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اســــتانها

هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

ســال بیستم      20خرداد   97شماره 954

همافزایی بیمه و درمان استان مرکزی
رضایت بیمهشدگان را رقم زده است

نشســت هماندیشــی اعضای کمیتــه بیمه
و درمــان تشــکیالت خانــه کارگــر و کانون
بازنشستگان تأمیناجتماعی شهرستان اراک
با مدیر درمان تأمیناجتماعی استان مرکزی
در بیمارســتان امام خمینی(ره) اراک برگزار
شــد .مدیــر درمــان تأمیناجتماعی اســتان
مرکزی در این نشســت با تقدیر از همکاری و
همراهی شرکای اجتماعی سازمان در استان
مرکــزی گفت  :در اســتان مرکزی وحدت و
تعاون بین مدیریت درمان و شرکای اجتماعی
منجــر به بهبــود کیفیت خدمــات و افزایش
رضایتمندی بیمهشدگان شده است.
دکتر ثریا پازوکی افزود :در سال گذشته حدود
 4میلیــون و  ٥٥٠هزار بــار مراجعه به مراکز
درمانــی تابعه اســتان را شــاهد بودیم که در
مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن6/5
درصد افزایش داشته است.
وی با اشــاره به تعامل بیشــتر بــا کانونها و
ایجــاد فرهنگ مناســب افزود :در راســتای
فرهنگســازی اســتفاده از دارو و برنامــه
تغذیهای مناســب برای بازنشســتگان آماده

همــکاری و برگزاری کالسهای آموزشــی
هستیم.
دکتر پازوکی در ادامه گفت :بیمارســتان امام
خمینــی(ره) اراک در مرکــز اســتان با انجام
 1300مــورد عمل جراحی ،پذیــرای بیش از
 ٣٠هزار مراجعهکننده در واحدهای ســرپایی
و پاراکلینیکــی در طــول یک ماه اســت و با
داشتن تجهیزات و دستگاههای مدرن یکی
از مراکز بیمارستانی پیشرفته استان است که
هیچ بیماری را برای دریافت خدمات درمانی
از قبیل تصویربرداری ،آزمایشــگاهی و  ...به
بیرون از بیمارســتان اعــزام نمیکند و با دارا
بودن کادر پزشکی و نیروهای انسانی باتجربه،
تمام سعی خود را در جلب رضایتمندی بیماران
و مراجعان به کار میگیرد.
رئیس کانــون بازنشســتگان تأمیناجتماعی
شهرستان اراک نیز در این نشست با تقدیر از
خدمات و اقدامات انجام شده تامین اجتماعی
در طول چند سال اخیر گفت :اقدامات انجام
شــده در مراکز درمانی تابعه استان بهویژه در
تجهیز و هتلینگ بیمارســتانی قابل مقایســه

با  ١٠ســال گذشــته نیســت و اقدامات قابل
توجهی از سوی مدیریت درمان استان مرکزی
انجــام گرفتــه و رضایتمندی بازنشســتگان
تأمیناجتماعی را در پی داشــته است .البته با
توجه به اینکه شــهر اراک به کالنشهر تبدیل
شده است ،انتظار توسعه مراکز تابعه را داریم.
مجتبی بیغشــی افزود :کانون بازنشستگان
شــهر اراک در حیــن پیگیــری مطالبــات و
خواستههای بازنشستگان و مستمریبگیران
تأمیناجتماعــی ،همواره همــکاری خوبی با
مجموعه مدیریت استان داشته است.
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر اراک
نیز با ابراز رضایتمندی جامعه کارگر و اعضای
خانوادههای آنها از خدمات مطلوب در مراکز
درمانی تابعه مدیریت درمان تأمیناجتماعی
در اســتان مرکــزی گفــت :در بازدیدهــای
متعدد از نحوه خدمترســانی در مراکز تابعه،
شــاهد رضایتمندی مــردم از کیفیت خدمات
درمانی هســتیم و عملکرد شایســته سازمان
تأمیناجتماعی در حوزه درمان استان مرکزی
را قابل تقدیر میدانیم.
حســین بیات افزود :با توجه به صنعتی بودن
اســتان مرکزی و افزایش تعداد بیمهشدگان
تأمیناجتماعی ،انتظار توسعه مراکز درمانی
در نقاط مختلف شــهر اراک را داریم؛ چرا که
 ٤مرکــز درمانی فعلی پاســخگوی تعداد زیاد
مراجعات مردم نیست .
گفتنــی اســت ،در پایان حاضــران از مراحل
تعمیــرات و بهســازی بخشهــای  ICUو
 CCUو نحــوه خدماترســانی بــه بیماران
بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) اراک
بازدید کردند.
روابط عمومی مدیریت درمان تأمیناجتماعی
استان مرکزی

