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خیریهای برای مردم

الگوبرداری از وصیت نامه

70ساله حاج علینقیغیاثی
بیمارس�تان خیری�ه غیاث�ی در عرصه فرهنگ�ی ،اقتصادی و کارآفرین�ی ،طرحی نو در انداخته اس�ت .در این
بیمارستان بیماران و همراهان آنها میتوانند ضمن یادگیری هنرهای زیبایی مانند پتهدوزی و ساخت زیورآالت
برای خود درآمدزایی کنند ۶۸ .س�ال قبل مرحوم حاج علینقی غیاثی وصیت میکند که یکس�وم از امالک و
اموال مرغوبش فروخته ش�ود تا با عواید آن موسس�ه خیریهای تاس�یس شود و خانوادههای نیازمند و کمدرآمد
منطقه مربوطه (وصنفارد) را زیر پروبال بگیرد .نتیجه این وصیتنامه ،بیمارستانی بزرگ است که طیف وسیعی
از خدمات را به اقشار ضعیف و آسیبپذیر منطقه ارائه میكند .همهچیز از وصیتنامه شماره  ۲۷۵۳۸تنظیمی
در دفتر اسناد رسمی  ۴۸تهران در تاریخ  ۱۳۳۱/۶/۱۶که به امضای وراث حاج علینقی غیاثی رسیده و ایشان از
مفاد وصیتنامه علم و اطالع کافی دارند ،شروع شد ۶۸ .سال قبل حاج علینقی غیاثی وصیت میکند که یکسوم
اموال و زمینهایش فروخته ش�ود که جهت اطمینان خاطر و اطالع وراث خود (آقایان حس�ین ،مرتضی ،علی و
غالمحس�ین و خانم ملیحه) امضای ایش�ان را در دفترخانه همزمان با تنظیم وصیتنامه به عنوان افراد مطلع و
آگاه از مفاد وصیتنامه اخذ مینماید که این وصیتنامه در اداره اوقاف و امور خیریه ثبت گردیده و دارای بارکد
ثبتاسناد موقوفه میباشد .پسازآن در سال  ۱۳۳۷همسر و شش فرزند مرحوم حاج علینقی غیاثی دستبهکار
میشوند .ابتدا پرورشگاهی میسازند و بعد هم یک درمانگاه .داستان خانواده غیاثی اینگونه آغاز شد.

 بیمارستانی برای اقشار آسیبپذیر

در س��ال  ۱۳۵۰موسس��ه خیریهای بهنام مرحوم حاجعلینقی
غیاثی تش��کیل میشود تا هیچکدام از وصیتهای او زمین نماند.
از درمانگاه اس��تقبال ش��د اما نیاز مردم منطقه اطراف ش��هرک
ولیعص��ر فراتر از اینها بود .فرزن��دان مرحوم غیاثی ،آن درمانگاه
را به بیمارس��تانی ب��زرگ و مجه��ز تبدیل کردند .بیمارس��تان
خیریه غیاث��ی در جنوب غرب تهران یعنی منطقه  ۱۸و در محله
پرجمعیت ش��هرک ولیعصر(عج) قرار دارد .این موقوفه درمانی
در رفاه و آسایش ساکنان ،بس��یار تاثیرگذار است ،چون ساکنان
این منطقه ،اکثرا ً جزو خانوادههای کمدرآمد بوده و نیازمند طیف
وسیعی از خدمات درمانی و پزشکی هستند.
این مرکز درمانی ،غیرانتفاعی اس��ت و تحت نظارت س��ازمان
اوق��اف و امور خیریه قرار دارد و از س��وی حامیان و افراد نیکوکار
حمایت میشود .تمامی درآمدهای بیمارستان ،صرف انجام امور
مربوط به هزینههای بیمارستان و امور خیرخواهانه و اجرای نیات
واقف خیراندیش آن میشود .بنیانگذار بیمارستان خیریه غیاثی
ب��ا اطالع از نیاز مردم این منطقه در وصیتنامه خود مقرر کرد که
از مح��ل ثلث کل اموال او برای ایجاد موسس��ه خیریه در منطقه
نقیآباد و وصفنارد ،یعنی همین محل فعلی ،بیمارستان استفاده
شود.

