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بیمارستان "ام لیال" بندرعباس
پیشتاز در عرصه ارائه خدمات پزشکی و درمانی
آغاز به کار درمانگاه و اورژانس تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان "ام لیال"

گزارش :اعظم رام-عکس :محمد کرمی
بیمارستان ام لیال با حدود نیم قرن سابقه درخشان و پربار
در حوزه بهداشت و درمانی  ،این بار با راه اندازی درمانگاه
و اورژانس پیشرفته و مجهز بازهم درخشید و ثابت کرد که
مسووالن این بیمارستان تمام هم و غم شان ارائه گامهای موثر
و مفیدی در جهت ارایه خدمات پزشکی به مردم این استان
هستند .

سال  1354است  ،در یکی از روزهای پاییزی مهرماه ،اهالی
محله نایبند شمالی بندرعباس شاهد افتتاح نخستین
بیمارستان هستند  .تابلوی بزرگ بر سر درب ساختمان
اجاره ای  10اتاقه نصب شده که در آن حک شده است
بیمارستان خصوصی ام لیال  .مردم بندرعباس با دیدن نام
بیمارستان دیگری به جز مرکز درمانی متعلق به هالل احمر
(بیمارستان شریعتی فعلی) خوشحال و امیدوار هستند که
این بیمارستان تازه تاسیس ،گامهای موثر و مفیدی در
جهت ارائه خدمات پزشکی بردارد .با گذشتن روزها و ماهها
آمارها نشان می دهد که بیماران پس از بهبودی با رضایت
کامل از عملکرد کادر بیمارستان ترخیص می شوند.
 10سال بعد مرحوم دکتر زعفرانچی به همراه همسرش
پزشک دخت عصار ،قطعه زمینی را (محل کنونی بیمارستان
)خریداری می کنند و کلنگ ساخت این مرکز درمانی به
زمین زده می شود.دکتر زعفرانچی تالش فراوانی دارد تا هر
چه زودتر بیمارستان آماده گردد اما عمر این مرد بزرگ کوتاه
است و قبل از افتتاح این بیمارستان چشم از دنیا می بندد
 .همسر و دوست دیرینه اش (مرحوم دکتر صفریانس) راه
این مرد بزرگ را ادامه می دهند .تا اینکه  22بهمن ماه سال
 1368با پایان یافتن جنگ تحمیلی و سالروز پیروزی انقالب
اسالمی  ،روبان افتتاح این بیمارستان یک طبقه توسط
مسوولین استان بریده می شود ...

هفته گذشته همزمان با والدت رسول ا کرم(ص) بخش
دیگری از این بیمارستان شامل درمانگاه و اورژانس
تخصصی و فوق تخصصی با حضور امام جمعه بندرعباس،
نماینده مردم در مجلس ،معاون سیاسی استاندار،مدیرکل
امور بانوان و مسئوالن استانی به بهره برداری رسید.
تقدیر از خانواده دکتر زعفرانچی
در این مراسم باشکوه  ،آیت اهلل نعیم آبادی به بیان
سخنانی پرداخت و همت خانواده دکتر زعفرانچی در ارائه
خدمات درمانی قابل تقدیر دانست و گفت :برخالف آنچه
که برخی ها می گویند قبل از انقالب دوران ثروت ایران بود
تنها بیمارستان خصوصی بندرعباس با اجاره نشینی آغاز به
کار کرد .آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی افزود:این مجموعه
با دست خالی کار را شروع کرد و در اوایل کار خود امکانات
کافی نداشت اما با همتی بلند خواستند در اوج ناتوانی ها
کاری مهم را آغاز کنند و پیشرفت کردند.
وی بر ضرورت تقویت بهداشت و درمان در این شهرستان به
منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم تا کید کردو افزود:برخی
فکر می کنند قبل از انقالب وضعیت درمان استان گل و
بلبل بود و پزشکان قدیمی وضعیت اسفبارگذشته را به نسل
جدید تشریح کنند و اینکه در زمان حال به دلیل ارزان بودن
خدمات پزشکی از بسیاری از کشورها برای درمان به ایران
می آیند.
امام جمعه بندرعباس ادامه داد:تحوالت و دستاوردهای
که پس از انقالب اسالمی به وقوع پیوست با شرایط قبل از آن
قابل مقایسه نیست .وی یادآور شد :تقویت بخش خصوصی
برای ساخت بیمارستانها و مرا کز درمانی موجب توسعه
شبکه بهداشت در هرمزگان میشود .وی خاطر نشان
ساخت:با حمایت از بخش خصوصی شاهد بهره گیری هر
چه بیشتر از توانمندی بخش خصوصی در بهداشت باشیم

 .آیت اهلل نعیم آبادی یادآور شد :برای حوزه درمان باید از
بخش خصوصی حمایت و تشویق شود تا مانند تهران ،شیراز
و یزد که عمدتا بخش خصوصی هستند ،مشکالت درمانی
هرمزگان هم مرتفع شود.
وی با بیان اینکه خاندان زعفرانچی این توان را دارند
که ازاین بیشتر ارایه خدمت بدهند گفت:ما باید فرصت
وامکانات الزم را دراختیارامثال آنها قرار دهیم،ا گر شهر
و استان ما نیاز به امکانات درمانی دارد همه باید کمک
کنیم نه این که تا بحث درمان شد یکی بخواهد زمینش را
گران تربفروشد و دیگری موانع دیگری ایجاد کند بلکه باید
بخش خصوصی را تشویق کنید که در این زمینه ورود کند.

