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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

اخبار کوتاه

مرکزی

اصفهان :به مناسبت سوم خرداد روز آزادسازی
خرمشهر ،از ایثارگران ،جانبازان و خانوادههای
شــهدا در اداره کل تامیناجتماعــی اســتان
اصفهان تجلیل شد.در این مراسم که با حضور
معاونان ســتاد اداره کل ،روابط عمومی و پایگاه
بسیج ادارهکل تامیناجتماعی استان اصفهان
برگزار شــد ،با اهــدای گل و هدایای فرهنگی
از خانواده دالوران هشــت ســال دفاع مقدس
قدردانی شد.گلســتان :کمیته کنترل عفونت
بیمارستان حکیم جرجانی گرگان تشکیل و طی
آن فرایندهــای مرتبط بــا کاهش عفونتهای
بیمارســتانی به طور دقیق بررســی شد.رئیس
بیمارستان حکیم جرجانی گرگان در حاشیه این
جلسه گفت :عفونتهای بیمارستانی از جمله
علل افزایش مرگومیر محسوب میشوند و تمام
بیمارســتانهای دنیا با آن درگیر هستند و همه
تالش میکنند که میزان آن را به حداقل ممکن
برساننددکتر موسوی افزود :عفونت بیمارستانی
یک بیماری ثانویه است که بیمار پس از بستری
دربیمارستان دچار آن میشود و رابطه معنا داری
گومیر دارد و ما تالش میکنیم با
با میــزان مر 
آموزش همکاران و نیز استفاده از بهترین مواد
ضدعفونیکننده این میــازن را به کمترین حد
کاهش دهیم.
تهران :اولین جلسه شــورای امر به معروف و
نهی از منکــر اداره کل درمان تامیناجتماعی
اســتان تهران در ســال جاری با هدف بررسی
اقدامات و برنامههای این شورا با حضور رئیس
و دبیر ســتاد و اعضای شورای امر به معروف و
نهی از منکر در اداره کل درمان اســتان تهران
برگزار شد.مدیر کل درمان استان تهران و رئیس
شورای امر به معروف و نهیازمنکر در این جلسه
با اشاره به ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از
منکر گفت :بهرهبرداری از خطمشی مشخص
در ایــن خصوص بــا اخذ شــیوههای علمی و
براساس فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و
رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری ،جزو
اصول راهبردی است .دکتر بابک عدلی بر لزوم
گسترش فعالیت این شورا برای ترویج این فریضه
مهم تاکید کرد و اظهار داشت :باید فعالیتهای
گستردهای را در این خصوص برنامهریزی کنیم .
حجت االســام والمســلمین دکتر موســوی
درچهای ،دبیر شــورای امر به معروف و نهی از
منکر اداره کل درمان اســتان تهران نیز در این
جلسه با اهمیت برگزاری شورای امر به معروف و
نهی از منکر گفت :امر به معروف و نهی از منکر
یک وظیفه عمومی است.
گلستان :به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر،
جمعی از مســئوالن وکارکنان مدیریت درمان
گلســتان با حضور در گلزار شهدای شهرستان
گرگان و غبارروبــی از این قبور مطهر و نثار گل
به قبور مطهر شهدای دوران دفاع مقدس ،یاد
و خاطــره این عزیزان خفته درخــاک را گرامی
داشــتند.دکتر حســین پور معاون مدیر درمان
اســتان در این خصوص گفت :حضور در گلزار
شــهدا و قهرمانان واقعی ایران زمین ،مستلزم
وجود شایســتگی و ســعادت حضور است و یاد
شــهدا و ایثارگران در واقع موجب رشد و ارتقای
ما میشــود .وی مرور خاطرات و زندگی ســاده
وبیآالیش این دالورمردان را درسی بزرگ برای
همه انسانهای امروزی دانست.

