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اســــتانها

هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

ســال بیستم      20خرداد   97شماره 954

مدیر کل  غرب تهران:

عدم سالمسازی محیطهای کار ،ظلم به کارگران است

کارفرمایانــی کــه در اجرای قانــون برقراری
مستمری کارهای سخت وزیانآور ،اقدام به
سالمسازی محیط کار نمیکنند ،به کارگران
و خانواده آنها ظلم میکنند.
ناهیــد حیــدری ،مدیــر کل تامیناجتماعی
غرب تهران بزرگ در نشســت کمیته منابع و
مصارف اداره کل غرب تهران بزرگ با بیان این
مطلب افزود :متاسفانه برقراری مستمری در
کارهای سخت وزیانآور موجبات سوءاستفاده
برای بعضی از کارگاهها را فراهم کرده اســت.
بر اســاس قانون کارهای ســخت وزیانآور،
کارفرمایان باید پس از  2سال نسبت به برطرف
کردن آلودگی جسمی و روحی کارگران اقدام

کنند که متاسفانه برخی از کارگاهها از اجرای
آن طفره میروند تا نیروی کار از سنوات ارفاقی
برخوردار شود و این در حالی است که سالمت
کارگران به مخاطره میافتد.
وی با اشاره به ماهیت کارهای سخت وزیانآور
ً
گفت :بعضی از کارها و فعالیتها ذاتا سخت
وزیانآور هستند ،اما در بسیاری از کارگاهها با
اصالح امور و سالمسازی محیط کار میتوانند
ضمن اعاده سالمت ،امنیت بیمهشدگان را در
محیط کار تضمین کنند.
حیدری ادامه داد :جای تاســف است وقتی
بسیاری از مردان و زنان کارگر و سختکوش در
کارهای سخت وزیانآور بازنشسته میشوند،
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خانوادههایشــان وارث رنــج و درمان بیماری
آنها میشوند.
حیدری مهمترین آرمــان تامیناجتماعی را
حفظ ســامت و امنیت نیروی کار دانست و
افزود :نباید به بهای سنوات ارفاقی سابقه حق
بیمه ،سالمت جسمی ،روحی و روانی نیروی
کار را به مخاطره انداخت.
مدیر کل غرب تهران بزرگ با اشاره به ماهیت
برگزاری نشستهای کمیته منابع و مصارف
غرب تهران بزرگ گفت :بسیاری از مسئوالن
و کارشناســان به بیان مســائل و مشــکالت
میپردازند کــه قابل تقدیر اســت ،اما انتظار
بنده این اســت که باید به سمتی پیش برویم
که رویکردهای انجام کار بهبودمحور شود.
حیــدری رســالت روابــط عمومــی را فراتر از
عملکــرد اجرایی آن دانســت و تصریح کرد:
ســازمان تامیناجتماعــی با تحت پوشــش
داشــتن بیــش از  42میلیون نفــر بزرگترین
سازمان بیمهای کشور است که اطالعرسانی
به افــکار عمومــی در آن از جایــگاه خاصی
برخوردار است.
وی افزود :هدفگذاری در برنامههای خبری،
ارائه اطالعات صحیح بــه مخاطبان ،توجه
خاص به مخاطبان قانونی ،آموزش قوانین و
دستورالعملها به جامعه هدف باید در دستور
کار قرار گیرد.
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دکتر محمدی:

دو پروژه درمانی زنجان به زودی افتتاح میشوند

مدیر درمان تامیناجتماعی استان زنجان گفت :طرحهای استانداردسازی
اورژانس بیمارســتان امید ابهــر و ارتقای هتلینگ بخشهای ســزارین و
رومینگین بیمارستان امام حسین(ع) زنجان در هفته تامیناجتماعی افتتاح
خواهد شد.
دکتــر محمدی درخصوص زیر بنای کلی این پروژهها گفت :بیش از 1500
مترمربــع در این دو طرح در قالب برنامههای اســتراتژیک مدیریت درمان
استان زنجان به مرحله بهرهبرداری میرسد .همچنین بیش از  500مترمربع
به فضای فیزیکی بخش اورژانس بیمارستان امید ابهر افزوده میشود.
وی در خصوص طرح ارتقای هتلینگ نیز گفت :از جمله موضوعات مهم و

حائز اهمیت که برای ارتقای رضایتمندی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی
در بسته تعریف شده سیاستهای نظام سالمت و اهداف کالن سازمان به
آن اشاره شده ،ارائه خدمات هتلینگ باکیفیت به مراجعان است.
دکتر محمدی با اشاره به حفظ شان و منزلت مراجعان افزود :ساختار فیزیکی
مراکز درمانی ملکی سازمان نیاز به نوسازی و ایجاد تغییرات برای ارائه خدمات
شایسته و مناسب به بیمهشدگان و ارتقای رضایتمندی آنان داشت که سازمان
تامیناجتماعی گامهای بلندی در این زمینه برداشته است.
گفتنی اســت ،بیــش از  1000مترمربــع از فضای بخشهای ســزارین و
ً
رومینگین در هفته تامیناجتماعی سال جاری رسما افتتاح خواهد شد.

