دس ــه ای و ی ــن عکاســی حرف ــک دوربی ــر اداری، ی ــتگاه چاپگ دس
نمــوده اســت. همچنیــن تعــدادی اقــالم و اثاثیــه متعلــق بــه ایــن ســفارتخانه در طــی دو نوبــت بطــور رایــگان 
ــخ 29  ــران در تاری ــده اســت. الزم بذکــر اســت، ســفیر محتــرم اســترلیا در ای ــه زنجیــره امیــد اهــدا گردی ب

ــد. ــراز نمودن ــی و حمایــت خــود را اب ــب قدردان ــد و مرات ــن موسســه بازدی اردیبهشــت 98 از ای

گروه بانوان سفارت هند
ــه  ــف از جمل ــال در حوزه هــای مختل ــدی فع ــوان هن ــده جمعــی از بان ــد دربرگیرن ــوان ســفارت هن ــروه بان گ
ــا  ــد ب ــره امی ــه زنجی ــه موسس ــتانی خیری ــه زمس ــروه در بازارچ ــن گ ــتند. ای ــتانه هس ــای بشردوس فعالیت ه
اجــاره غرفــه بــه منظــور فــروش محصــوالت متنــوع هنــدی شــرکت جســتند. ایــن گــروه بــا رویکــردی انســان 
دوســتانه و  بــا فــروش اجنــاس و خوارکی هــای کشــور هندوســتان بــه نفــع ایــن موسســه فعالیــت نمودنــد. 
گــروه بانــوان ســفارت هنــد در بهمــن مــاه 98 طــی 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.

DLSG گروه
گــروه بانــوان و همســران دیپلمات هــای خارجــی مقیــم ایــران )DLSG( از حامیــان قدیمــی موسســه زنجیــره 
ــد.  ــکاری می نماین ــد هم ــره امی ــه زنجی ــا موسس ــه ب ــت ک ــادی اس ــالیان زی ــه س ــد ک ــمار می آین ــد بش امی
ــد DLSG. در  ــادی نموده ان ــت م ــه موسســه حمای ــی و خیرخواهان ــای درمان ــواره از فعالیت ه ــروه هم ــن گ ای
بازارچــه زمســتانی خیریــه موسســه زنجیــره امیــد در بهمــن مــاه 98 شــرکت نمودنــد. ایــن گــروه در غرفــه 
ــودکان محــروم موسســه  ــان ک ــع درم ــه نف ــی را ب ــی متنوع ــای بین الملل ــاس و خوراکی ه ــروش خــود اجن ف
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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بیمارستان های طرف قرارداد 
مؤسسه 

زنجیــره امیــد بــرای رســیدن بــه کیفیــت مطلــوب درمــان، از تیــم فــوق تخصصــی پزشــکی داوطلــب اســتفاده 
ــر پزشــکان فــوق تخصــص متعــد، متمرکــز  ــه اینکــه محوریــت ایــن موسســه ب ــا توجــه ب ــذا ب مــی کنــد. ل
ــد  ــه کار هســتند، منعق ــا مشــغول ب ــوق در آنه ــه پزشــکان ف ــا بیمارســتان هایی ک ــی را ب اســت؛ قراردادهای

نمــوده اســت. ازجملــه:

1. بیمارستان مرکز طبی کودکان:
  تهــران، انتهــای بلــوار کشــاورز، خیابــان دکتــر محمــد 
قریــب، جنــب بیمارســتان امــام خمینــی)ره(، پــالک 62 

2. بیمارستان امام خمینی: 
تهران - انتهای بلوار کشاورز 

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

بیمارســتان امــام خمینــی 

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

ــعدی س

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

6. بیمارستان کودکان بهرامی:
ــان  ــد، خیاب ــان دماون ــین، خیاب ــام حس ــدان ام ــران، می  ته

ــاد( ــم آب ــتگاه قاس ــی )ایس ــهید کیای ش
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فعالیت های آموزشی - پزشکی
از جملــه فعالیت هــای مهــم مؤسســه خیریــه زنجیــره امیــد تربیــت و تقویــت نیروهــای فــوق تخصــص، بــه منظــور ارتقــا طــب 
اطفــال در ایــران می باشــد. ایــن مؤسســه بــرای پزشــکان متخصــص کــودکان تســهیالت و امکانــات الزم بــرای ادامــه تحصیــل 
و گذرانــدن دوره هــای فــوق تخصصــی فراهــم می کنــد. ایــن دوره هــا بــه دو دســته آموزش هــای کوتــاه مــدت داخــل ایــران در 
قالــب کلینیک هــای تشــخیصی و همایش هــای علمــی و آموزش هــای بلندمــدت خــارج از ایــران در قالــب دوره هــای آکادمیــک 

فــوق تخصصــی Observer و Clinical تقســیم می شــوند.                                   

))درمان و جراحی فوق تخصصی 13300 کودک بیمار((
 

آموزش های کوتاه مدت:
بــه دلیــل پویایــی علــم طــب و بــه منظــور تعامــل و بروزرســانی تخصــص پزشــکان- دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت - طراحــی 
شــده اســت. منظــور از آمــوزش کوتــاه مــدت در زنجیــره امیــد، ورود تیم هــای پزشــکی بــه ایــران و اقامــت حــدود یــک هفتــه ای 
آنهـــا اســـت که در این مدت ســـه کـــار برای آنـــها در نظـر گرفتــــه می شود: 1- انجـام ویـزیت و معـــاینات بـالـینـی بیمـاران؛ 
ــام  ــی )تم ــکی داخل ــای پزش ــکاری تیم ه ــا هم ــرارداد ب ــرف ق ــتانی ط ــز بیمارس ــده در مراک ــاب ش ــاران انتخ ــی بیم 2- جراح
ــی  ــخنرانی های علم ــد(. 3- س ــور دارن ــا حض ــا و جراحی ه ــا در کلینیک ه ــی رزیدنت ه ــران و حت ــگاه ته ــی های دانش فلوش

ــران.  ــه ای ــد فرانســه ب ــره امی ــی زنجی ــبکه بین الملل ــرف ش ــی از ط ــکان اعزام توســط پزش
ایــن پزشــکان در طــول مــدت اقامــت خــود بــا طــی مراحــل علمــی در مراکــز آموزشــی- درمانــی و دانشــگاهی کــه بــا هماهنگــی 
ــکی  ــم پزش ــای عل ــوزش تازه ه ــه آم ــود، ب ــام می ش ــه انج ــی مؤسس ــت علم ــکار و هیئ ــتان های هم ــت، بیمارس وزارت بهداش

می پردازنــد.
آموزش هــای 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 تکنیک هــای درمانــی بیــن پزشــکان کمــک می کنــد. بــه همیــن دلیــل، پزشــکان 
همــکار زنجیــره امیــد طبــق نظــر شــخصی و برنامــه ســاالنه مؤسســه، بیمارانــی را کــه بــه درمان هــای پیچیــده و تخصصیتــر 
ــه  ــد ب ــره امی ــه از طــرف زنجی ــی ک ــان حضــور پزشــکان بین الملل ــد درمانیشــان در زم ــا رون ــد ت ــد در نظــر می گیرن ــاز دارن نی
ایــران دعــوت می شــوند، بــه صــورت مشــترک پیگیــری شــود. پزشــکان اعزامــی از ســوی زنجیــره امیــد فرانســه نیــز در طــول 
ــای  ــاران در کلینیک ه ــت بیم ــن ویزی ــزاری ســخنرانی های علمــی و آموزشــی و همچنی ــا برگ ــران ب ــت خــود در ای ــدت اقام م
ــد. از  ــوم پزشــکی دارن ــای ســطح علمــی در دانشــگاه های عل ــوق تخصصــی و انجــام جراحــی تعامــل ســازنده ای جهــت ارتق ف
شــروع آغــاز بــه کار زنجیــره امیــد تــا بــه حــال 150 تیــم چندیــن نفــره پزشــکی در ســه رشــته قلبــی، ارتوپــدی و ترمیمــی 