محمدرضا
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نماینده مردم ساوه در مجلس:

وزارت بهداشت مسئول تامین نیازهای تخصصی
مراکز درمانی تامیناجتماعی است

با حضور نماینــده مردم ســاوه و زرندیه در مجلس
شــورای اســامی ،مدیر درمان تامیناجتماعی،
رئیس کانون بازنشستگان و رئیس خانه کارگر استان
مرکزی و برخی مسئوالن شهر ساوه ،موضوع انجام
سونوگرافی شهروندان ساوهای بررسی شد.
در این نشســت ،نماینده مردم شــهرهای ســاوه و
زرندیه در مجلس شورای اسالمی با ابراز نارضایتی
از وضعیت فعلی شهرســتان در خصوص عملکرد
متخصصــان رادیولوژی گفت :بــا توجه به اجرای
طرح تحول سالمت در کشور و افزایش تعرفههای
پزشــکی و تخصصی ،فشار مضاعفی بر مردم وارد
میشــود و کســانی که برای رفع نیاز درمانی خود
مجبور به مراجعه به بخش خصوصی هستند ،عالوه
بر مشکالت مالی ،با معضل اخذ نوبت سونوگرافی
مواجه میشــوند و گاهی برای انجام ســونوگرافی
باید به شــهرهای همجوار سفر کنند که خطرات و
پیامدهای خود را درپی دارد.
محمدرضا منصوری افزود :در رشته رادیولوژی در
سطح کشور با نوعی انحصار مواجه هستیم و وظیفه
وزارت بهداشت شکستن این وضعیت است که باید با
اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به رفع این معضل در اسرع

وقت اقدام کند.
وی با توجه به بافت کارگری شهرستان ساوه گفت:
با توجه به فعالیت کارخانههای متعدد در شهرستان
ســاوه که درحال حاضر یکی از قطبهای صنعتی
فعال در کشــور است ،طیف وسیعی از مردم تحت
پوشش بیمه تامیناجتماعی هستند .در حوزه درمان
تامیناجتماعی ارائه خدمات مطلوب و قابل قبولی
در سطح شهرســتان را شاهد هستیم و در یکی دو
ســال اخیر ،با احداث اورژانس مجهز و پیشــرفته،
خرید و نصب دستگاه جدید سیتیاسکن و انجام
ارتقای هتلینگ ،رضایتمندی مردم باالتر رفته و از
شــرایط فعلی ابراز رضایت دارند؛ البته تأمین برخی
تخصصها مثل رادیولوژیست وظیفه این سازمان
نیســت و باید مجموعه وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی نسبت به تأمین نیاز مراکز درمانی
تامیناجتماعی در رشــتههای مختلف تخصصی
اقدام کند و همکاری الزم را در این راستا داشته باشد.
مدیر درمان تامیناجتماعی اســتان مرکزی نیز در
این نشســت ضمن تقدیر از همراهی همیشــگی
شــرکای اجتماعی با اهداف و برنامههای مدیریت
درمان تامیناجتماعی گفت :در سال گذشته به طور

میانگین هر بیمه شــده سازمان بیش از  ٤مرتبه از
خدمات درمانی در استان مرکزی بهرمند شده است
و مراکز ملکی استان پذیرای  ٤میلیون و  ٥٥٠هزار
بار مراجعه بودهاند و همواره با تمام توان درصدد بهبود
کیفیت خدمات و جلب رضایتمندی بیمه شــدگان
بودهایم و این مهم را هدف اصلی خود قرار دادهایم.
دکتر ثریا پازوکی افزود :زیرساخت و تجهیزات بهروز
و پیشرفته را در طول چند سال اخیر به خوبی فراهم
کردهایم ،ولی در بعضی مــوارد به علت همراهی و
همکاری نکردن برخی مراجع و دستگاهها امکان
پرورش و جــذب نیروی تخصصی در رشــتههایی
خاص همچون رادیولوژی ،نورولوژی و جراحی مغز
و اعصــاب را نداریم و مراجعه کننــدگان و بیماران
از این حیث دچار مشــکل میشــوند و باالجبار به
بخــش خصوصی مراجعه میکننــد و به علت باال
بودن تعرفههای پزشکی ،در دریافت خدمات دچار
مشکل میشوند.
وی در ادامــه گفــت :گاهــی در مــوارد خــاص و
اورژانســی به علت نداشــتن متخصص رادیولوژی
برای گرفتن سونوگرافی و همچنین گزارش MRI
و CTاســکن در بیمارســتانهای تحت پوشش با
وقفه مواجه میشــویم و از وزارت بهداشت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی درخواســت داریم بــا توجه به
اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش
سازمان هســتند ،با اختصاص نیروهای طرحی و
همچنین سهمیه دوره تخصصی به این مجموعه،
مراکز درمانی وابسته به ســازمان تامیناجتماعی
را یاری کند.
دکتر پازوکی گفت :عمده مشکل کنونی مجموعه
درمان سازمان تامیناجتماعی کمبود متخصص
رادیولوژی اســت و تنها راه حل این مسئله به دست
وزارت بهداشت است .در غیر این صورت همچنان
وابســتگی مردم به بخش خصوصی ادامه خواهد
داشت .