مدیر درمان اصفهان:

با تشکیل کمیته آموزش در صدد رفع مشکالت هستیم
دومیــن کمیتــه ذینفعــان ســازمان در ســال  1397با حضــور مدیر کل
تعــاون ،کار ورفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان ،مدیردرمــان ،معاونان،
رؤســای بیمارســتانها ،رئیــس دفتراسنادپزشــکی ،عضوشــورای
شــهر و نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی در مرکــز آمــوزش و پژوهــش
فردوســی اصفهــان برگــزار شــد.
مدیــر درمــان تامیناجتماعــی اســتان در ایــن جلســه گفــت :تــا زمانــی
کــه مثلــث ســازمان ،کارفرمــا و کارگــر در کنــار هــم باشــند و گفتوگــو
کننــد ،ســریعتر و راحتتــر از مشــکالت گــذر کــرده و بهحــق درطــول
چنــد ســال گذشــته ایــن جلســات دســتاوردهای مهمــی بــرای اســتان
داشــته است.
دکتــر علــی اعتصــام پــور بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای دپارتمانهــای
تخصصــی بــرای اولیــن بــار در کشــور افــزود :ایــن مدیریــت افتخــار
دارد بــا ارتقــای ســختافزاری و نرمافــزاری بخــش درمــان ،گامــی در
خدمترســانی بــه بیمهشــدگان و مــردم اصفهــان برداشــته و کیفیــت
درمــان را در مراکــز درمانــی تابعــه افزایــش داده اســت.
مدیــر درمــان اســتان اصفهــان خاطــر نشــان کــرد :بــه همیــن منظــور
بــا تشــکیل کمیتــه آمــوزش و پژوهــش درصــدد آسیبشناســی و رفــع
مشــکالت خواهیــم بــود و اعــام آمادگــی میکنیــم در پرتــو کارهــای
پژوهشــی مهــم کمــک شایســتهای بــرای اجــرای هــر چــه بیشــتر
ایــن طــرح مهــم انجــام دهیــم .در حــال حاضــر بایــد هنــر گفتوگــو
را افزایــش داد و بــا تربیــت نیروهــای مخلــص کــه اهــل فکر و اندیشــه
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باشــند ،مشــکالت حــوزه درمــان را حــل کــرد.
وی اظهــار داشــت :اگــر همــه چیــز را بــه امیــد دولتیهــا رهــا
ً
کنیــم ،قطعــا مشــکالت بیشــتر خواهــد شــد .مــا بایــد بــا نقــد ســازنده
و همفکــری کاری کنیــم کــه بــه ســازمان تامیناجتماعــی لطمــه
بیشــتری وارد نشــود .بنابرایــن بایــد صحبتهــا دو طرفــه و تعامــل
وجــود داشــته باشــد و تمــام دانشــمان را درایــن خصــوص بــه کار
بگیریــم.
مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان هــم در ایــن جلســه بــه
ارزشــمند بــودن ایــن هماندیشــی کــه باعــث همافزایــی ســازمان،
کارفرمــا و کارگــر شــده اســت ،از دکتــر اعتصامپــور بــرای تشــکیل
ً
چنیــن کمیتههایــی تشــکر کــرد و گفــت :انصافــا بــه مــدد ایــن
ابتــکار در چنــد ســال گذشــته پیشــرفتهای قابــل توجهــی حاصــل
شــده اســت.
مهنــدس نیرومنــد افــزود :بــا برگــزاری همیــن شــوراها و هماندیشــی
بــا کارگــران توانســتیم در هفتــه کارگــر  340برنامه داشــته باشــیم که با
توجــه بــه اوضــاع فعلــی عــدد قابــل توجهــی اســت .ایــن کار کــه نتایــج
زحمــات همــه عزیــزان اســت ،با تقدیــر اســتاندار اصفهان روبهرو شــد.
وی اختصــاص ســهمیه از کالسهــای آموزشــی در آن مرکــز را بــه
زیرمجموعههــای اداره تعــاون اســتان و برگــزاری ایــن کمیتــه را بــا
حضــور اســتاندار و نماینــدگان مجلــس از دکتــر اعتصامپــور خواســتار
شــد.

