
عمومی  روابط  همکاری  با  پرستار  روز  بزرگداشت  مراسم 
خیریه  همت  به  و  )ره(  خمینی  امام  بیمارستانی  مجتمع 

شمس  در تاالر امام برگزار شد.

این مراسم در ابتدا با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید و سرود 
ملی ایران و خیرمقدم سرکار خانم خورشید وسکویی مدیر 
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به 320 پرسنل پرستاری و 

مدعوین آغاز شد.

خانم وسکویی با بیان اینکه در طول 26 سال ارائه خدمات 
ایم،  بوده  پرستاران  ایثارگری  این بخش شاهد  پرستاری در 
ادامه داد: نقش پرستاران در آرامش روحی و سالمتی جسمی 

دارای اهمیت انکار ناپذیر است. 

در ادامه دکتر کاظم زنده دل مديرعامل خيريه شمس به معرفی 
خیریه و برنامه پیشگیری از سرطان پرداخت و  در ادامه، با اجرای 

مسابقه ای آموزشی از پرستاران با تقدیم هدایایی تقدیر شد.

سپس خانم دکتر سپیده امیدواری روانپزشک و عضو هیئت 
علمی مرکز تحقیقات انستیتو کانسر ایران درباره سالمت 

روان در پرستاری به ایراد سخنرانی پرداخت. 

خدمات  دهندگان  ارائه  سالمتی  اینکه  بیان  با  امیدواری، 
پرستاری برای افراد بیمار حائز اهمیت است،گفت: داشتن 
اعتقادات راسخ و مطالعات در این حوزه می تواند به خدمات 

پرستاری کمک موثری باشد.

در ادامه این مراسم، گروه »آوا درمانی همخوانی همسرایان 
امید« متشکل از بیماران بهبودیافته از سرطان به سرپرستی 
مهدی قاسمی چند تصنیف زیبا را اجرا کردند، به طوری که 

شور و هیجان خاصی را در پرستاران و حاضران ایجاد کرد.

در این بین بود که گروه »لبخند شادی شهر« وارد سالن شد 
و با ظاهری شاداب، بسته های شکالت و پیام های شادی بخش 
را بین پرستاران توزیع کرد و با تبریک این روز به آنها، با اجرای 

نمایشی طنز، لبخند شادی را بر سیمای پرستاران نشاند.

در ادامه این برنامه، دکتر خسرو صادق نیت رییس مجتمع 
بیمارستانی امام خمینی )ره( با حاضران سخن گفت.

و  مردم  استقبال  و  پرستاران  کار  پیچیدگی  به  اشاره  با  وی 
مراجعه کنندگان به بیمارستان ها بویژه بیمارستان امام خمینی، 
ادامه داد: بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستان عالوه بر 
داشتن درد جسمانی دارای تنگناها و تنگدستی هایی نیز هستند 

که این امر کار پرستاران را سخت تر می کند.

سپس از 50 نفر از پرستاران نمونه به رسم یادبود تقدیر به 
عمل آمد. همچنین پرستو آرياملو مدیر پرستاری مجتمع، 

اسامی پرستاران نمونه را قرائت کرد. 

حاضرین  همه  جمعی  دسته  سرود  اجرای  با  مراسم  این 
خاتمه یافت.

گفتنی است در این مراسم، از طرف خیریه شمس به قید 
قرعه از  20 نفر از پرستاران حاضر در مراسم با اهدای هدایایی 

تقدیر شد.

برگزاری مراسم روز پرستار در بیمارستان امام خمینی)ره(؛

لبخند شادی بر سیمای پرستاران
صادق شاهیان نطنزی
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