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دکتر درخشان در جمع مدیران درمان سراسر کشور:

طرح خوشرویی خراسان رضوی را الگوی کشوری کنیم
معـاون درمـان سـازمان تامیناجتماعی در جلسـه ویدئو کنفرانس بـا مدیران
درمان سراسـر کشـور بـا موضوع «تبیین مبانـی تغییر رفتـار در کارکنان مراکز
درمانـی تامیناجتماعـی» بـا بیـان ایـن کـه افزایـش رضایتمنـدی و کیفیـت
خدمات از مهمترین اهداف این سـازمان اسـت ،گفت :ارائه رفتار صحیح و در
خور شـأن به بیمهشـدگان ،در مراکز درمانی ملکی بسـیار حائز اهمیت است.
به گزارش خبرنگار تامین ،دکتر مهدی درخشـان با بیان اینکه رفتار نامناسـب
و تاخیـر در انجـام دادن کارهـا ،دو عامـل اصلی نارضایتی بیمـاران و مراجعان
اسـت ،افزود :باید به سـمت تغییر رفتارها حرکت کنیم و فرایندهایی که رفتار
کارکنـان بـا بیمـاران را شـکل میدهـد ،تغییـر دهیـم .وی بـه اقـدام شایسـته
مدیریت درمان تامیناجتماعی خراسان رضوی برای اجرای طرح خوشرویی
در مراکـز درمانی آن اسـتان اشـاره کـرد و گفت :تمامی همکاران سـازمان در
سراسـر کشـور بایـد از ایـن طـرح الگـو بگیرنـد و در این اقـدام موثر ،مشـارکت
کننـد؛ چـرا که با رفتار مناسـب و درخور شـان به بیمهشـدگان تامیناجتماعی
کـه مراکـز درمانـی ایـن سـازمان پناهگاهـی بـرای آنـان اسـت ،رضایتمندی
حداکثری را به دسـت خواهیـم آورد.
دکتـر درخشـان خاطـر نشـان کـرد :در زمینـه توانمنـد شـدن کارکنـان و رفـع
مشـکالت آنهـا نهایـت تلاش را داریـم.
مدیـرکل درمـان مسـتقیم سـازمان تامیناجتماعی نیـز در این جلسـه گفت:
خرسـندیم کـه ایـن مقولـه مهـم در دسـتور کار سـازمان تامین اجتماعـی قرار
گرفتـه اسـت و در زمینـه ارتبـاط بـا مخاطبـان و رفتـار بهینـه ،نهایـت تلاش
حاصـل میشـود.

دکتـر محمـد توانایـی با بیـان اینکه ایـن موضوع بایـد به صـورت یک فرهنگ
نهادینـه شـود ،افـزود :زمانـی کـه بیمار بـا شـرایط درد و رنج بیماری بـه مراکز
درمانـی مراجعـه میکنـد ،شـرایط مناسـبی نـدارد .ازایـنرو برخـورد صحیح و
رسـیدگی بـه ایـن مقوله بسـیار حائز اهمیت اسـت.
معاون برنامهریزی و نظارت اداره کل درمان مسـتقیم نیز در ادامه این جلسـه
اظهار داشـت :ایجاد رضایتمندی مخاطبان و بیمهشدگان اقدام بزرگی است
کـه باید برای تحقـق آن تالش مضاعف کنیم.
دکتـر سـیدمجید صادقیراد افـزود :رضایتمنـدی مراجعه کننـدگان به مراکز
درمانـی تامیناجتماعـی ،شـاخص مهمـی در کیفیـت مراقبـت سلامت
محسـوب میشـود.
رئیـس گـروه مدیریت بیمارسـتانی اداره کل درمان مسـتقیم نیز بـا بیان اینکه
رضایتمنـدی بیمـار بـا عوامل متعـددی مواجه اسـت ،گفت :انتظـارات بیمار
از خدمـات و نگـرش او تأثیـر زیـادی در رضایتمدی دارد .سـایر عوامـل روانی-
اجتماعـی نیـز در میـزان رضایت بیمار مؤثر هسـتند.
سـیدمرتضی دادخـواه افـزود :واکنشـی را کـه بیمـار بـه میـزان جنبههـای
مختلـف خدمـات دریافـت کـرده نشـان میدهـد ،رضایتمنـدی میگوینـد و
مطابق نظرسـنجیهای انجام شـده از مراکز درمانی ملکی تامیناجتماعی،
اخلاق و رفتار پزشـکان و پرسـتاران ،بیشـترین نقـش را در رضایتمندی مردم
داشـته است.
گفتنـی اسـت ،در ادامـه این جلسـه ،مدیـران درمان سراسـر کشـور ،نظرات و
دیدگاههـای خـود در خصـوص این موضـوع را بیـان کردند.