ــد. ــران ســفر کرده ان ــه ای ب

آموزش بلند مدت:
ــوق  ــای ســطح کیفــی رشــته های ف ــد، ارتق ــان کــودکان نیازمن ــار درم ــد در کن ــره امی ــه زنجی از اهــداف دیگــر مؤسســه خیری
تخصصــی کــودکان در ســه رشــته قلــب، ارتوپــدی و ترمیمــی  در کشــور اســت. در نتیجــه، ایــن مؤسســه بــا اعــزام پزشــکان 
ــه صــورت Observer و Clinical و شــرکت در  ــکان آمــوزش ب ــی خــارج از کشــور، ام ــه مراکــز دانشــگاهی و درمان ــب ب داوطل
کنگره هــای علمــی را فراهــم  می کنــد. از ابتــدای تاســیس موسســه زنجیــره امیــد تاکنون152پزشــک متخصــص بــرای آمــوزش 

ــه فرانســه اعــزام شــده اند. ــرای دوره هــای Clinical ب دوره هــای Observer وســه پزشــک متخصــص هــم ب
ایــن پزشــکان پــس از بازگشــت بــه ایــران، افــزون بــر درمــان کــودکان نیازمنــد تحــت پوشــش مؤسســه، نســبت بــه اســتفاده از 
آموخته هــای خــود در راســتای ارتقــای کیفیــت خدمــات درمانــی بــه همــه کــودکان و بازآمــوزی ایــن آموخته هــا بــه همــکاران 
متعهدنــد. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه اعــزام پزشــکان بــه فرانســه توســط زنجیــره امیــد فرانســه )la Chaine de L'espoir( و 

ســفارت فرانســه در ایــران پرداخــت می شــود.
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تاکنــون بیــش از 15000 کــودک بیمــار فقــط در کلینیک هــای فــوق تخصصــی- تشــخیصی 
ــه صــورت رایــگان معاینــه شــده اند. ــه زنجیــره امیــد ب مؤسســه خیری

در ســال گذشــته 14 کلینیــک توســط پزشــکان فــوق تخصــص داوطلــب داخــل و خــارج از کشــور برگــزار شــده اســت کــه در 
ایــن کلینیک هــا تعــداد 1040 کــودک بیمــار در شــاخه های ارتوپــدی، قلبــی و ترمیمــی مــورد معاینــه قــرار گرفتنــد.

ــت  ــوردی )per case( تح ــورت م ــب بص ــص داوطل ــوق تخص ــکان ف ــط پزش ــتان ها توس ــاران در بیمارس ــادی از بیم ــداد زی تع
ــد. ــرار می گیرن ــه ق معاین

ــوق  ــادآوری اســت کــه از ابتــدای تاســیس موسســه زنجیــره امیــد تعــداد 13253 کــودک بیمــار مــورد جراحــی ف ــه ی الزم ب
ــد. ــرار گرفته ان ــی ق تخصص

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

تعداد بیماران جراحی شده )فوق تخصصی( خیریه بین المللی زنجیره 
امید در سال ۹8

برگزاری کلینیک های رایگان تشخیصی     
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کلینیک های ارتوپدی 

ــدام  ــه صــورت کامــاًل فــوق تخصصــی و در ســه بخــش کلینیک هــای ارتوپــدی دســت، کلینیک هــای ارتوپــدی ان کلینیک هــای ارتوپــدی زنجیــره امیــد ب
تحتانــی و کلینیک هــای ارتوپــدی ســتون فقــرات شــکل گرفتــه اســت کــه در تمــام طــول ســال توســط پزشــکان داوطلــب مؤسســه برگــزار می شــوند. الزم 
بــه یــادآوری اســت کــه عــالوه بــر ویزیــت بیمــاران در کلینیک هــای تخصصــی، موسســه زنجیــره امیــد هــر کــدام از کــودکان بیمــاری کــه نیــاز بــه درمــان 

دارنــد را بصــورت مــوردی )Per case( بــه پزشــکان ارجــاع می دهــد و بــدون فــوت وقــت درمــان آغــاز می گــردد.

کلینیک های ارتوپدی برگزار شده در سال ۹8

مهرماه ۹8
کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی دست دکتر ولنتی

پروفســور ولنتــی و تیــم ایشــان هــر ســاله بــه ایــران می آینــد کــه در تاریــخ12 مهرمــاه 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 
ــز در  ــر نی ــده دیگ ــای پیچی ــادرزادی و بیماری ه ــا بدشــکلی های م ــی ی ــل دفورمت ــای دیگــر مث ــد. بیماری ه ــج ارب بودن ــه بیمــاری فل ــال ب از بیمــاران مبت

ایــن کلینیــک تحــت معاینــه قــرار گرفتنــد.
در ایــن کلینیــک 130 بیمــار تحــت معاینــه قــرار گرفتنــد کــه از ایــن تعــداد 23 بیمــار بــر اســاس شــرایط بیمــاری در لیســت جراحــی قــرار گرفتنــد. ایــن 
جراحی هــا 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 3 آبــان 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 40 کودک 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 می شــوند و ادامــه مراحــل درمــان خــود را طــی 

می نماینــد.

کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی دکتر نبیان
کلینیــک فــوق تخصصــی ارتوپــدی توســط دکتــر نبیــان در 21 آبــان 98 برگــزار گردیــد. در ایــن کلینیــک20 کــودک 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 می نماینــد.
همچنین یک بیمار با مشکالت ستون فقرات حاد بالفاصله تحت درمان و مراقبت ویژه در مرکز طبی قرار گرفت.
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کلینیک های ترمیمی 

ــه جراحــی پالســتیک و  ــاز ب ــادرزادی هســتند و نی ــای م ــب، ســوختگی های شــدید و ناهنجاری ه ــد شــکاف کام و ل ــه دچــار مشــکالتی مانن ــی ک کودکان
ــا ایجــاد پروتــکل شــکاف کام و لــب خدمــات ارزنــده ای بــه  ترمیمــی داشــته باشــند بــه کلینیک هــای ترمیمــی ارجــاع داده مــی شــوند . زنجیــره امیــد ب
ایــن کــودکان ارایــه کــرده اســت. کــودکان پــس از ویزیــت وارد مراحــل گام بــه گام درمــان می شــوند. تیــم کامــل پزشــکی شــامل دکتــر فــوق تخصــص 
ترمیمــی، متخصــص ارتودنســی، فــک و صورت،گــوش و حلــق و بینــی و گفتاردرمانگــر می شــود. الزم بــه یــادآوری اســت کــه عــالوه بــر ویزیــت بیمــاران در 
کلینیک هــای تخصصــی، موسســه زنجیــره امیــد هــر کــدام از کــودکان بیمــاری کــه نیــاز بــه درمــان دارنــد را بصــورت مــوردی )Per case( بــه پزشــکان 

ــردد. ــاز می گ ــان آغ ــت درم ــوت وق ــدون ف ــد و ب ارجــاع می ده

کلینیک فوق تخصصی شکاف کام و لب

در 28 شــهریور مــاه 98 موسســه خیریــه بین المللــی 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 می گیرنــد و درمــان آن هــا بســیار طوالنــی و بعضــا تــا ده ســال 

نیــز بــه طــول می انجامــد کــه موسســه زنجیــره امیــد ایــن امــکان را در قالــب طراحــی پروتــکل فــوق تخصصــی شــکاف کام و لــب فراهــم نمــوده اســت.
در کلینیک هــای ترمیمــی دکتــر فتحــی 130 بیمــار معاینــه شــدند کــه 75  نفــر از آن هــا بــه جراحــی فــوق تخصصــی ترمیمــی نیــاز داشــتند کــه در نوبــت 
جراحــی قــرار گرفتنــد و بعــد از جراحــی، مراحــل گفتــار درمانــی و ارتودنســی را طــی می کننــد. ســایر بیمــاران نیــز رونــد درمانــی خــود را در قالــب ایــن 