 تعرفهها دولتی هستند

هی��ات موسس��ان بیمارس��تان و بنیانگذاران ع�لاوه بر ثلث
دارای��ی واقف ،ح��دود  ۸۰درصد از مخارج س��اخت و راهاندازی و
اداره بیمارس��تان را به عهده گرفتهاند و با س��رمایههای شخصی،
برنامههای تجهیز ،تکمیل و توس��عه بیمارس��تان را نیز در آینده
پوش��ش خواهند داد.سیس��تم مالی بیمارس��تان با توجه به قرار
گرفت��ن بیمارس��تان در یک منطق��ه پرجمعی��ت و مراجعان و
بیمارانی که اکثرا ً کمبضاعت ،آس��یبپذیر و کمدرآمد هس��تند،
برنامهریزی الزم را به عم��ل آورده تا تعرفههای دولتی در تمامی
قس��متها اعمال ش��ود و با بیمههای درمانی قرارداد منعقد شود
تا تمامی خدمات پزش��کی به مراجعان ارائه ش��ود .از لحاظ مالی
بیمارس��تان بدون کم��ک نهادها و موسس��ههای دیگر و یارانهها
بهصورت خودکفا و بهصورت یک موسسه غیرانتفاعی در خدمت
مردم اس��ت .بیمارستان  ۵طبقه و  ۲۰۰تختخوابه غیاثی ،حدود
 ۱۷ه��زار مترمرب��ع زیربنا دارد و حاال دیگ��ر در  ۸بخش به مردم
خدمات ارائه میکند :اورژانس ،کلینیکهای درمانی ،اتاق عمل،
تصویربرداری ،زایمان و همودیالیز .همودیالیز بیمارستان غیاثی
خیلی زود به یکی از مجهزترین و معتبرترین مراکز درمانی کشور
تبدیل شد .این مرکز درمانی  ۴۲دستگاه دیالیز را در اختیار دارد و
در  ۳سالن بزرگ خود ،امکان ارائه خدمات دیالیز برای  ۱۲۰بیمار
در ی��ک روز و  ۳هزار و  ۵۰۰بیم��ار بهطور ماهانه را دارد .مهندس
ابوالفضل غیاثی ،متولی بیمارس��تان غیاثی دراینباره گفته است:
بهمنظ��ور تقویت روحی و اقتص��ادی بیماران در این بخش عالوه
بر ارائه خدمات درمانی مناس��ب ،خانوادههای بیماران از خدمات
رایگان فرهنگی برخوردار میشوند».

 ورود بیمارستان به حوزه کارآفرینی

بیمارس��تان خیریه غیاث��ی در عرصه فرهنگ��ی و اقتصادی و

کارآفرینی ،طرحی نو در انداخته اس��ت .بیمار و همراهان بیماران
دیالیزی باید حداقل  ۳س��اعت از روز را در مراکز دیالیز بگذرانند.
نمیتوان این س��اعات را پربار کرد؟ البته که میتوان! بیمارستان
غیاثی و نیکوکارانی که از آن حمایت میکنند ،مدتی اس��ت طرح
آموزش رایگان صنایعدس��تی را به بیماران و همراهان آنها کلید
زدهاند .بیم��ار و همراهان عالقهمند میتوانند پتهدوزی بیاموزند
و ضم��ن یادگیری ای��ن هنر اصی��ل و زیبا برای خ��ود و خانواده
درآمدزایی کنند .بیمارستان مواد و اولیه را در اختیار هنرآموزان
ق��رار میدهد و محص��ول نهای��ی را بهصورت نق��دی خریداری
میکند .این ایده بکر که نمونه مشابه ندارد با استقبال شهروندان
مواجه شده است.
بیمارس��تان غیاثی در زمینه س��اخت زی��ورآالت هم آموزش
میده��د .طب��ق اع�لام مدیرعام��ل بیمارس��تان ،بهاینترتیب
همراه��ان بیمار پس از یک دوره آموزش��ی یکس��اعته رایگان،
مشغول کار ثابت و با درآمد کافی میشوند.
هدف اصلی از برگزاری این کالسها و دورهها ،ایجاد اش��تغال
پایدار بهمنظ��ور تقویت روحی و اقتصادی بیماران و خانوادههای
آنهاس��ت .غیاثی دراینباره میگوید :تالش کردهایم تا بیماران و
همراه��ان آنها متناس��ب با زمانی که در ای��ن بخش درمانی طی
میکنن��د ،خدم��ات الزم را دریافت کنند .بر این اس��اس هم کار
هن��ری یاد میگیرند و هم درآمد کس��ب میکنند .به گفته دکتر
غیاثی ،البی بیمارس��تان ب��رای نمایش و فروش صنایعدس��تی
تولیدشده بیماران و همراهان آنها اختصاصیافته است.
از س��وی دیگر برای باالبردن س��طح اطالعات عمومی و دانش
بیماران دیالیزی و خانوادههای آنها ،این بیمارس��تان به کتابخانه
مجهزی نیز تجهیز ش��ده اس��ت .رئیس بیمارستان خیریه غیاثی
دراینب��اره گفته اس��ت ک��ه در این بخش مس��ابقات منظمی در
چارچوب کتابخوانی و خالصهنویس��ی برگزار میش��ود تا اوقات
فراغت سالمی برای بیماران و همراهان آنها فراهم آید.