دکتر محمد خلخالی،مدیرکل درمان غیرمستقیم:

سالمندان نیازمند توجه ویژه در بهداشت و درمان هستند

در دنیـای کنونـی کـه بـا کمـک افزایـش امکانـات و
بهبـود کیفیـت زندگی طـول عمرها و امید بـه زندگی
افزایـش یافته اسـت ،بهکارگیری روشهـای درمانی
مختلـف منجر بـه بهبود یـا حداقل کاهـش عوارض
و سـختی بیماریهـا میشـوند .ایـن عوامـل باعـث
میشـود کـه جوامـع بشـری بـا افزایـش سـالمندان
مواجه شـوند و این مسئله شـرایط خاصی را به همراه
دارد .در ایران افزایش جمعیت سالمندی کشور بیش
از افزایش جمعیت کل کشـور است .این افراد شرایط
ویژهای دارند و همانند سایر سنین ،مشکالت خاص
خـود را دارنـد .به دلیـل افزایش احتمـال بیماریها و
شـرایط فیزیکـی خـاص این افـراد نیازمنـد توجهات
ویـژهای در خصوص درمان و پیشـگیری اسـت.
دکتـر محمد خلخالـی مدیر کل درمان غیرمسـتقیم
در مراسـم روز سالمند که در مرکز همایشهای رازی
برگـزار شـد ،با بیان ایـن مطلب افـزود :حمایتهای
اجتماعـی و اقتصـادی از ایـن قشـر فراتـر از نیازهای
جمعیـت فعـال کشـور اسـت .برای آنکـه بـرآوردی از
وضعیـت این رده سـنی در ایران داشـته باشـیم ،الزم
اسـت اشـاره کنم که جمعیت سالمند در کشور حدود
 8میلیون نفر اسـت که از این تعداد  72درصد سـاکن
در شـهرها و باقی سـاکن روستاها هستند.
وی ادامـه داد :حـدود  65درصد از سـالمندان تحت
پوشـش سـازمانها و صندوقهای بیمـهای ،حدود
 22درصد مستمریبگیر تامین اجتماعی ،حدود 11
درصد مسـتمریبگیر صندوق بازنشستگی کشوری

و حـدود  22درصـد مـورد حمایـت کمیتـه امـداد امام
خمینی(ره) هستند.
دکتـر خلخالـی در ادامـه بـه تبییـن مبحـث طـب
پیشـگیری ایـن رده سـنی پرداخت و گفـت :خدمات
پیشـگیرانه به طور کلی شـامل غربالگری ،مشـاوره،
ایمنسازیوکموپروفیالکسی(پیشگیریشیمیایی)
هستند
در غربالگـری بایـد بـه دنبال تشـخیص بیماریها یا
درگیریهـای زیـر در افراد سـالمند بود و با شناسـایی
شـروع بـه درمـان کـرد و از عـوارض ناشـی از بیماری
جلوگیـری کـرد .بیماریهای کـه بایـد در غربالگری
مدنظـر داشـت شـامل فشـارخون ،سـرطان سـینه،
کولورکتال (دسـتگاه گوارش تحتانـی) و گردن رحم،
چاقـی و سـوءتغذیه ،الکلسـیم ،اختلال در چربـی
خـون ،کاهـش بینایـی و شـنوایی و پوکـی اسـتخوان
هستند .
وی بـا اشـاره بـه روشهـای غربالگـری ایـن مـوارد
تصریـح کـرد :افزایـش فشـارخون را میتـوان بـا
اندازهگیری آن بهطور حداقل ساالنه ،سرطان سینه
را بـا ماموگرافـی و معاینـه توسـط خـود فرد ،سـرطان
دسـتگاه گوارش تحتانی را با رکتوسگموئیدوسکوپی
و کلونوسکوپی که از روشهای اندوسکوپی دستگاه
گـوارش تحتانـی اسـت و از سـن  65سـالگی شـروع
میشـود و بـا تشـخیص پزشـک در فواصـل زمانـی
مشـخص تکـرار میشـود ،تشـخیص داد.
مدیر کل درمان غیرمسـتقیم افزود :سـرطان دهانه