پروتــکل و زیــر نظــر پزشــکان فــوق تخصــص اطفــال طــی می نماینــد.
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معاینه های قلبی 

ــد، کلینیک هــای تشــخیصی برگــزار نمی شــود و هــر  ــژه ای کــه دارن ــه درمــان و شــرایط وی ــوری ب ــاز ف ــه علــت نی ــرای بیمــاران قلبــی ب ــی کــه ب از آنجای
ــس از  ــه پ ــن کــودکان بالفاصل ــر اســاس تشــخیص شــورای پزشــکی مؤسســه، ای ــرد. ب ــرار می گی ــداوا ق ــوردی )Per case( تحــت م ــه صــورت م بیمــار ب
مراجعــه نــزد پزشــکان داوطلــب مؤسســه جهــت انجــام معاینــات تشــخیصی اعــزام می شــوند. ایــن کــودکان کــه از مشــکالت بیماری هــای قلبــی مــادرزادی 
رنــج می برنــد اگــر توســط اکوکاردیوگــراف تشــخیص نــوع بیمــاری انجــام نشــود، آنژیوگرافــی می شــوند. 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 می شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه در ســال 1398 تعــداد 288 کــودک بیمــار قلبــی تحــت عمــل 

ــد. ــرار گرفتــه و درمــان یافته ان جراحــی ق
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اردیبهشت۹8 

دعوت شبکه ملی موسسات خیریه و نیکوکاری از زنجیره امید
در اردیبهشــت 98 شــبکه 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 فعالیت هــای 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 صرفه جویــی در 
ــش  ــای کاه ــه و راهکاره ــی موسس ــای درمان ــزوده فعالیت ه ــن ارزش اف ــودکان و همچنی ــان ک ــای درم هزینه ه

مخــارج و نحــوه بکارگیــری توانمندی هــای خیریــه صحبــت بــه میــان آمــد.

بازدید سفیر استرالیا از موسسه زنجیره امید
ســفیر محتــرم اســترالیا در ایــران در تاریــخ 29 اردیبهشــت 98 از ایــن موسســه بازدیــد کردنــد. ایــن بازدیــد در 
راســتای پــروژه "برنامــه کمــک مســتقیم" )DAP( بــرای تهیــه سیســتم های اداری و کامپیوتــری صــورت گرفــت.
در ایــن دیــدار جنــاب ســفیر مراتــب قدردانــی و حمایــت خــود را از تالش هــای خیریــه زنجیــره امیــد در راســتای 

ارتقــاء طــب اطفــال و همچنیــن کمــک بــه درمــان کــودکان نیازمنــد ابــراز نمودنــد.

رویدادهای سال ۹8
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    خرداد ۹8

ــره  ــی زنجی ــه بین الملل ــه خیری ــان مؤسس ــم رمض مراس
امیــد

 مراســم افطــار خیریــه بین المللــی زنجیــره امیــد، 8 خــرداد مــاه 
98 برابــر بــا 23 مــاه مبــارک رمضــان برگــزار شــد. در ایــن مراســم 
مدیــر عامــل مؤسســه، ســرکار خانــم مریــم مرعشــی و جمعــی از 
ــد  ــره امی ــه زنجی ــدان ب ــدان و عالقه من ــکان، هنرمن ــن، پزش خیری
حضــور داشــتند. پــس از مراســم افطــار مریــم مرعشــی، مؤســس و 
مدیرعامــل زنجیــره امیــد بــه معرفــی فعالیت هــای زنجیــره امیــد 
ــته  ــال گذش ــرد س ــی از عملک ــت گزارش ــن ضیاف ــت. در ای پرداخ
موسســه خیریــه بین المللــی 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 
ــزرگ  ــروژه ب ــه پ داشــته شــد. پــس از آن در بخشــی از مراســم ب
ــد  ــودکان امی ــی ک ــوق تخصص ــی ف ــت خواب ــتان 540 تخ بیمارس
ــت تســریع  ــت و ضــرورت مشــارکت ها جه ــه شــد و اهمی پرداخت

ســاخت ایــن پــروژه بــه حاضریــن یــادآوری گردیــد. 

    تیر۹8

ــت روز  ــد در گرامیداش ــره امی ــه زنجی ــوت از موسس دع
ــور  ــدگان در وزارت کش ــی پناهن جهان

جهانــی  روز  بزرگداشــت  مراســم   1398 تیرمــاه   10 روز  در 
ــم از  ــن مراس ــد. در ای ــزار گردی ــور برگ ــدگان در وزارت کش پناهن
ــن و  ــارغ از دی ــه ف ــه ای ک ــوان موسس ــه عن ــز ب ــد نی ــره امی زنجی
ــد،  ــودکان نیازمن ــه ک ــتانه ب ــان دوس ــات انس ــت خدم ــژاد و ملی ن
منجملــه اتبــاع ارایــه می دهــد، دعــوت بــه عمــل آمــده بــود. پــس 
از آن در بازدیــد از غرفه هــا مســولین اداره اتبــاع و کمیســاریا و نیــز 
همســر ســفیر اســترالیا و همچنیــن مســئولینی از ســازمان خیریــه 
بین المللــی ریلیــف اینترنشــنال و ســفارت ژاپــن از غرفــه رنجیــره 
امیــد بازدیــد کــرده و از عملکــرد موسســه در معالجــه پناهنــدگان 

ــد. ــه عمــل آوردن ــر و تشــکر خــود را ب مراتــب تقدی
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اهدای لوازم تحریر
خیریــه زنجیــره امیــد در راســتای اهــداف اجتماعــی خــود هــر ســال قبــل از شــروع ســال تحصیلــی بــا اهــدای بســته های حمایتــی لــوازم تحریــر، کفــش 

و لبــاس از کــودکان نیازمنــد حمایــت می کنــد.

    شهریور۹8

انعقاد تفاهم نامه پنج ساله میان سازمان بهزیستی کشور و مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید 
11 شــهریور مــاه، مراســم انعقــاد تفاهم نامــه میــان ســازمان بهزیســتی کشــور و مؤسســه خیریــه بین المللــی 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 18 ســال 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 

ــد. ــروف می دارن مص
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    مهر۹8 

ــور  ــت پروفس ــالگرد درگذش ــن س ــم اولی ــزاری مراس برگ
کیــوان مــزدا

ــزدا در  ــوان م ــور کی ــت پروفس ــالگرد درگذش ــن س ــم اولی مراس
تاریــخ11 مهرمــاه 98 در محــل پــروژه بیمارســتان فــوق تخصصــی 
ــا  ــم ب ــن مراس ــد. ای ــزار ش ــد برگ ــودکان امی ــی ک 540 تختخواب
حضــور مریــم مرعشــی مدیــر عامــل زنجیــره امیــد، همــراه او در 
ــی از  ــان و جمع ــر نبی ــور و دکت ــر مهرپ ــال ها، دکت ــن س ــه ای هم
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 24 مهــر 98 ســرکار خانــم رفعــت مســعود ســفیر محترم 
پاکســتان بــه همــراه جمعــی از  اعضــای ســفارت در دفتــر موسســه 
زنجیــره امیــد حضــور یافتنــد و ضمــن ابــراز تشــکر از فعالیت هــای 
زنجیــره امیــد، پیشــنهاد دادنــد کــه بــاب آشــنایی موسســه زنجیره 
امیــد بــا تشــکل های مــردم نهــاد )NGO( پاکســتانی کــه اهــداف 
ــه  ــگاه خان ــدار از اقامت ــن دی ــد. در ای ــاز نماین ــد را ب ــه دارن خیری
ــه در  ــای موسس ــد و از تالش ه ــل آوردن ــه عم ــدی ب ــال بازدی اطف

حمایــت از کــودکان محــروم از درمــان قدردانــی نمودنــد.

