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مدیر درمان سیستان و بلوچستان:

چالش عمده ما جذب و نگهداشت
نیروی انسانی متخصص است

مدیر درمان تامیناجتماعی سیستان و بلوچستان
در خصــوص اقدامات و فعالیتهای درمانی اخیر
ســازمان در مناطق محروم اســتان ،از راهاندازی
ن هامون زابل که به دلیل تامین نشدن
بیمارســتا 
نیروی تخصصی از زمان تحویل به مدت چند سال
بالاســتفاده مانده بود ،خبر داد و افزود :بر اساس
تفاهمنامــه بین ســازمان تامیناجتماعی و وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی برای تامین
نیروی پزشــک ،این بیمارســتان فعالیت خود را از
سال  1393آغاز کرده است.
دکتر محمدحســین اباذری افــزود :اخذ مجوز و
شروع عملیات ســاخت درمانگاه سراوان ،اجرای
پــروژه حــذف دفترچههای بیمــه درمانــی و ارائه
خدمات به صورت الکترونیکی و راهاندازی سیستم
نوبتدهی تلفنی بــه صورت  100درصد در تمامی
مراکز درمانی استان برای جلوگیری از اتالف وقت
و ســایر هزینههای بیمهشدگان سازمان و مراجعه
کنندگان از دیگر اقدامات درمان سازمان در استان
بوده است.
وی بازگشــایی نمایندگــی مقیــم اداره ثبت احوال
بــرای صــدور شناســنامه در محــل بیمارســتان
زاهدان ،احداث پلیکلینیک شبانهروزی امام جعفر
صادق(ع) زاهدان که در حال حاضر مشغول ارائه
خدمات به مراجعان و بیمهشــدگان است ،افتتاح
شــیفت عصر درمانــگاه آزادگان خــاش ،ارتقای
هتلینگبیمارستانهایتامیناجتماعیوراهاندازی
بخشهای سی.تی.اسکن ،دیالیز و سنگشکن در
بیمارستان زاهدان را از دیگر فعالیتهای مدیریت
درمــان تامیناجتماعــی اســتان برای رفــاه حال
بیمهشدگان و مراجعان استان برشمرد.
مدیر درمان سیســتان و بلوچســتان در خصوص
امکانات ،تجهیزات و نــوع خدمات بخش درمان
ســازمان در این مناطــق گفت :مدیریــت درمان
تامیناجتماعی در اســتان دارای یک بیمارســتان
 256تختخوابــی در زاهدان ،یک بیمارســتان 55
تختخوابی در زابل ،یک پلیکلینیک و یک درمانگاه
در زاهــدان و چهــار درمانگاه در شهرســتانهای
خاش ،ایرانشهر ،سراوان و چابهار است.
وی افــزود :ارائه خدمات ســرپایی و بســتری در
بیمارســتان زاهدان شــامل بخشهای جراحی،
داخلی ،اطفال ،CCU، ICU ،عفونی ،ارتوپدی،
ارولوژی ،گوش و حلق و بینی ،اتاق عمل ،اورژانس،
زنان و زایمان ،زایشگاه ،NICU ،نوزادان ،داروخانه،
آزمایشگاه،رادیولوژی،سی.تی.اسکن،سنگشکن
و دیالیــز به بیمهشــدگان تامیناجتماعی و ســایر
بیمهها است.
دکتــر اباذری ادامــه داد :ارائه تمامــی خدمات در
دو بیمارستان در شــهرهای ایرانشهر و چابهار که
متعلق به سازمان تامیناجتماعی بوده و به دانشگاه
علوم پزشکی واگذار شدهاند نیز برای بیمهشدگان
تامیناجتماعی رایگان است.
مدیر درمان سیســتان و بلوچستان با بیان این که
ارزیابی خدمات درمانی تامیناجتماعی این استان
بدون توجه به شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی آن
امکان پذیر نیســت ،گفت :سیستان و بلوچستان،
اســتانی پهناور اســت که حدود  722هــزار نفر از
بیمهشدگان و مستمریبگیران تامیناجتماعی در
نقاط مختلف این گستره جغرافیایی پراکنده هستند.
وی در خصوص وضعیت دسترســی بیمهشدگان