مرکزی

اخبار کوتاه

ســمنان :مدیــر درمــان تامیناجتماعــی
اســتان ســمنان از اختصــاص یــک
دســتگاه آمبوالنــس کالس  Aبــه
درمانــگاه تامیناجتماعــی ایوانکــی
خبــر داد .دکتــر ســیدمجتبی اکــرم در این
خصــوص گفــت :بــا توجــه بــه نیــاز بیمــه
شــدگان و مراجعــان در بخــش ایوانکــی
بــه نــاوگان حمــل و اعــزام بیمــاران بــه
نزدیکتریــن مرکــز درمــان بســتری در
شهرســتان گرمســار یــا ســطح اســتان،
ایــن آمبوالنــس بــا اعتبــاری حــدود یــک
میلیــارد و  700میلیــون ریــال خریــداری
و در اختیــار درمانــگاه ایوانکــی قــرار داده
شــده اســت .وی اظهــار امیــدواری کــرد
بــا اختصــاص ایــن آمبوالنــس ســطح
ارائــه خدمــات درمانــی و بــه تبــع آن
میــزان رضایتمنــدی مراجعــه کننــدگان
و بیمــه شــدگان درمانــگاه ایوانکــی
افزایــش یابــد.
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اصفهان

خراســان شــمالی :میــزان عملهــای
جراحــی بیمارســتان ثامناالئمــه(ع)
تامیناجتماعــی بجنــورد در اردیبهشــت
مــاه  ٩٧بــه  ٨٠٨مــورد رســید کــه نســبت
بــه ســه مــاه گذشــته کــه میانگیــن
عملهــای جراحــی  ٥٨٨مورد بــوده٣٧ ،
درصــد افزایــش داشــته اســت.
از دالیــل ایــن افزایــش میتــوان بــه
ارتبــاط مؤثــر و تعامــل ســازنده مدیریــت
درمــان بــا ســایر ســازمانهای بیمهگــر
اســتان و همچنیــن دولتــی شــدن
تعرفههــای درمانــی اشــاره کــرد.
گلســتان :حســینی فرماندار شهرســتان
آزادشــهر از درمانــگاه تخصصی شــهدای
گلســتان ایــن شــهر بازدیــد کــرد .در
ایــن بازدیــد کــه دکتــر نجفــی رئیــس
ایــن مرکــز درمانــی وی را همراهــی و
راهنمایــی میکــرد ،فرمانــدار جدیــد
شهرســتان هــدف خــود از بازدیــد را
آشــنایی بــا حوزههــای مختلــف کاری
شهرســتان بیــان کــرد و افــزود :ســابقه
خــوب تامیناجتماعــی در ارائــه خدمــات
درمانــی همــواره مــا را برآن داشــته اســت
کــه مراکــز درمانــی ایــن ســازمان را مــورد
توجــه قــرار دهیــم و یکــی از پایههــای
مطمئــن بــرای ارائــه خدمــات درمانــی
همیــن مراکــز باشــند.
دکتــر نجفــی رئیــس درمانــگاه با یــادآوری
ایــن کــه ســاختمان جدیــد درمانــگاه در
حــال ســاخت اســت و در مــکان جدیــد
امکانــات قابــل توجهــی دیــده شــده
اســت ،بــه اهمیــت ایجــاد درمانــگاه
در شهرســتان آزادشــهر اشــاره کــرد و
عــاوه بــر رعایــت عدالــت اجتماعــی بین
بیمــه شــدگان ،آن را نیــاز بیمــه شــدگان
دانســت و افــزود :ایــن مرکــز ظــرف ســه
ســال اول فعالیــت خــود از یــک شــیفته
بــه دو شــیفته تبدیــل شــد کــه نشــان از
اســتقبال مــردم و اهمیــت وجــود ایــن
مرکــز درمانــی دارد.
درپایــان ایــن بازدیــد فرماندار آزادشــهر از
خدمــات ایــن مرکــز تقدیــر کرد.