حضور جمعی از مدیران شرکت زر سیما آرا و گروه پارسیان 
ســه شــنبه 23 مهــر مــاه، موسســه خیریــه بین المللــی زنجیــره امیــد، مهمــان شــرکت زر ســیما آرا و گــروه پارســیان بــود. محــور اصلــی ایــن مراســم در 

خصــوص اهمیــت پــروژه بــزرگ بیمارســتان 540 تخــت 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 شــرکت ها و حامیــان نیکــوکار می باشــد، تــا همــه در کنــار هــم 
زنجیــره ای 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 20 آبــان مــاه، تعــدادی از اعضــای اتــاق بازرگانــی ایــران و فرانســه، در تــور بازدیــد از اقامتــگاه خانــه اطفــال زنجیــره امیــد و مرکــز NICU در مرکــز 
طبــی کــودکان حضــور یافتنــد، همچنیــن در پایــان از محــل پــروژه بیمارســتان فــوق تخصصــی 540 تختخوابــی کــودکان امیــد بازدیــد کردنــد. در ایــن 
ــی  ــه بین الملل ــی از موسســه خیری ــاق بازرگان ــا و حمایت هــای ات ــا ســاخت بیمارســتان و همکاری ه ــل موسســه در رابطــه ب ــر عام ــا مدی ــدار نشســتی ب دی

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 تالش هــای  
ــره امیــد در درمــان کــودکان پناهنــده  ــی زنجی مؤسســه بین الملل
طرفیــن در خصــوص انجــام اقدامــات مشــترک بــرای تســهیل در 
ــه  ــد. موسس ــو کردن ــث و گفتگ ــودکان بح ــن ک ــان  ای ــد درم رون
ــی  ــان و جراح ــون درم ــا کن ــد ت ــره امی ــی زنجی ــه بین الملل خیری
ــای  ــه بیماری ه ــال ب ــده مبت ــودک پناهن ــوق تخصصــی 4000 ک ف
ــی خــود  ارتوپــدی، قلبــی و ترمیمــی را طبــق پروتکل هــای درمان

انجــام داده اســت.

بازدید اشکان خطیبی از موسسه زنجیره امید
در تاریــخ 19 آبــان مــاه 98 جنــاب آقــای اشــکان خطیبــی 
ــت و  ــر موسســه حضــور یاف ــون در دفت هنرپیشــه ســینما و تلوزی
ــرای  ــاد ب ــات ش ــازی لحظ ــال و بازس ــه اطف ــد از خان ــن بازدی ضم

ــکاری داد. ــاعدت و هم ــنهاد مس ــه پیش ــه موسس ــودکان ب ک
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    آذر۹8

بازدید موسسه بین المللی ریلیف از موسسه زنجیره امید
ــف از  ــی ریلی ــی از اعضــای موسســه بین الملل در اول آذر 98 جمع
ــای  ــدار از تالش ه ــن دی ــد و طــی ای ــد نمودن ــد بازدی ــره امی زنجی
ســودمند ایــن موسســه در ارتقــای طــب فــوق تخصصــی اطفــال 
ــد  ــره امی ــه رنجی ــی موسس ــای اجرای ــد و از اعض ــی نمودن قدردان
ــت  ــف جه ــای آموزشــی موسســه ریلی ــرکت در کارگاه ه ــرای ش ب

ــد.  ــه عمــل آوردن ــردی شــان دعــوت ب ــش کارب ــای دان ارتق

بازدید رییس و معاون روابط عمومی بانک رفاه از موسسه خیریه زنجیره امید 
در تاریــخ 11 آذر مــاه مدیــر روابــط عمومــی بانــک رفــاه و معــاون روابــط عمومــی بانــک رفــاه از موسســه خیریــه بین المللــی 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 20 کــودک بیمــار تحــت پوشــش خیریــه زنجیــره امیــد تقدیــم موسســه نمودنــد.

جلسه کتابخوانی و قصه گویی 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
ــا تقبــل  ــد برگــزار می شــود و حامیــان دلســوز کــودکان ب ــرای متولدیــن همــان مــاه مراســم جشــن تول در اقامتــگاه کــودکان زنجیــره امیــد هــر ماهــه ب

ــد. ــادرت می ورزن ــودکان مب ــرای ک ــی ب ــاد و بیادماندن ــی ش ــق لحظات ــه خل ــزاری آن، ب ــد و برگ ــای جشــن تول هزینه ه
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    دی ۹8

بازدید مسئوالن GGP از موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید
ــا  ــه همــراه همــکاران خــود در ســفارت ب ــن ب ــای ماســاهیتو ایســاکی)Masahito ISEKI( مســول همکاری هــای اقتصــادی ســفارت ژاپ ــاه 98 آق در دی م
ــروژه در پیــش رو بحــث و گفتگــو و  ــرو همکاری هــای گذشــته و پ ــن جلســه پی ــد. در ای ــدار کردن ــد دی ــره امی ــر عامــل زنجی ــم مرعشــی مدی ســرکار خان

تبــادل نظــر صــورت گرفــت. 
در ایــن جلســه یــادآوری و عنــوان شــد کــه موسســه بین المللــی زنجیــره امیــد همــواره در جهــت فعالیت هــای آموزشــی، پزشــکی و حمایتــی همکاری هــای 

مداومــی بــه شــکل بین المللــی جهــت تســریع رونــد درمــان و پروژه هــای مرتبــط داشــته اســت.

برگزاری جشن اتمام خاکبرداری 
در 25 دی مــاه 98 جشــن اتمــام خاکبــرداری و نیلینــگ پــروژه بیمارســتان فــوق تخصصــی 540 تختخوابــی 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 9 مــاه بــه طــول انجامیــد، حــدود 117 هــزار 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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ــوق  ــروژه بیمارســتان ف ــد پ ــه جدی ــرارداد مرحل امضــا ق
تخصصــی 540 تختخوابــی کــودکان زنجیــره امیــد 

ــل(  ــوار حائ ــاخت دی )س
در تاریــخ چهارشــنبه 25 دی مــاه 98 در محــل پــروژه بیمارســتان 
ــاخت  ــروژه )س ــن پ ــد ای ــه جدی ــرارداد مرحل ــد، ق ــره امی زنجی
ــاز 1  ــه ف ــه در مناقص ــون )ک ــرکت کیس ــن ش ــل( مابی ــوار حائ دی
ــه  ــود( و موسس ــده ب ــده ش ــتان برن ــایت بیمارس ــرداری س گودب
ــره  ــل زنجی ــر عام ــی مدی ــم مرعش ــور مری ــا حض ــد ب ــره امی زنجی
امیــد و مهنــدس انصــاری مدیــر عامــل شــرکت کیســون و جمعــی 

ــید. ــه امضــا رس ــروژه ب ــن پ ــان ای ــین و کارشناس از مهندس
ایــن پــروژه بیمارســتانی قــرار اســت بزرگتریــن بیمارســتان فــوق 
ــات  ــام مطالع ــا انج ــه ب ــد ک ــه باش ــال در خاورمیان ــی اطف تخصص
کارشناســی و جلســات منظــم و هفتگــی بــا تیــم اجرایــی و 
ــت و  ــا هم ــرار دارد و ب ــرفت ق ــیر پیش ــروژه در مس ــاورین پ مش
ــد. ــدا کن ــز پی ــتری نی ــرعت بیش ــد س ــان می توان ــت حامی حمای

    بهمن۹8

برگزاری بازارچه زمستانی خیریه زنجیره امید در محل برج میالد
بازارچــه زمســتانی ایــن مؤسســه در تاریــخ 23 الــی 25 بهمــن مــاه 98 در 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 
شــرکت های داخلــی و ســازمان ها و گروه هــای بین المللــی همچــون کمیســاریای ســازمان ملــل در امــور پناهنــدگان )UNHCR(،  انجمــن زنــان دیپلمــات 
ــک، پاکســتان،  ــا، بلژی ــلوونی، ایتالی ــان، اس ــفارت های آلم ــامل س ــران )DLSG( )ش ــاکن ای ــای س ــروه همســران دیپلمات ه ــور خارجــه )DLA(، گ وزارت ام

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 ســفارتخانه های ژاپــن، اســترالیا و افغانســتان بــود. در ایــن بازارچــه کــه 
بــا هــدف آشــنایی هرچــه بیشــتر بازدیدکننــدگان بــا فعالیت هــای درمانــی ایــن مؤسســه بــه ویــژه آغــاز ســاخت پــروژه بیمارســتان 540 تختخوابــی فــوق 
تخصصــی کــودکان برگــزار گردیــد، کلیــه عوایــد حاصــل صــرف ارائــه خدمــات درمانــی فــوق تخصصــی بــه کــودکان بیمــار تحــت پوشــش مؤسســه گردیــد. 