امام جمعه بندرعباس بار دیگربا تا کید برحمایت از بخش
خصوصی بیمارستان ام لیال بندرعباس رایکی ازنمونه های
موفق بخش خصوصی عنوان کرد که امروز شاهد توسعه آن
هستیم.
اولویت تقویت بخش خصوصی
برای ارائه خدمات درمانی
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی
هم در این مراسم با بیان اینکه بهداشت و درمان از مباحث
اساسی در کشور بوده زیرا سالمت یک امر زیر بنایی در
جامعه است گفت:تقویت بخش خصوصی برای ارائه
خدمات درمانی باید در اولویت کاری مسئوالن استان قرار

گیرد.حسین هاشمی تختی افزود :با همکاری همه جانبه
دستگاههای اجرایی بخش خصوصی بهتر از قبل میتواند
ایفای نقش کند .وی با بیان اینکه دولت تملک مالی برای
سرمایه گذاری درهمه زمینه ها را ندارد تا کید کرد :باید
ازبخش خصوصی درخواست کنیم تا بتواند خوب وظیفه را
ایفا کرده وتمهیدات مالی را فراهم کند.
خدمت به مردم هرمزگان
دغدغه همیشگی مرحوم دکتر زعفرانچی
پزشک دخت عصار رییس بیمارستان ام لیال بندرعباس با
قرار گرفتن در پشت تریبون به تاریخچه بیمارستان ام لیال از
بدو شروع به کار تا به امروز پرداخت و گفت :به همراه مرحوم
همسرم دکتر زعفرانچی از سال 13 47حدود  50سال گذشته
در خدمت مردم این استان هستم ،دو سال اول خدمت را
به عنوان خارج از مرکز در نزدیکی رودان در معدن فاریاب
شروع به کار کردیم در آن زمان مرحوم دکتر زعفرانچی پزشک
عمومی بود .وی ادامه داد:در سال  1349به همراه دکتر
زعفرانچی برای گرفتن تخصص به تهران رفتیم و مدت 4
سال در تهران بودیم اما همیشه فکر و دغدغه ما بر این بود
که چگونه می شود به این استان مرحوم خدمت کرد.
پزشک دخت عصار با اشاره به اینکه در آن سالها  ،به جز
یک بیمارستان کوچک که مربوط به هالل احمر بود هیچ
گونه مرکز درمانی دیگری وجود نداشت ادامه داد :در سال
 53پس از اخذ تخصص ،به بندرعباس آمدیم در نیروی
دریایی به عنوان پزشک روزمزد استخدام شدیم و یک
سال بعد ساختمان  10اتاقه را به عنوان بیمارستان ام لیال
اجاره کردیم .این بانوی فعال اضافه کرد  :در سال  67کار
ساخت ساختمان جدید بیمارستان شروع شد و در تیرماه
یک سال بعد  ،دکتر زعفرانچی قبل از اتمام بیمارستان چشم
از دنیا بست .به گفته دخت عصار ،به همت مرحوم دکتر

صفریانس باالخره در  22بهمن  68در یک ساختمان یک
طبقه افتتاح و در سال  82به علت نیاز به بخش های جدید
طبقه دوم بیمارستان نیز ساخته شد  .رییس بیمارستان
ام لیال بندرعباس با اشاره به راه اندازی درمانگاه و اورژانس
گفت :در سال  94کلنگ این درمانگاه تخصصی در فضایی با
مساحت  ۱۰هزار متر مربع و زیر بنای هزار مترزده شد که کمتر
از دو سال با صرف هزینه ای افزون بر پنج میلیارد تومان به
بهره برداری رسید.
پزشک دخت عصار ،رادیولوژی ،سونوگرافی ،آزمایشگاه،
اتاق ایزوله و عمل و سی پی آر از بخشهای این درمانگاه
تخصصی ذکر کردو ادامه داد:این درمانگاه بیست تختوابی
است و ظرفیت پذیرش بیش از  ۲۰بیمار را دارد.
وی گفت :مایه افتخار و مباهات است بیمارستان ام لیال به
عنوان یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای خصوصی استان
همچنان پیشتاز در عرصه بهداشت و درمان بوده و کلیه
پزشکان متخصص در این بیمارستان  ،همکاری دارند.
تکنولوژی مدرن و نیروی انسانی متخصص
در درمانگاه "ام لیال"
این بیمارستان با بهره گیری از تکنولوژی مدرن ،نیروی
انسانی متخصص ،سابقه درخشان کاری و تجربه عالی،
بهبود کیفیت خدمات درمانی و توسعه سطح انتظار مردم
را مورد نظر قرار داده و بهترین خدمات سالمت را به تمامی
بیماران داخل و خارج استان ارايه می دهد  .در این مدت
ثابت شده که خدمات درمانی این مرکز در باالترین کیفیت
 ،کمترین زمان و بهترین حالت ممکن به مراجعین ارائه می
شود .هرمزگانی ها منتظر باشند تا گام جدیدی در پیشرفت
درمان این بیمارستان خصوصی برداشته شود و شاهد بهره
برداری از طبقه دوم این درمانگاه با تجهیزات پیشرفته در
آینده نه چندان دور باشند .