مدیرکل چهارمحالوبختیاری:

مرکز خدمات حوزه علمیه بهترین تعامل را با تامیناجتماعی دارد

حجتاالسلام والمسـلمین مختـاری مدیـر مرکـز خدمـات حوزههای
علمیـه اسـتان چهارمحـال و بختیـاری بـا حضـور در اداره کل
تامیناجتماعـی اسـتان  ،بـا رونـد خدمترسـانی ایـن اداره کل بـه
بیمهشـدگان بهخصـوص بیمهشـدگان طلاب و روحانیون آشـنا شـد و
بـا مدیـرکل اسـتان ،دیـدار و گفتوگـو کـرد.
در ایـن دیـدار مدیـر کل اسـتان بـا اشـاره بـه ارائـه خدمـات سـازمان
تامیناجتماعـی بـه اقشـار مختلـف جامعـه از جملـه قشـر طلاب و
روحانیـون گفـت :مایـه افتخـار اسـت کـه سـازمان تامیناجتماعـی
وظیفـه خدمترسـانی بـه اقشـار ضعیف جامعـه بهویژه قشـر فرهیخته
روحانیـت را عهـدهدار اسـت و بهتریـن خدمـات را در کوتاهتریـن زمـان
بـه مخاطبـان خـود ارائـه میکنـد.

غالمرضـا محمـدی ،تعامـل روحانیـون بـا سـازمان تامیناجتماعـی را
دوسـویه دانسـت و افـزود :بـه لطف خداونـد متعال امـروز از یک طرف
حوزویـان تحت پوشـش بیمـه تامیناجتماعی قرار گرفتنـد و از خدمات
درمانـی و مسـتمری سـازمان اسـتفاده میکننـد و از طـرف دیگـر مرکز
خدمـات حـوزه علمیـه بـه عنـوان یکـی از بهتریـن کارفرمایـان بـا ایـن
سـازمان در حـال تعامل اسـت.
محمـدی بـا اشـاره بـه بهرهمنـدی از اسـتفتائات و نظرات جامعـه معزز
روحانیـت بـرای بیـان مسـائل شـرعی در حـوزه تامیناجتماعـی اظهار
داشـت :از آنجایـی کـه امـوال و داراییهـای صنـدوق تامیناجتماعی
از لحـاظ شـرعی متعلـق به بیمهشـدگان و حقالناس اسـت ،روحانیون
معظـم بـرای تبییـن و تشـریح اینگونـه مـوارد بـه جامعـه نقش بسـزایی
را ایفـا میکننـد.
مدیـر مرکـز خدمـات حوزههـای علمیه اسـتان نیز با اشـاره بـه خدماتی
کـه در سـالهای اخیـر از طـرف سـازمان تامیناجتماعـی بـه طلاب
و روحانیـون ارائـه شـده اسـت ،گفـت :در حـال حاضـر روحانیـون بیمه
شـده از خدمـات بیمـهای و درمانـی تامیناجتماعـی اسـتفاده میکنند
و تعـدادی از ایـن عزیـزان بـه کسـوت بازنشسـتگی نائـل آمدهانـد و
تعـدادی از خانـواده روحانیـون معـزز از مسـتمری بازنشسـتگی و فـوت
اسـتفاده میکننـد.
حجتاالسلام مختـاری افـزود :کارکردهـای تامیناجتماعی بهترین
ابـزار عدالـت و امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامیاسـت.