کارگروه تکریم ارباب رجوع در درمان سمنان تشکیل شد

اولین جلســه کارگروه تکریــم اربابرجوع در
سال  97با حضور مدیر و معاون درمان ،رئیس
دفتر اسناد پزشکی و کارشناسان ستاد مدیریت
درمان استان سمنان تشکیل شد.
مدیــر درمان اســتان در این جلســه بــا بیان
اهمیــت تکریم اربابرجوع کــه در درجه اول
یک وظیفه اخالقی و انســانی و بعد از آن یک

زنجان

وظیفه سازمانی است ،گفت :هدف از برگزاری
جلسه بررســی وضعیت استقرار میزخدمت در
راستای تکریم ارباب رجوع در مدیریت درمان
استان است.
دکتــر ســیدمجتبی اکــرم بــا اشــاره بــه
دستورالعملهای موجود در این زمینه ،استقرار
میزخدمت حضوری یا الکترونیکی را به عنوان

نمونــه بارز و از مصادیــق اصلی احقاق حقوق
شهروندی در ســازمانها و نهادها بیان کرد و
افزود :باوجود اینکه ماهیت عملکرد و فعالیت
مدیریت درمان اســتان ارائــه خدمات درمانی
به بیمهشدگان اســت و در تمامی موارد به جز
ً
چند خدمــت لزوما حضور مراجعــه کنندگان
ضروری است ،میتوان با استقرار میزخدمت در
حوزههای اداری این مجموعه مانند دفتر اسناد
پزشکی و تمرکز مراجعات مردمی در یک واحد
ارائهدهنده خدمت ،با کاهش مراجعات مکرر،
سطح رضایتمندی آنها را افزایش داد.
مدیر درمان اســتان ســمنان اظهار داشــت:
راهاندازی سامانه پیامک اطالعرسانی مدیریت
درمان اســتان نیز از جملــه طرحهای مهم و
کاربردی در حوزه تکریم اربابرجوع است که
بیمهشــدگان میتوانند بدون مراجعه به دفتر
اســناد پزشــکی و در کمترین زمان ممکن از
شــرایط و مدارک مورد نیاز خود برای تشــکیل
پرونده مورد نظر اطالع یابند.
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اخبار کوتاه

چهارمحالوبختیاری:درسالتحصیلی96-97
دومین طرح سراسری بازدید دانشآموزان پایههای
نهم ،دهــم و یازدهم از شــعب و واحدهای اجرایی
تامیناجتماعی برگزار شــد که در این طرح بیش از
 800نفر از دانشآموزان از شــعب بازدید کردند و با
قوانین و مقررات کار و تامیناجتماعی آشــنا شدند.
همچنیــن کارشناســان ســازمان تامیناجتماعی
در  28مدرســه منتخب در اســتان حضور یافتند و
دانشآموزان را با شرایط بیمهپردازی و فرهنگ بیمه
آشنا کردند.مدیر کل تامیناجتماعی استان در این
خصوص گفت :طرح بازدید دانشآموزی از شعب
تامیناجتماعی با هدف آشــنایی بــا مقررات بیمه و
تامیناجتماعی ،راهنمایی نســل جوان در پذیرش
مســئولیت اجتماعی ،تالش بــرای ترویج فرهنگ
بیمههایاجتماعیوبهحداقلرساندندغدغهآینده
دانشآموزان و خانوادههای آنان بر اساس تفاهمنامه
همکاری سازمان دانشآموزی اســتان و اداره کل
تامیناجتماعی استان از سال گذشته آغاز شده است
و امسال نیز ادامه داشت.غالمرضا محمدی افزود:
دانشآموزانبهترینمرجعومنبعبرایترویجواشاعه
فرهنگ قانونمداری و قانونگرایی در جامعه هستند
ازاینرو آشــنایی آنها با حقوق اجتماعی میتواند در
آینده شغلی آنان بسیار تاثیرگذار باشد.گفتنی است،
در پایان این طرح مسابقات فرهنگی شامل نقاشی،
مقاله ،دلنوشــته ،انشاء و ...برگزار و به  6اثر برگزیده
نیز جوایزی از سوی اداره کل تامیناجتماعی استان
اهداء شد.
اصفهان :ب ه مناســبت ســالروز آزادی خرمشهر،
جمعی از مسئوالن مدیریت درمان تامیناجتماعی
اصفهان به دیدار خانواده شهدای سازمان در استان
رفتند .اولین دیدار با فرزانه حسینی همسر شهید از
همکارانسختکوشدفتررسیدگیبهاسنادپزشکی
بود.وی ضمن تشکر از حضور مسئوالن گفت :امروز
ســوم خرداد ،به طوردقیق مصادف با خاکســپاری
همسر شهیدشان است و شهادت او همزمان با تولد
یک سالگی پسرش بوده است.حسینی افزود :روح
شهدا لحظه به لحظه ناظر و شاهد ماست .فرزندان
شــهید همکار سازمان  ،مســئوالن را صرف نظر از
پست سازمانی و جایگاه ،همانند پدران خود میبینند
و از آنان انتظار دارند که توجه ویژهتری به آنها داشته
باشند .همه فرزندان شهدا بهخصوص همکاران باید
مورد احترام باشند.
اطالعیه

درمانگاهتخصصی
بیمارستان رشت افتتاح شد

به منظور خدماترسانی بیشتر و بهتر و نیز رفاه حال
بیمهشدگان عزیز تامیناجتماعی ،درمانگاه عصر
بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت از هفته
اول خرداد با حضور چند تن از پزشکان متخصص
قلــب ،ارتوپدی ،داخلی ،جراحــی عمومی ،مغز و
اعصاب و مامایی آغاز به کار کرد.
بیمهشــدگان عزیز می توانند برای دریافت نوبت
درمانــگاه صبــح و عصــر از طریق شــماره های
33615702-7و( 33604961فقط مخصوص
بیمارستان) یا از طریق ســایت nobat.dgilan.
 tamin.irو سامانه USSDبه شماره *142*13#
برای درمانگاههای بیمارســتان حضرت رســول
اکــرم(ص) رشــت و تمامی مراکــز درمانی تابعه
تامیناجتماعی استان اقدام کنند.