 سیاستهای اصلی بیمارستان

حف��ظ و ارتق��ای ایمن��ی بیم��ار ،بهب��ود مس��تمر کیفیت
خدم��ات و بهبود بهرهوری بیمارس��تان از جمله اهداف اصلی
بیمارس��تان غیاثی اس��ت .از جمله دیگر م��واردی که در این
مجموعه موردتوجه اس��ت ،میتوان به توج��ه به ایمنی بیمار،
کاهش خطاهای پزشکی ،راهاندازی بخشهای جدید ،توسعه
روشه��ای درمان��ی و جراحی جدید ،رعای��ت تمامی موازین
بهداش��تی ،درمانی و زیستمحیطی ،اس��تقرار طرح پرداخت
مبتن��ی بر عملکرد ،ارائه خدمات به موق��ع و جامع به بیماران،
کنترل عفونت بیمارس��تانی ،ترویج زایمان طبیعی ،اس��تفاده
مناس��ب از تجهیزات پزش��کی ،فناوری و فناوریهای نوین و
روزآمد و اجرای کامل استانداردهای اعتباربخشی اشاره کرد.

 بخشه�ای بس�تری بیمارس�تان خیری�ه غیاثی
تهران

درمانگاه اورول��وژی ،درمانگاه  ،ENTدرمان��گاه ارتوپدی،
درمانگاه اطفال ،درمانگاه اورژانس ،درمانگاه بیناییس��نجی،
درمان��گاه پوس��ت ،درمان��گاه جراح��ی عموم��ی ،درمان��گاه
داخل��ی اعصاب ،درمانگاه چش��م ،درمان��گاه داخلی ،درمانگاه

کووید ۱۹ -و اقدامات انجامشده در بیمارستان خیریه غیاثی
بیمارستان خیریه غیاثی در راستای مقابله با بیماری کووید ۱۹
اقدام به اجرای مجموعهای از فعالیتهای آموزش��ی و پیشگیرانه
کرده اس��ت .از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
-۱تهیه و توزیع پمفلت پیش��گیری از کرون��ا ویژه بیماران در
بخش اورژانس و درمانگاه
-۲تهی��ه و توزی��ع پمفلت پیش��گیری از بیم��اری کرونا ویژه
کارکنان بهداشتی و درمانی در تمام بخشها
-۳اندازهگی��ری درجه حرارت اف��راد در بدو ورود به اورژانس و
کلینیک و جداس��ازی بیماران و ارجاع موارد مش��کوک به چادر
تریاژ مستقر در حیاط بیمارستان
-۴آموزش چهره به چهره در تمام بخشها توس��ط کارشناس
کنترل عفونت ،بهداشت حرفهای و بهداشت محیط
-۵ضدعفونی روزانه تمام بخشها
 -6محدودسازی مالقات بیماران و محدود کردن ورودی
 -7موکول کردن معاینات دورهای کارکنان به سال آینده
 -8آموزش و درخواست استفاده بهینه وسایل حفاظت فردی
 -9توزیع پوستر و بنرهای آموزشی در تمام بخشها
 -10پخش مطالب آموزش��ی از مانیتورهای ارتقای س�لامت
بیمارستان برای عموم مردم
-۱1اعالم روزانه موارد مش��کوک و احتمالی به  eocدانشگاه
علوم پزشکی ایران و مرکز بهداشت غرب
-۱2قراردادن م��واد ضدعفونیکننده در کنار دس��تگاه ثبت
انگشتی کارکنان
-۱3ق��راردادن مواد ضدعفونی در بخشهایی که از اس��تامپ
استفاده میکنند.
-۱4قراردادن محلول ضدعفونی برای دستگاه تایمکس
-۱5تهیه کیت جمعآوری ترشحات
-۱6محدودس��ازی پذیرش واحد دندانپزش��کی (فقط موارد
اورژانسی) با حفظ رعایت کامل اصول حفاظت فردی
-۱7ضدعفونی محیط بیمارستان با محلولهای ضدعفونی و با
کمک دستگاههای سمپاش

