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مدیر دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح کرد

اهمیت تاییدیه آتش نشانی در بیمارستان های نوساز
مدیر دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تاکید بر لزوم 
آتش  بویژه  و  استاندارد  سازمان های  نظرات  لحاظ  اهمیت  و 
ایمنی  درباره  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  ساخت  در  نشانی 
سازه ای بیمارستان های قدیمی کشورگفت: »بیمارستان های سطح 
کشور بعضا عمر باالیی دارند و به دالیل مختلفی نتوانستیم این 

بیمارستان ها را بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی کنیم.«
به گزارش سپید، محمدحسین معین خیاط در گفت وگو با ایسنا 
گفت: »در حال حاضر در حوزه مراکز درمانی تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۷ بیمارستان در حال بهره برداری 
و خدمت رسانی و پنج بیمارستان در حال ساخت و هفت شبکه 

بهداشت و درمان داریم.«
وی درباره نحوه نظارت دانشگاه بر ساختمان های این مراکز، 
افزود: »در بیمارستان هایی که فعال هستند، پایش های ما مداوم 
و به صورت هفتگی است، به این شکل که در صورت بروز 
هرگونه مشکلی طی تماسی که بیمارستان با مهندسان ما دارند، 
اقدام به رفع مشکالت می کنند و در صورتی که توانایی  آنها 
حل مشکل وجود نداشته باشد، با شرکت های سازنده در تماس 
هستند تا مشکل برطرف شود. در خصوص پروژه های در حال 
احداث نیز مشاور پروژه مشکالت را برطرف کرده و بر اساس 
استاندارد،  سازمان  نظرات  می روند.  پیش  روز  استانداردهای 
سازمان آتش نشانی و... همگی در هنگام ساخت بیمارستان و 

مرکز درمانی لحاظ می شود.«
معین خیاط درباره موارد پر اهمیت در بازدیدهای کارشناسان فنی 
از بیمارستان، تصریح کرد: »حدود پنج سال است نرم افزاری 
CMMS وارد وزارت بهداشت شده است که مدیریت  نام  به 
نگه داشت بیمارستان ها را مدیریت می کند. این نرم افزار که از 
سوی وزارت بهداشت به تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
بیمارستان های تحت پوشش هر دانشگاه  ابالغ شده است در 

اجرا می شود.«
وی درباره نحوه فعالیت این نرم افزار و تاثیر استفاده از آن در 
نگه داشت بیمارستانی، اظهار کرد: »طی برنامه روزانه، این نرم 
از چه  باید  به هر بخش  افزار مشخص می کند تکنسین مرتبط 
محل ها و دستگاه هایی بازدید کند و چه قطعاتی باید تعویض 
شوند. تمام درخواست هایی که برای تعمیرات بیمارستان وجود 
دارد نیز باید از طریق همین سامانه ثبت شود و پس از انجام 
تعمیرات مورد نظر، گزارش آن در سامانه قید می شود. سامانه 
با  بیمارستان است.  باالدستی های  قابل رویت توسط   CMMS

کمک این نرم افزار می توان پیش از خرابی یک قطعه یا محل، 
مدت زمان کافی برای حل مشکل را داشت.«

معین خیاط درباره نحوه نظارت بر آسانسورها نیز بیان کرد: »هر 
ساله شرکت های مختلف از سوی سازمان استاندارد آسانسورها 
را بررسی کرده و تاییدیه الزم را به آنها می دهند و در صورت 
عدم اخذ تاییدیه، بیمارستان نمی تواند با شرکت مورد نظر قرارداد 
بسته و آن را بیمه کند. در ساختمان های در حال احداث نیز یکی 
از مواردی که جزو نواقص محسوب می شود، نبود استاندارد 
آسانسور است که سبب می شود پروژه را از پیمانکار تحویل 
نگیریم. یکی از الزامات تحویل پروژه، اخذ استاندارد آسانسور 