معرفی نامه و گزارش عملکرد سال 98 خیریه بین المللی زنجیره امید/66



بازدید بانوان سفارت هندوستان از موسسه زنجیره امید
در اواخــر بهمــن مــاه 98 خانــم 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 فعالیت هــای انســان دوســتانه مشــغول هســتند.
در ایــن دیــدار ضمــن خوانــش بیانیــه امتنــان، از تالش هــای 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 بسته های حمایتی شب عید
مؤسســه زنجیــره امیــد در اســفند مــاه ســال 1398براســاس روال 
ــع در  ــه منظــور توزی ــه را ب ــال های گذشــته ســبد کاالی عیدان س
بیــن خانواده هــای 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 
ــان  ــی از حامی ــط برخ ــود و توس ــرغ ب ــز و م ــت قرم ــامل گوش ش
ــد ســعی داشــته اســت  ــره امی ــود. زنجی ــن شــده ب مؤسســه تأمی
ــن مؤسســه  ــه ای ــان کــودکان نیازمنــدی کــه ب ــار درم کــه در کن
رجــوع می کننــد، بــه ســهم خــود بتوانــد کمــک غیردرمانــی نیــز 
همچــون دســتگیری از بیمــاران و خانواده هــای آنهــا در ایــام عیــد 
بــه صــورت اهــدای ســبد های غذایــی داشــته باشــد. خانواده هایــی 
کــه توســط زنجیــره امیــد ســبد غذایــی عیدانــه دریافــت کردنــد 
ــراف  ــتان های اط ــا در شهرس ــی آنه ــران و مابق ــهر ته ــراً در ش اکث

تهــران ســاکن هســتند.
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مدیریت بحران کرونا
ــن  ــی شــیوع ای ــی و اجتماع ــات روان ــا وتبع ــا و بحران ه ــروس کرون ــا شــیوع وی ــاه ســال 98 ب ــن م در آخری
ویــروس مواجــه شــدیم، کــودکان و مادرانــی کــه در اقامتــگاه خانــه اطفــال موسســه بســتری بودنــد و دوره 
ــرس و  ــی از ت ــا موج ــد، ب ــت می کردن ــی دریاف ــات توانبخش ــد و خدم ــل را می گذراندن ــد از عم ــری بع پیگی
ابهــام شــرایط مقابلــه بــا کرونــا مواجــه شــدند؛ در ایــن شــرایط برخــی از عمل هــای جراحــی غیــر اورژانســی 
کــودکان بــه دلیــل شــرایط احتمالــی آلودگی هــای  بیمارســتانی بــه ویــروس کرونــا از ســوی پزشــکان شــان 
در اســفند مــاه لغــو گردیــد. بــرای مدیریــت بحــران در ایــن ماجــرا قدم هــای متفــاوت و متنوعــی برداشــته 

شــد و اقدامــات موثــری در ســطوح مختلــف بهداشــتی و آموزشــی و پیشــگیرانه انجــام گردیــد.
ــراوان  ــت ف ــاط و دق ــا احتی ــده را ب ــرش ش ــل پذی ــاران از قب ــاه بیم ــفند م ــدای اس ــتا از ابت ــن راس در همی
ــج  ــه تدری ــکات بهداشــتی و پیشــگیرانه ب ــت ن ــاب رعای ــای بهداشــتی وزارت بهداشــت در ب ــق پروتکل ه طب
ترخیــص نمودیــم. همــکاران شــاغل در بخــش توانبخشــی )واحــد فیزیوتراپــی و کاردرمانــی ذهنــی و جســمی (
ــاره شــرایط تمرین هــای خانگــی کودکانشــان جلســه گذاشــته و  ــادران درب ــه م ــر ب ــه نف ــر ب ــوزش نف ــا آم ب
مــوارد قابــل ذکــر را در دفترچه هــای جداگانــه و یــا فیلــم آموزشــی مخصــوص هرکــودک بــه مــادران تقدیــم 
ــه صــورت ارتباطــات مجــازی ادامــه یافتــه اســت.  ــد و در طــی ایــن دوران نیــز آموزش هــای آن هــا ب نمودن
هریــک از مــادران بــه صــورت جداگانــه بــا فیزیوتراپــی یــا کاردرمانگــر کــودک خــود ارتبــاط مجــازی داشــتند 
و شــرایط را مــورد بررســی قــرار می دادنــد تــا مبــادا بــا قطــع ایــن ارتبــاط، زمــان طالیــی توانبخشــی کــودک 

از دســت بــرود.
ــروز  ــت بحــران در شــرایط ب ــه منظــور مدیری ــی اعمــال شــده توســط موسســه ب دیگــر سیاســت های اجرای

ایــن اپیدمــی، در زیــر آمــده اســت:

1. ارایــه آموزش هــای پیشــگیرانه بــه کلیــه کارکنــان موسســه کــه بــا بــه کاربســتن مــوارد بهداشــتی بتواننــد 
خــود و اطرافیــان را از بیمــاری دور کننــد. 

2. آمــوزش الزم جهــت پیگیری هــا و انجــام امــور بهداشــتی و توزیــع ماســک و دســتکش و دستشــویه های 
بهداشــتی بیــن بیمــاران و خانــواده آنهــا کــه در اقامتــگاه کــودکان اســتقرار داشــتند.

3. قرنطینه مرکز نگهداری و جلوگیری از ورود و خروج غیر ضروری به خانه اطفال.

ــا  ــهرها ی ــه ش ــه ب ــت مراجع ــگان جه ــط رای ــه بلی ــا تهی ــی ب ــر اورژانس ــاران غی ــع بیم ــص بموق 4. ترخی
روستاهایشــان

5. پیگیــری درمــان کــودکان اورژانســی بــدون نیــاز بــه مراجعــه بــه موسســه بصــورت دور کاری و ارتبــاط بــا 
ــان و  ــن زمان،درم ــاران در کوتاهتری ــا بیم ــا بیشــترین ســرعت ت ــرارداد موسســه ب بیمارســتان های طــرف ق

جراحــی شــده و بــه شــهر خــود بــاز گردنــد.
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پروژه پناهنده ها
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 18 ســال 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 می شــود کــه ایــن مشــکالت جســمی در ایــن 
ــر اســاس اصــل 5 اعالمیــه جهانــی حقــوق کــودک  ــه معلولیت هــای مادام العمــر تبدیــل شــود. ب کــودکان ب
بایــد بــا فراهــم کــردن شــرایط خــاص ایــن معلولیت هــای جســمی را مرتفــع کــرد. مؤسســه زنجیــره امیــد 
ــع  ــن کــودکان در رف ــان ای ــا درم ــی حقــوق کــودک مصــوب 1959 ب ــق اصــل یــک کنوانســیون جهان مطاب
ــدون در  ــرای کــودکان زنجیــره ب ــه اولویــت درمــان ب ــا توجــه ب ــذا ب ــد اقــدام می کنــد. ل تبعیــض محــل تول
ــه شــرط  ــت را فقــط ب ــدون کارت و بی هوی ــدار، ب ــر کشــورها، کــودکان کارت نظــر گرفتــن قوانیــن حاکــم ب
محرومیــت در ســه رشــته فوق الذکــر درمــان می کنــد، و ســعی می کنــد بــا کمــک خیریــن و تیــم درمانــی 

زنجیــره امیــد بهتریــن امکانــات درمانــی را بــر اســاس اســتانداردهای بین المللــی بــرای آنهــا فراهــم کنــد.
ــد  ــی می کنن ــران زندگ ــه در ای ــال ک ــر 18 س ــده زی ــودکان پناهن ــه ک ــروژه: کلی ــان پ ذینفع
)قانونــی، غیرقانونــی و بی هویــت( و بــا مشــکالت ارتوپــدی، قلبــی و ترمیمــی مواجــه هســتند.