-۱8نظارت بر توزیع مطلوب و عادالنه وس��ایل حفاظت فردی
در تمامی شیفتها با تاکید بر دسترسی کارکنان خط مقدم ارائه
خدمات به آنها مانند متخصصین بیهوش��ی ،پرس��تاران  ICUو
اورژانس بیمارستانی
-۱9پایش و نظارت مس��تمر تیم کنترل عفونت بیمارس��تان
بر نحوه پوش��یدن و در آوردن «وس��ایل حفاظت فردی» توسط
کارکنان
 -20بس��تن نمازخانه بیمارستان به جهت اس��تفاده از ُمهر و
چادر نماز مشترک
-۲1جداس��ازی و حف��ظ فاصله مناس��ب کارکن��ان پذیرش
رادیولوژی از بیماران بهوسیله نصب شیشه روی استیشن بخش
-۲2تهیه شیلد محافظ صورت توسط واحد بهداشت حرفهای
-۲3حذف پارچ و رومیزی مشترک از سلف بیمارستان
 -۲4س��رو غذا ب��رای تمام��ی کارکنان و بیم��اران در ظروف
یکبارمصرف
-۲5عدم سرو مواد غذایی نیمپز مانند انواع کباب یا ساالد خام
-۲6ضدعفونی مداوم ترالی توزیع غذا
-۲7افزای��ش فاصله بین میز و صندلیهای س��لف و قراردادن
دو صندل��ی روی هر میز برای جلوگیری از ازدحام و حفظ فاصله
مناسب
-۲8س��رو غذا برای بخشهای بستری در خود بخش و در اتاق
استراحت
 -29تهیه ماس��ک پارچهای توس��ط گروه هنری بخش دیالیز
برای استفاده بیماران بخش
-30تهیه ماسک پارچهای برای استفاده کارکنان
-۳1تأمین مواد ضدعفونیکننده دست برای تمامی واحدهای
درمانی ،اداری و پشتیبانی
-۳2جابهجایی کارکنان باردار یا دارای بیماریهای زمینهای
شاغل در بخش بستری به سایر بخشها
 -۳3اس��تفاده از مرخصی اس��تعالجی برای کارکنان بیمار و
دوری از محل کار حداقل  ۱۴روز و اخذ گواهی س�لامت توس��ط
پزشک کنترل عفونت برای ورود به محیط کار

دندانپزشکی،درمانگاهزنانوزایمان،درمانگاهشنواییسنجی،
درمانگاه قلب ،درمانگاه فیزیوتراپی ،کلینیک برس��ت (سرطان
پس��تان) ،عفونی ،پایگاه بهداش��تی ،روانپزش��کی ،جراحی
مغ��ز و اعصاب ،طب اورژانس ،هماتول��وژی ،گوارش ،درمانگاه
فوقتخصص��ی قل��ب اطف��ال ،طب س��نتی ،درمان��گاه غدد و
درمانگاه جراحی پالستیک

حل��ق و بینی ،ارولوژی ،قلب ،ارتوپدی ،ICU ،پس��ت پارتوم،
جانب��ازان ،عفونی ،جراحی مغ��ز و اعصاب ،اطف��ال ،نوزادان،
داخلی اعصاب ،بارداری پرخطر ،جراحی چشمNICU ،