توسط پیمانکار است.«
تاییدیه  ما  برای  اهمیت  پر  موارد  از  دیگر  »یکی  افزود:  وی 
باید  که  است  ساخت  حال  در  ساختمان های  در  آتش نشانی 
اجرا شود. در ساختمان های در حال بهره برداری نیز حدودا یک 
سال است که کارشناسان زیرمجموعه آتش نشانی وارد مجموعه 
بیمارستانی شده و بررسی های الزم را انجام می دهند و مواردی 

را که برای ایمنی بیشتر ساختمان است به ما تذکر می دهند.«
آیا ساختمان های قدیمی تر که  این سوال که  به  وی در پاسخ 
اکنون در حال بهره برداری هستند، ایمنی ِ سازه ای کافی دارند 
یا خیر، اظهار کرد: »این موضوع یک فرایند تخصصی است، 
باالیی  عمر  بعضا  بیمارستان های سطح کشور  بنده  نظر  به  اما 
دارند و به دالیل مختلفی نتوانستیم این بیمارستان ها را بهسازی، 
نوسازی و مقاوم سازی کنیم که از این رو نمی توان گفت تمام 
بیمارستان ها از استحکام کافی برخوردار هستند. قطع به یقین 
اکثر این ساختمان ها نیاز به بهسازی و بعضا تخریب و نوسازی 
دارند که هزینه های زیادی به دنبال خواهد داشت. عالوه بر آن 
باید این امکان وجود داشته باشد که یک  بخش از بیمارستان 

تعطیل شود تا اقدامات مقاوم سازی انجام شود.«
معین خیاط افزود: »اکنون سعی بر آن داریم تا توصیه کنیم محلی 
که می خواهند تعمیر کنند را مقاوم سازی  هم کنند تا بهسازی آن 
آغاز شود. البته با تدوین آیین نامه های جدید برای بیمارستان های 

در حال احداث، بعید می دانم مشکلی برای آنها پیش آید.«
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رییس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم براساس 
رتبه بندی پایگاه استنادی ISI در حوزه »بیماری های غیرواگیر« 
در زمره سه نفر اول جهان و در »اختالالت کمبود ید« بین 

چهار نفر اول دنیا برگزیده شد. 
به گزارش سپید، فریدون عزیزی همچنین در این رتبه بندی در 
»تیرویید و حاملگی« در میان 2۰  نفر برتر جهان، در موضوع 
»تیرویید و شیردهی« بین 23 نفر اول دنیا و در عنوان »کم 
آن  از  را  جهان  برتر  دانشمندان  چهلم  رتبه  تیروئید«  کاری 

خود کرده است. 
این محقق برتر، پایه گذار آموزش روش تحقیق در کشور و 
همواره از پیشتازان حوزه دانش و پژوهش علوم پزشکی کشور 
بوده در این رتبه بندی نیز از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. 
به گزارش پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی این دانشمند، رتبه های یاد شده را 
برمبنای پژوهش های اصیل و عمدتا بومی خود دریافت کرده 

و بر همین اساس یافته های وی نه تنها در عرصه سیاستگذاری 
بهداشتی داخلی درخور توجه بوده بلکه بعنوان یک مرجع 

جهانی مورد استناد منابع علمی بین المللی قرار می گیرد. 
 WEB of knowledge در رتبه بندی جهانی ISI پایگاه استنادی
یک صد دانشمند برتر جهان را در حوزه های مختلف بصورت 

سالیانه معرفی می کند. 
تاریخ این دیار کهن، همواره شاهد حضور مردان و زنانی بوده 
که در حوزه های فعالیت های خود سر به آسمان افتخار ساییده 

و مایه مباهات در عرصه جهانی بوده اند. 
اگر از گذشته های دور که مشرق زمین مهد علم و فرهنگ 
و تمدن بوده بگذریم، درخشش دانشمندان ایرانی معاصر در 
جهانی که عمده امکانات علمی در کشورهای توسعه یافته 

انباشته شده، امری استثنایی است.

حضور دانشمند ایرانی در باالترین رده های علمی جهان