پروژه های ساختاری مؤسسه
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پروژه کلینیک مدرس
واحــد خدمــات کلینیکــی داخلــی قلــب اطفــال بــرای ارایــه خدمــات تشــخیصی و درمانــی بــا کیفیــت اســتاندارد بین المللــی جهــت 

تشــخیص بــه موقــع و اقــدام درمانــی بــرای کــودکان و نــوزادان مبتــال بــه بیماری هــای قلبــی
ویزیــت بیمــاران در محــل مجتمــع درمانگاهــي بیمارســتان مــدرس انجــام مي شــد. برخــي از بیمــاران در همــان محــل درمانــگاه اکــو مي شــدند 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. ضمنــاً دپارتمــان قلــب کــودکان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــه مرکزیــت 
بیمارســتان مــدرس فاقــد خدمــات تســت ورزش و Tilt Test بعنــوان 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 100 متــر مربــع در بیمارســتان مــدرس بازســازی شــد و اتاق هایــی بــه صــورت پارتیشــن های مختلــف بــه شــرح 
زیــر ســاخته شــد: اتــاق انتظــار، اتــاق منشــی، اتــاق اندازه گیــری 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 Test، مانیتــور عالیــم حیاتــی، ســقفی IV STAND، دســتگاه فشــار خــون دیجیتــال، 
دســتگاه فشــار خــون جیــوه ای، EKG هولتــر، یخچــال داروئــی، ســایر دســتگاه های 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 هزینه هــا توســط 
ــن  ــی ســفارت ژاپ ــک از محــل کمــک مال ــوی مســتقر در کلینی ــه دســتگاه اک ــر اســت ک ــن شــد، الزم بذک ــن شــرکت ها تامی ــی و مهچنی ــان حقیق حامی

)GGP( تهیــه شــد.

ــه  ــه ایــن مرکــز مراجعــه می کننــد ب ذی نفعــان پــروژه: تمامــی کــودکان تحــت پوشــش موسســه و همچنیــن ســایر کودکانــی کــه ب
ــد. ــره می برن ــک به ــن کلینی ــاردار از ای ــان ب ــراه زن هم

ساالنه بیش از ۹ هزار کودک و همچنین 1500 زن باردار از خدمات تشخیصی و درمانی این کلینیک بهره می برند.
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پروژه بیمارستان زنجیره امید
ضرورت ایجاد یک بیمارستان فوق تخصصی کودکان در تهران:

در هــر جامعــه ای کــودکان ارزشــمند ترین ســرمایه های آتــی جامعــه تلقــی می شــوند. مطابــق اعــالم ســازمان 
بهداشــت جهانــی30% از کــودکان در سراســر دنیــا بــا نواقــص مــادرزادی متولــد می شــوند و ایــن نواقــص بــه 
تنهایــی علــت20% از مــرگ و میــر دوران کودکــی بــه ویــژه شــیرخوارگی را تشــکیل می دهنــد. از مجمــوع 
21 اختــالل مــادرزادی شــایع بــدو تولــد 14 مــورد آنهــا نیــاز بــه مداخــالت جراحــی در ســال اول زندگــی در 
طــی دوران کودکــی دارنــد و در صــورت درمــان نشــدن بــه موقــع می تواننــد اثــرات جــدی و ناخوشــایندی 
ــود در کشــور در  ــتانی موج ــای بیمارس ــداد تخت ه ــد. تع ــودک بگذارن ــردی ک ــا عملک ــل و ی ــد تکام ــر رون ب
حــال حاضــر جوابگــوی تقاضــای بســتری در بیمارســتان ها نمی باشــد و طبــق اظهــار نظــر مســئولین وزارت 
بهداشــت 105 هــزار تخــت بیمارســتانی بــرای رفــع نیازهــای حــال حاضــر و آینــده نزدیــک مــورد نیــاز اســت. 
بــرآورد شــده بــا امکانــات دولتــی و در صــورت عــدم مشــارکت بخش هــای غیردولتــی جهــت تســهیل رونــد 
بیمارستان ســازی و یــا بازســازی فضاهــای درمانــی موجــود، رونــد تکمیــل تعــداد تخــت مــورد نیــاز در کشــور 
40 ســال بــه طــول می انجامــد. گرچــه در ســال های اخیــر اقــدام بــه احــداث تعــدادی بیمارســتان بزرگســال 
ــای رشــته های  ــه خصــوص در زمینه ه ــودکان، ب ــه نظــر می رســد ســاخت بیمارســتان های ک شــده اســت ب

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 می  تــوان بــه حومــه شــهری 
پــر ازدحــام، آلودگــی هــوا، ترافیــک زیــاد، مهاجــرت شهری-روســتایی و خطــر زلزلــه اشــاره کــرد. و همچنیــن 
ــن  ــذا ضــرورت ســاخت چنی ــال در تهــران مســتقر می باشــند ل ــوق تخصصــی اطف ــرا پزشــکان ف چــون اکث
بیمارســتانی در تهــران بســیار مفید تــر از هــر جــای دیگــری در کشــور می توانــد نیازهــای پزشــکی در حــوزه 
ــاد اســت.  ــوب تهــران بســیار زی ــه تراکــم جمعیــت در جن تخصصــی کــودکان را جوابگــو باشــد. از آنجــا ک
بــه عبــارت دیگــر، در ازای هــر یــک کیلومتــر مربــع، 000\20 ســکنه در ایــن نواحــی زندگــی می کننــد. از 
ــژه در  ــازی بوی ــن نی ــک چنی ــد. بی ش ــال می باش ــوزه اطف ــتانی در ح ــای بیمارس ــد مراقبت ه ــن رو نیازمن ای

ــی اســت.   ــی شــهر بســیار حیات قســمت های جنوب
ــا ریاســت دانشــگاه  ــه ایــن مهــم، زنجیــره امیــد بعــد از برگــزاری جلســاتی متعــدد ب ــرای رســیدن ب ــذا ب ل
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 8 مــاه مذاکــره بــا تیــم حقوقــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهــران موفــق بــه امضــای قــرارداد LBOT 99 ســاله بــا ایــن دانشــگاه شــد. بــر اســاس ایــن قــرارداد زمینــی 
بــه مســاحت 26 هــزار متــر مربــع در منطقــه جوادیــه تهــران در ضلــع غربــی بیمارســتان بهارلــو بــرای مــدت 
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99 ســال در اختیــار زنجیــره امیــد قــرار گرفــت.
موسســه بــرای اینکــه یــک بیمارســتان کــودکان بــا اســتانداردهای بین المللــی و همچنیــن مطابــق بــا نیازهای 
حاضــر و آینــده کشــور ایــران ســاخته شــود اقــدام بــه انجــام یــک رشــته مطالعــات امکان ســنجی کــرد. بــا 
توجــه بــه اهمیــت طــب اطفــال و بنابــر توصیــه وزیــر وقــت بهداشــت، زنجیــره امیــد اقــدام بــه عقــد قــرارداد 
ــتان های  ــی بیمارس ــتیار دولت ــرکت APHP )دس ــل ش ــش بین المل ــا بخ ــنجی ب ــات امکان س ــام مطالع انج
ــرای انجــام مطالعــات امکان ســنجی، و طــرح اقتصــادی  ــا ایــن شــرکت ب پاریــس( نمــود. قــرارداد مشــاوره ب
و برنامــه پزشــکی بــود. بــه همیــن منظــور بــه مــدت یــک ســال بــا مطالعــات تحقیقــی و میدانــی در تهــران 
ــد از بیمارســتان های فعــال کــودکان در  ــی، بازدی ــی و میدان ــاز شــد. کــه خــود شــامل بررســی های محل آغ
تهــران و برگــزاری حــدود 40 جلســه بــا بخــش بهداشــت و درمــان کشــور، ریاســت و معاونت هــای مختلــف 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، مدیریــت و پزشــکان زنجیــره امیــد بــود کــه تمامــی ایــن مــوارد منجــر بــه 