و مســتمریبگیران اســتان بــه خدمــات درمانی
تامیناجتماعی گفت :یکــی از مهمترین اصول و
مؤلفههــای احداث مراکز درمانی ،شــاخصهای
جمعیتــی اســت .در بخــش درمــان ســازمان
تامیناجتماعــی نیز به صورت منطقــی و با هدف
اســتفاده مناســب از منابــع متعلــق بــه یکایک
بیمهشــدگان ،همین عوامل در کنار موضوع مهم
دسترســی عادالنه به خدمات ،در احداث و توسعه
کمی مراکز درمانی مالک عمل است و مورد توجه
قرار میگیرد.
دکتر اباذری افزود :بر اساس معیار جمعیتی ،شاید
بخش درمــان تامیناجتماعی اســتان با توجه به
جمعیت و تعداد بیمهشــدگان و مستمریبگیران،
نســبت به متوسط کشوری در جایگاه مناسبی قرار
داشته باشد ،اما اگر بخواهیم بر اساس معیار عدالت
در دسترسی به خدمات ،وضعیت امکانات درمانی
اســتان را مورد بررســی قرار دهیم ،شرایط چندان
مناسبی نداریم.
وی علــت ایــن وضعیت را گســتردگی اســتان و
پراکندگــی جمعیت بیمهشــدگان در این گســتره
ذکر کرد و افزود :از طرف دیگر همســایگی با دو
کشور پاکستان و افغانستان و ضعف نظام درمانی
و بهداشتی این دو کشــور ،موجب شده است که
ما در اســتان بــا برخی بیماریهــای وارداتی هم
مواجه شــویم که مشکل دسترســی به خدمات را
دوچندان میکند.
مدیــر درمان تامیناجتماعی اســتان سیســتان و
بلوچســتان مجموع تعداد کارکنان بخش درمانی
فعال در مراکز درمانی ملکی تامیناجتماعی استان
را  850نفر اعالم کرد و افزود :یکی از مشــکالت
اصلی بخش درمان تامیناجتماعی استان ،جذب
و نگهداشــت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز با
توجه به شرایط اقلیمی و محرومیت استان از بسیاری
از امکانات رفاهی است.
وی افزود :چالش کمبود پزشــک در اســتان علل
متعددی دارد .البته در کل کشــور نیز جز در برخی
مناطق مانند شــهر تهران و شــاید برخــی دیگر از
کالنشهرها ،تناسب معناداری بین تعداد پزشکان
و جمعیــت وجود نــدارد ،اما عاملی که در اســتان
سیســتان و بلوچستان این مشــکل را تشدید کرده
است ،محرومیت استان و فقدان جذابیتهای الزم
برای اسکان پزشکان غیرمقیم است.
دکتر اباذری ادامه داد :کمبود پزشــک متخصص
در اســتان البته بعد از تغییراتی در ضرایب پرداخت
به پزشــکان مناطق کمتر برخوردار به سایر مراکز
درمانی از ســال  1393به بعد مقــداری در ضریب

پزشــکان تاثیرگــذار بود .بــه طور مثــال دریافتی
پزشــکی که در زاهدان مشــغول به کار اســت ،از
پزشک شاغل در مشــهد  30درصد بیشتر است و
این تفاوت در برخی شهرســتانهای استان تا 45
درصد نیز میرسد.
وی در خصوص تعــداد مراجعه کنندگان به مراکز
درمانی تامیناجتماعی اســتان گفــت :در مراکز
درمانی ملکی تامیناجتماعی استان هر سال حدود
یک میلیون مورد مراجعه سرپایی ثبت میشود که در
ســالهای اخیر این آمار به صورت مستمر در حال
افزایش بوده است.
مدیر درمان سیستان و بلوچستان افزود :در بخش
بستری بیمارستان زاهدان قبل از اجرای طرح تحول
نظام ســامت ،با توجه به این کــه خدمات مراکز
درمانی تامیناجتماعی بر مبنای تعرفههای دولتی
قیمتگذاری و سهم بیماران آزاد و بیمهشدگان سایر
سازمانها از هزینه درمان نیز بر مبنای تعرفه دولتی
محاسبه و دریافت میشد ،حدود  50درصد مراجعه
کنندگان این مراکز ،بیمهشدگان سایر سازمانهای
بیمهگر غیر از تامیناجتماعی بودند.
وی ادامــه داد :امــا بــا اجرای طرح تحــول نظام
ســامت و قیمتگــذاری خدمات ایــن مراکز بر
مبنای تعرفه نهادهای عمومی غیردولتی ،شــاهد
کاهش مراجعه ســایر افراد به این مراکز هستیم و
در حــال حاضر ،حدود  80درصد مراجعه کنندگان
به مراکز درمانی ســازمان اســتان را بیمهشدگان
تامیناجتماعی تشکیل میدهند.
دکتــر ابــاذری با بیان ایــن که در ســالهای اخیر
بــرای تحقق آرمان ارائه بهتریــن خدمات درمانی
به بیمهشــدگان استان ،تالشهای گستردهای به
عمل آمده است ،گفت :در حوزه تجهیزات پزشکی
با لحاظ تخصصهای موجود در اســتان ،کمبود
خاصی دیده نمیشــود و در بخشهــای جراحی
ارتوپدی و جراحیهای عمومی ،بیمارســتانهای
تامیناجتماعی استان ،شــرایط بسیار قابل قبولی
دارند.
وی افزود :بــه طور نمونه ،عمــل فوقتخصصی
تعویض مفصل شانه ،چندی پیش برای اولین بار در
این استان در بیمارستان زاهدان انجام شد.
مدیر درمان اســتان سیســتان و بلوچستان ادامه
داد :در ســال گذشــته حدود یک میلیــارد و 100
میلیون تومان برای خریــد تجهیزات ،حدود 100
میلیون تومان برای کالیبراسیون و استانداردسازی
تجهیزات پزشکی و  600میلیون تومان برای تعمیر
تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تامیناجتماعی
استان هزینه شده است.
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در نشست مشترک  تامیناجتماعی با
دانشگاه پیام نور استان مرکزی مطرح شد:

8درصد درآمد تامین اجتماعی از سود
سرمایهگذاریهاحاصلمیشود
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نشسـت آموزشـی مباحـث تامیناجتماعـی
بـا حضـور اسـاتید حـوزه تامیناجتماعـی و
اعضای هیات علمی دانشـگاه پیـام نور اراک
و مرکـز جهـاد دانشـگاهی اراک و جمعـی از
دانشـجویان برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت آموزشـی مدیـرکل
تامیناجتماعـی اسـتان مرکـزی بـه تشـریح
وضعیـت موجود تامیناجتماعی و مقایسـه با
دورههای گذشـته در استان مرکزی پرداخت.
محمدرضا بیدهندی با اشـاره به چرخه کالن
منابـع و مصـارف سـازمان تامیناجتماعـی
گفت :در بخش بیمهای تعهدات در  2بخش
کوتاهمـدت شـامل بیمـه بیـکاری ،پرداخـت
غرامت ایام بارداری و بیماری ،پرداخت کمک
نودفـن و بلندمـدت
هزینههـای ازدواج و کف 
شـامل پرداخـت مسـتمری بازنشسـتگان،
همسـران و فرزنـدان بازمانـده و ازکارافتادگان
کلـی بـه مخاطبـان ارائه میشـود.
وی در خصـوص عملکـرد سـال  96ایـن
ادارهکل تصریـح کـرد :تـا پایـان سـال 96
جمعیـت بیمهشـدگان اصلـی به  300هـزار و
مسـتمریبگیران اصلی به  80هزار نفر رسید
که با احتسـاب افراد تبعی آنـان ،بیش از 930
هزار نفر از جمعیت اسـتان مرکزی از خدمات
بیمـه و درمـان سـازمان تامیناجتماعـی
بهرهمنـد هسـتند.بیدهندی افـزود :میـزان
مصـارف بـه منابـع در تامیناجتماعی اسـتان
مرکزی با رشـد  7/5درصدی نسـبت به سـال
 95بـه رقمـی حـدود  1500میلیـارد تومـان
رسـیده است.
معـاون پژوهشـی موسسـه عالـی پژوهـش
نیـز در ایـن نشسـت ،در تعریـف نظامهـای
تا مینا جتما عـی گفـت :نظا مهـا ی
تامیناجتماعـی بـه کمـک افـراد میآینـد تـا
آسـیبهای ناشی از گسسـتهای اقتصادی
و اجتماعـی را پوشـش دهنـد.
نعمـت علیپـور بـا اشـاره بـه نقـش
تامیناجتماعـی در دموکراسـی ،توسـعه و
عدالـت ،بـه کارکردهـای تامیناجتماعـی
در سـطوح خـرد و کالن نیـز افـزود :در
حـوزه کارکـرد کالن میتـوان بـه نقـش
تامیناجتماعـی در کمـک بـه توسـعه،
تضمیـن پایـداری توسـعه ،کاهـش فقـر و
شـکاف طبقاتی ،برقراری آشتی ملی ،ایجاد
همـکاری و مشـارکت اجتماعـی ،کاهـش
شـکاف بیـن دولـت و ملـت و در سـطح خرد
نیـز به ایجاد رفاه و تضمین سلامت فردی،
پیشگیری از مخاطرات ،افزایش بهرهوری و
زمینهسـازی آزادیهـای فردی اشـاره کرد.
مشـاور معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی
سـازمان نیـز در ایـن نشسـت اظهار داشـت:
تامیناجتماعی سـازمانی بینالنسـلی اسـت
که از طریق دریافت  7درصد حق بیمه سـهم
کارگـر و  20درصـد سـهم کارفرمـا و  3درصـد
سـهم دولـت ،منابـع خـود را تامیـن میکنـد.
دکتـر عظیـمزاده افـزود :کمتـر از  8درصـد از
منابع درآمدی سـازمان تامیناجتماعی ناشی
از سـود حاصـل از سـرمایهگذاریهای انجام
شـده است.