 بخشهای ستارهدار

ات��اق عمل اورژانس ،تخت زایمان ،اورژانس س��رپایی ،لیبر،
اتاق عمل ،دیالیز ،اتاق عمل چشم ،مامایی ،ریکاوری

 بخشهای کلینیکی بیمارستان

جراح��ی زن��ان ،CCU ،داخلی ،جراح��ی عمومی ،گوش و

 بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان

جراح��ی زن��ان ،CCU ،داخلی ،جراح��ی عمومی ،گوش و
حل��ق و بینی ،ارولوژی ،قلب ،ارتوپدی ،ICU ،پس��ت پارتوم،
جانب��ازان ،عفونی ،جراحی مغ��ز و اعصاب ،اطف��ال ،نوزادان،
داخلی اعصاب ،بارداری پرخطر ،جراحی چشمNICU ،

 بیمههای تحت پوشش بیمارستان

اغل��ب مجموعههای معتب��ر در حوزه بیمهه��ای خدمات
درمان��ی با بیمارس��تان خیریه غیاثی طرف قرارداد هس��تند.

-۳4توج��ه به بیماریهای زمینهای کارکنان در توزیع آنها در
بخشهای حساس
-۳5دفع پس��ماند بخشهای بستری در کیس��ههای دوالیه
زردرنگ با برچسب پسماند کرونا و امحا بهصورت جداگانه
 -۳6ارس��ال مالفههای بخش بس��تری در کیسههای دوالیه
زردرنگ با برچسب کرونا و شستوشو در ماشین عفونی شور
 -۳7ضدعفونی بخشهای بیمارس��تان توس��ط پایگاه بسیج،
هاللاحمر و سازمان آتشنشانی
 -۳8ضدعفونی مرتب اتاق سیتیاسکن رادیولوژی
-39توزیع سبد کاال بین تمامی کارکنان بیمارستان
-40توزیع کارت هدیه بین کارکنان کادر درمان و آزمایشگاه
 -41کمک به توزیع سبد کاالی حمایتی بین اقشار آسیبپذیر
با همکاری سازمان هاللاحمر
 -42قرار دادن اخبار تمامی اقدامات انجامش��ده درباره مبارزه
با بیماری کرونا در سایت بیمارستان
 -43آموزش و توزیع برگه مصور پیش��گیری از مس��مومیت و
حریق در استفاده از محلولهای گندزدا
 -44نش��انهگذاری صندلیه��ای انتظ��ار تمامی بخشهای
بیمارستان
 -45اجرای دس��تورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف
وابسته در شرایط اپیدمی کووید۱۹ -
 -46تهیه دو عدد دس��تگاه محلولپ��اش پدالی مکانیکال در
ورودیهای بیمارستان برای ضدعفونی دست
 -47ثبت بیمارستان در سامانه سالمت وزارت بهداشت
 -48تعیین بخش مجزا برای بیماران کرونایی
 -49تأمین تجهیزات بهمنظور ضدعفونی اجساد و سطوح
 -50جلوگیری از تجمعات در اطراف و داخل بیمارستان
 -51عدمبرگزاری جلسات و همایشهای غیرضروری
 -52جلوگیری از مصاحبهها و نظرات غیرکارشناسی
 -53انجام تبسنجی و غربالگری برای بیماران
 -54در اختیار قراردادن شیر و خرما برای بیماران
 -55تهیه آبمیوه تازه برای کل بیماران
بیمه س��ینا ،رازی ،س��په ،بانک صادرات ،بانک تجارت ،بانک
کش��اورزی ،بانک صنع��ت و معدن و بانک مل��ت از جمله این
موارد اس��ت .همچنین بیمههای ش��هرداری ،آسیا ،پارسیان،
بیمه نیروهای مسلح ،بیمه کارآفرین ،بانک ملی ،بیمه میهن،
بیمه تأمین اجتماعی بیم��ه کوثر ،بیمه ملت ،بیمه البرز بیمه
س��امان ،بیمه سالمت ،بیمههای اختصاصی صداوسیما ،بیمه
ای��ران و مجموعههای طرف قرارداد ب��ا بیمه تکمیلی از جمله
این موارد هستند.
نشانی :تهران ،یافتآباد ،شهرک ولیعصر ،خیابان
بنائی ،خیابان رجائی ،بیمارستان خیریه غیاثی
تهران