تهیــه مطالعــه امکان ســنجی بــه همــراه طــرح اقتصــادی و پزشــکی مطابــق نیــاز کشــور شــد.
ــکی و  ــه پزش ــنجی های الزم، برنام ــام امکان س ــا و انج ــن ماموریت ه ــام ای ــد از انج ــور بع ــرکت مذک ــم ش تی
مــدل عملکــردی بیمارســتان را آمــاده کردنــد و در تاریــخ ســپتامبر 2017 بــه موسســه تحویــل دادنــد. بــر 
اســاس طــرح ایــن شــرکت مــدل اصلــی بیمارســتان یــک بیمارســتان 540 تختخوابــی 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 گســترده ای 
ــود. همچنیــن یــک  ــره امیــد خواهــد ب ــی زنجی ــا فعالیت هــای کنون ــاًل همســو ب پوشــش می دهــد، کــه کام
ــد معلولیتــی  ــرای کــودکان چن ــی مــدت توانبخشــی ب ــه مراقبت هــای طوالن ــد ب ــه بای بخــش 100 تختخواب

اختصــاص داده شــود.

ــا تمرکــز بــر ژنتیــک نیــز یکــی از نقــاط قــوت   وجــود یــک مرکــز تحقیقــات مختــص پزشــکی کــودکان ب
ــه روی  ــد ب فعالیت هــای آموزشــی بیمارســتان کــودکان امیــد اســت، ایــن مرکــز همچنیــن دریچــه ای جدی
ــن  ــی و جنی ــون ژن درمان ــف همچ ــای مختل ــکی در زمینه ه ــم پزش ــرفت های عل ــد و پیش ــای جدی درمان ه
درمانــی و ... بــاز خواهــد کــرد. عــالوه بــر انجــام  فعالیت هــای تحقیقاتــی در حــوزه پزشــکی، مرکــز تحقیقــات، 

در حــوزه تحقیقــات آزمایشــگاهی نیــز فعالیــت خواهــد کــرد.
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بعــد از بررســی های بســیار تصمیــم بــه اضافــه نمــودن مرکــز ترومــای مختــص کــودکان در بیمارســتان شــد 
ــده باشــد و اولیــن مرکــز ترومــای مختــص اطفــال  ــه دی ــد پاســخگوی نیازهــای کــودکان حادث کــه می توان
کشــور می باشــد. ســاختن مرکــز اقامتــی بــا ظرفیــت بــاال در کنــار بیمارســتان یکــی از ویژگی هــای منحصــر 
بــه فــرد بیمارســتان کــودکان امیــد اســت. از آنجایــی کــه بیمارســتان یــک مرکــز ارجاعــی در ســطح کشــور و 
حتــی منطقــه اســت، وجــود مرکــزی اقامتــی می توانــد مشــکالت اســکان همراهــان بیمارانــی را رفــع نمایــد 
کــه از خــارج از تهــران مراجعــه کرده انــد. ایــن مــدل بیمارســتان کــودکان امیــد بــه نظــر تمامــی کارشناســان 
حــوزه وزارتــی و متخصصــان ســاخت بیمارســتان، دارای کاملتریــن پکیــج مطالعاتــی می باشــد و نــه تنهــا در 

ایــران بلکــه در خاورمیانــه نیــز بــی بدیــل اســت.

بــا توجــه بــه تجربــه شــرکت APHP فرانســه و نیــاز زنجیــره امیــد بــه وجــود مشــاوری قــوی در ایــن زمینــه، 
قــرارداد دیگــری بــا ایــن شــرکت در دی مــاه 1397 )ژانویــه 2018( بــرای 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 5 ســال مشــاوره فنــی و مدیریــت پــروژه را در تمامــی مراحــل ســاخت بیمارســتان 
 APHP ارائــه خواهــد کــرد. بعــد از ســاخت بیمارســتان نیــز، تمامــی مراحــل تجهیــز بیمارســتان بــا نظــارت
انجــام خواهــد شــد. بــر اســاس ایــن قــرارداد همچنیــن برنامــه آمــوزش بیــش از 2000 نیــروی پزشــکی ایــن 
ــارج از  ــران و خ ــی در ای ــوق تخصص ــای ف ــوی آموزش ه ــرکت فرانس ــکاری ش ــه هم ــن و ب ــتان تدوی بیمارس
کشــور را نیــز خواهنــد گذرانــد تــا بتــوان بــا بــه روزتریــن شــیوه های درمانــی ارایــه خدمــات انجــام گیــرد.

ــاوره،  ــرارداد مش ــاس ق ــر اس ــروژه، ب ــک پ ــر و ی ــاز صف ــرای ف ــی ب ــی های مهندس ــات و بررس ــاور مطالع مش
ــه و  ــه های اولی ــن نقش ــی و همچنی ــی مفهوم ــای مال ــامل مدل ه ــی ش ــد. طراح ــام دادن ــی را انج طراح
ــاری،  ــای معم ــی، طرح ه ــه های عملیات ــی نقش ــز طراح ــدی نی ــه بع ــد. در مرحل ــی می باش ــای مفهوم طرح ه
مکانیــکال و الکتریــکال پــروژه را نیــز شــروع کرده انــد. تمامــی نقشــه های تهیــه شــده طــی جلســات زیــادی 

ــا شــرکت APHP و تیــم زنجیــر امیــد در ایــران و فرانســه بررســی شــده اســت. ب
ــس از  ــت و پ ــام گرف ــکاران انج ــی پیمان ــت ارزیاب ــه ای جه ــز مناقص ــروژه نی ــرداری پ ــمت خاکب ــرای قس ب
ــاه  ــفند م ــل اس ــرداری در اوای ــات خاکب ــه عملی ــام گرفت ــای انج ــده و امتیازدهی ه ــام ش ــای انج ارزیابی ه
شــروع شــد و تــا بــه اول آبــان مــاه 98 عملیــات خاکبــرداری بــه همــراه عملیــات نیلینــگ دیــواره گــود بــه 

ــان رســید.  پای
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بعــد از انجــام ارزیابی هــا صــورت گرفتــه بــرای شــروع عملیــات ســاخت، موسســه تصمیــم بــه اجــرای ســاخت 
ــر اســاس ایــن برنامــه در پایــان تابســتان ســال  ــر اســاس فازبنــدی مرحلــه ای کــرده اســت. ب بیمارســتان ب
ــا صــد تخــت شــروع خواهــد شــد و در کنــار آن عملیــات اجــرای  ــروژه ب ــاز یــک پ 99 عملیــات ســاخت ف