رحـم در صورتـی کـه سـالمند رحـم داشـته باشـد و از
لحاظ جنسـی هنوز فعال باشـد ،تسـت پاپ اسمیر و
معاینـه لگـن با فواصلی که پزشـک توصیـه میکند،
انجـام میشـود .چاقـی و سـوء تغذیـه بـا اندازهگیری
وزنـی و قـد و محاسـبه اندکس تـوده بدنـی (،)BMI
اختلال چربـی خـون بـا اندازهگیـری سـاالنه چربی
خـون بطـور سـاالنه بـرای بیمـاران بـا مشـکالت
کرونـری قلـب و کاهـش بینایـی و شـنوایی از طریـق
ویزیت و معاینه مرتب از چشـم (گلوکوم (آب سـیاه)،
کاتاراکت (آب مروارید) و )...و گوش قابل تشـخیص
و پیشـگیری اسـت.وی با بیان این که سالمندان باید
حداقـل سـالی یـک بـار در خصـوص رژیـم غذایـی،
فعالیـت فیزیکی ،پیشـگیری از جراحت و محافظت
از خود ،ترک سیگار و مراقبت دندانی مشاوره بگیرند،
افـزود :برنامه ایمن سـازی در مورد این دسـته سـنی
بایـد در خصـوص آنفلوانـزا ،پنومومـی (ذات الریـه) و
کـزاز انجـام گیـرد و در موارد شـیوع آنفلوانزا با توصیه
پزشـک داروی مناسـب تجویـز شـود کـه بـا روش
پیشـگیری شـیمیایی جلـوی بیمـاری گرفتـه شـود.
همچنیـن خدماتـی نیـز ممکـن اسـت در راسـتای
پیشـگیری در مـورد دیابـت ،بیماریهـای تیروئیـد،
دمانـس (زوال عقـل) ،افسـردگی ،پوکـی اسـتخوان
(بانـوان) ،سـرطان پروسـتان (مـردان) و سـرطان
پوسـت نیاز باشـد ،حسب ضرورت به سـالمندان ارائه
شـود .علاوه بر اینها توصیه میشـود بـرای افرادی
بـا ریسـک بیماریهـای قلبـی عروقـی ،آسـپرین
مصرف شـود.
دکتـر خلخالـی خاطـر نشـان کـرد :بـا ایـن خدمـات
امیـد اسـت کـه سـالمندان بـا روشهای پیشـگیری
آشـنا شـوند و از لحاظ عملکردی سـالمتر و مسـتقل
تـر باشـند .با سـالمندانی قویتـر و سـالمتر ،جامعهای
کـه سـهمی از آن در اختیار این عزیزان اسـت ،قویتر
و شـادابتر میشـود .بدیهـی اسـت بـا حمایـت از
اقدامـات پیشـگیرانه ،بیماریهـا و ناتوانیهایشـان
کمتـر شـده و سـازمانها و صندوقهـای بیمهگـر
پرداخـت کمتـری بابـت بیمـاری خواهنـد داشـت و
بـا تـوان بیشـتر امـکان خدمترسـانی بهتـر را دارا
خواهنـد بود.
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مدیرکل غرب تهران:

هزینه درمان سالمندان
 5برابر جوانان است

باید به سمت
تغییر رفتارها
حرکت کنیم و
فرایندهایی که
رفتار کارکنان با
بیماران را شکل
میدهد ،تغییر
دهیم
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از  ٣میلیون و  ٤٠٠هزار بازنشســته ،مســتمریبگیر و
ازکارافتادهسازمانتامیناجتماعینزدیکبهیکمیلیون
نفر بازنشسته باالی  ٦٠سال و سالمند به طور مستقیم
تحت پوشش حمایتهای تامیناجتماعی قرار دارند و
بیش از  ٧٨٠هزار نفر از بیمهشــدگان نیز والدین خود را
تحت پوشش خدمات درمانی تامیناجتماعی قرار دادند.
مدیر کل تامیناجتماعی غرب تهران بزرگ در حاشــیه
نشستشورایاداریغربتهرانبزرگبابیاناینمطلب
افزود :بر اساس آمار ســال  ١٣٩٦جمعیت سالمندان
کشــور بیش از  ٧میلیون و  ٥٠٠هزار نفر اســت که این
تعداد ٩درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند .این
آمار نشاندهنده آن اســت که از هر  ٧نفر ٢ ،نفر تحت
پوشش تامیناجتماعی قرار دارند.
ناهید حیدری با اشــاره به افزایش پیری جمعیت کشور
گفــت :زیرســاختهای الزم برای مراقبــت ،درمان و
نگهداریسالمندانبهنحومطلوبیارتقاپیدانکردهاست.
وی تصریــح کــرد :در کمتر از  ١٥ســال آینده جمعیت
ســالمندان در کشــور به  ٣٠میلیون نفر خواهد رسید و
اگر شرایط اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و بهداشتی و
درمانی برای ارتقای خدمات به این قشر از جامعه فراهم
نشود ،با بحران سالمندی روبهرو خواهیم شد.
مدیرکل غربتهرانبزرگبااشارهبهاینکههزین هدرمانی
ســالمندان  ٥برابر هزینه جوانان اســت ،گفت :هزینه
درمان ،طوالنی شــدن مدت درمان سالمندان ،کمبود
برخی داروها و آسایشگاههای توانبخشی و نگهداری از
سالمندان ،کمبود امکانات و مراکز سیاحتی -تفریحی
ســالمندان ،نبود تکریم و احترام خانواده و دغدغههای
اقتصادی و ناآگاهی از شــرایط و نحوه زندگی در دوران
سالمندی از عمدهترین مشکالت این قشر است.
حیدری به حداقل رســاندن مشــکالت ســالمندان را
فراتر از وظیفه انســانی و آرمانی توصیــف کرد و افزود:
ســالمندی ،یک پدیده چند بعدی اســت و رسیدگی به
حل مســائل و مشکالت سالمندان از عهده یک نهاد و
سازمان خارج است .

نامه سرگشاده کانون همکاران
بازنشستهبهرئیسجمهوری

بدیهی است
با حمایت
از اقدامات
پیشگیرانه،
بیماریها و
ناتوانیهایشان
کمتر شده و
سازمانها و
صندوقهای
بیمهگر پرداخت
کمتری بابت
بیماری خواهند
داشت

کانونمرکزیکارکنانبازنشستهسازمانتامیناجتماعی
بــا صدور نامــهای سرگشــاده به دکتر حســن روحانی،
رئیسجمهور شرایط پیشروی سازمان تامیناجتماعی
را به تصویر کشید و خاطرنشان کرد این سازمان نهادی
عمومی غیردولتی دارای ماهیت مشــاع و بینالنسلی
است و بایستی براســاس گفتمان سهجانبهگرایی اداره
شود و از مداخالت نامساعد و غیرضرور دولت و اجزای
آن و سایر قوا مصون بماند .در ابتدای این نامه آمده است:
سازمان تامیناجتماعی نهادی است برآمده از دسترنج
بیمهشدگان (کارگران وکارکنان)که ماحصل کار و تالش
خود در دوران اشــتغال و جوانی را برای تضمین و تأمین
آتیه خویش ،نزد آن به ودیعت نهادهاند و سهمالشــرکه
کارفرمایــان و دولت در حق بیمه تامیناجتماعی نیز به
موجب اصول کار شایسته جزو بنیادیترین حقوق آنان
بوده و متعلق به بیمهشدگان است .
کانــون کارکنــان ســازمان تامیناجتماعی ســازمان
تامیناجتماعی با اشاره به اینکه این سازمان خانه امید و
مأمن ثابت اقشار مولد و زحمتکش جامعه است ،کمک
به حفظ پایداری مالی و توسعه عالی و روزافزون این نهاد را
یکی از وظایف اصلی حاکمیت و دولت محسوب دانسته
و در این خصوص تاکید کرده اســت :الزم است هرچه
سریعتر مطالبات سنواتی این سازمان از دولت به ارزش
روز پرداخت شــود و ترتیبات الزم برای پرداخت بهموقع
حق بیمههای جاری و سنواتی سهم دولت انجام بگیرد.