فنداســیون قســمت های اصلــی ســازه شــروع خواهــد شــد.
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در طــول ســال 98 نیــز همچنیــن ماننــد قبــل جلســات 
منظــم بررســی پیشــرفت پــروژه بــه صــورت هفتگــی در 
ــول  ــد، در ط ــزار ش ــد برگ ــره امی ــت زنجی ــر مدیری دفت
ســال 98 بیــش از 60 جلســه رســمی مختلــف در دفتــر 
ــن وزارت  ــد و همچنی ــره امی ــه زنجی ــت موسس مدیری
ــران، شــهرداری  ــوم پزشــکی ته بهداشــت، دانشــگاه عل
ــه 11  ــهرداری منطق ــران، ش ــهر ته ــورای ش ــران، ش ته
ــف  ــازمان ها و ادارات مختل ــای آن، س ــر مجموعه ه و زی
دولتــی، شــرکت های خصوصــی و ... تشــکیل شــده 
اســت کــه همگــی در راســتای انجــام ایــن پــروژه بــزرگ 
ــد.  ــد می باش ــودکان امی ــی ک ــوق تخصص ــتان ف بیمارس
ــای  ــد در طــول ســال 98 مجوزه ــره امی موسســه زنجی
ــدات الزم همچــون  ــف ســاخت بیمارســتان و تایی مختل
کمیســیون های مختلــف شــهرداری تهــران، کســب 
حــق امتیازهــای ضــروری ماننــد اشــتراک های آب، 
بــرق، گاز، تلفــن و ... بــرای پــروژه در کنــار ادامــه 
همکاری هــا بــا ادارات و ســازمان های داخلــی را بــه 

ــرده اســت. پیــش ب
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ــي کــودکان و  ــوق تخصصــی 540 تختخواب ــه مشــارکت در ســاخت بیمارســتان ف ــل ب ــي کــه تمای در صورت
نــوزادان را داریــد، مــی توانیــد بــا کمک هــای مالــی خــود بــه صــورت خــرد یــا کالن در اجــرای ایــن پــروژه 
ــه زنجیــره  ــي مؤسســه خیری ــا واحــد حامیــان مال مهــم ســهیم باشــید. شــما مي توانیــد از طریــق تمــاس ب

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 
ــا عنــوان »توافــق نامــه پشــتیباني مالــي« مابیــن مؤسســه زنجیــره امیــد و فــرد/ شــرکت حامــي  قــرارداد ب
بســته مي شــود کــه کلیــه شــرایط و تعهــدات در آن ذکــر شــده اســت. در ایــن توافق نامــه مؤسســه زنجیــره 
ــزات  ــه تجهی ــاً در ســاخت بیمارســتان و تهی ــي را صرف ــه وجــوه دریافت ــا کلی ــد متعهــد گشــته اســت ت امی
پزشــکي ذي ربــط هزینــه نمایــد. در ایــن توافق نامــه 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 
ــد  ــره امی ــورد نظــر خــود مشــارکت داشــته باشــند. مؤسســه زنجی ــغ م ــا پرداخــت مبل ــد ب باشــند می توانن

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 
ــر  ــه بیمارســتان ب ــوط ب ــای مرب ــد هزینه ه ــر می توانی ــد. در جــدول زی ســاخت بیمارســتان مســاعدت نماین

اســاس تخــت و یــا بــر اســاس هــر متــر مربــع را مشــاهده نماییــد.

کمپین" آجر امید": مشارکت خرد به صورت خرید آجر
ــوق تخصصــی جراحــی  ــرای ســاخت بیمارســتان ف کمپیــن آجــر امید،کمپینــی از مشــارکت های مردمــی ب
کــودکان زنجیــره امیــد اســت. هــدف از ایــن کمپیــن ایــن اســت کــه همــه مــردم بــا حداقــل تــوان مالــی 
ــرمایه های  ــه س ــی ک ــر خیرین ــزون ب ــع اف ــند. در واق ــته باش ــارکت داش ــتان مش ــروژه بیمارس ــد در پ بتوانن
کالنــی بــرای ســاخت بیمارســتان اختصــاص می دهنــد، 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 آجرواره هــای کنــار هــم اســت کــه هــر فــرد 
می توانــد بــا حداقــل صدهــزار تومــان مشــارکت در ایــن پــروژه ،آجــری را امضــا کــرده و جملــه ای از خــود 

مي خواهم در ساخت بیمارستان 
مشارکت کنم
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ــه مــردم نکــو  ــالش همدالن ــدگار طرحــی از ت ــوار مان ــن دی ــه ودیعــه بگــذارد. در نمــاد ای ــرای آینــدگان ب ب
ــادگار گذاشــته می شــود. زنجیــره امیــد متعهــد اســت  ــه ی ــران، ب ــردای کــودکان ای ــرای ســالمت ف ــار ب رفت
ــاری آن  ــا در معم ــتان ی ــوزه بیمارس ــک در م ــده نزدی ــرده و در آین ــع آوری ک ــته ها را جم ــت نوش ــن دس ای
نمایــش دهــد؛ باشــد کــه ایــن پیــام نوع دوســتی بــرای  آینــدگان یــادآوری کنــد کــه چــه کســانی در ایــن 

ــته اند. ــا داش ــرای آنه ــدری ب ــام گرانق ــه پیغ ــد و چ ــهیم بوده ان ــر س ام

میخواهم هزینه درمان یک یا چند کودک را تقبل کنم: 
ــل  ــي کــه مای ــه زنجیــره امیــد ســاالنه بیــش از 1300 کــودک را درمــان می کنــد. نیکوکاران مؤسســه خیری
بــه حمایــت از درمــان یــک یــا چنــد کــودک خــاص هســتند مي تواننــد بــا مراجعــه بــه وب ســایت مؤسســه 
بــه نشــانی www.zanjirehomid.com یــا 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 
ــن  ــود. در ای ــاني مي ش ــه روزرس ــال ب ــار در س ــن ب ــد چندی ــره امی ــار زنجی ــت انتظ ــد. فهرس ــاب کنن انتخ
ــراي درمــان آنهــا  ــه همــراه هزینه هــاي مــورد نیــاز ب فهرســت ها مشــخصات و بیمــاري کــودکان نیازمنــد ب
نوشــته شــده اســت و حامیــان مالــي و نیکــوکاران مي تواننــد بــا انتخــاب کودکــي کــه مایــل بــه حمایــت از 
ــا چنــد کــودک  ــي کــه حامــي یــک ی درمــان او هســتند، هزینه هــاي درمــان او را تأمیــن کننــد. نیکوکاران
ــان  ــراي درم ــده ب ــام ش ــاي انج ــان و هزینه ه ــد درم ــل از رون ــه صــورت کام ــوند، ب ــد مي ش ــره امی در زنجی
ایــن کــودک بــا خبــر مي شــوند و از طریــق واحــد حامیــان مالــي مؤسســه در جریــان جزئیــات درمــان قــرار 

مي گیرنــد. 

ــتند  ــد هس ــره امی ــه زنجی ــه خیری ــک ب ــد کم ــه عالقه من ــي ک ــت نیکوکاران الزم اس
ــرار  ــتفاده ق ــوء اس ــورد س ــه م ــه خیری ــک ب ــوان کم ــت عن ــا تح ــد ت ــت فرماین دق

ــد.  نگیرن
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روش هاي کمک مالي به خیریه زنجیره امید: 

1. مراجعه حضوری به دفتر زنجیره امید و پرداخت کمک مالی و دریافت رسید مهر شده؛ 
2. واریز به شماره حساب هاي متعلق به زنجیره: 

شماره حساب بانک ملی 66666 )ویژه 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

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 
ــد را در  ــره امی ــوق شــد، زنجی ــوارد ف ــه جــز م ــی از روشــی ب ــت کمــک مال ــان دریاف ــرد و خواه ــی ک معرف

جریــان قــرار دهیــد.
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یکی دیگر از روش های حمایت از مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید و 
مشارکت در ساخت بیمارستان 540 تختخوابی فوق تخصصی کودکان، دریافت 

قلک است.

هر خانه که قلکی داشته باشد و هر قلکی که پر شود یک قدم به ساخت بیمارستان کودکان 
نزدیک تر خواهیم شد.

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

بر چهره ی کودکی اش طرح لبخندی بکشیم.

درمان کودکان محروم زیر 18 سال مبتال به بیماری های 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 2274480۹ و 021-22747681

فکس: 021-22747682

info@zanjiregomid.com
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