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مدیردرمانسمنان:


شدگان
آماده پذیرش بیمه
در طرح ملی کنترل فشار خون هستیم

مدیــر درمــان ســمنان گفــت ۹ :مرکــز درمانــی
در ایــن اســتان آمــاده پذیــرش و ثبــت اطالعات
بیمهشــدگان در طــرح ملــی کنتــرل فشــار
خــون اســت.
دکتــر ســیدمجتبی اکــرم بــا بیــان این کــه مراکز
درمانــی اســتان بــرای کمــک بــه اجرا و پوشــش
 ۱۰۰درصــدی جامعــه هــدف در طــرح ملــی
کنتــرل فشــار خــون تمــام ظرفیت خــود را به کار
گرفتــه اســت ،ادامــه داد :بــا هماهنگیهــای

بــه عمــل آمــده بــا دانشــگاههای علوم پزشــکی
ســمنان و شــاهرود و بــا اســتقرار ســامانههای
درج اطالعــات مراجعهکننــدگان ،ســنجش
فشــار خــون در مراکــز درمانــی تأمیــن اجتماعی
همــگام بــا ســایر مراکــز بهداشــتی و درمانــی
اســتان انجــام میشــود.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه کنتــرل فشــار خــون
از جملــه اقدامــات دارای اهمیــت و قابــل
توجــه در حفــظ تندرســتی و بهبــود ســامت
جامعــه اســت ،افــزود :فعالیتهــای ورزشــی

و پیــادهروی ،کاهــش مصــرف نمــک و کاهــش
میــزان اســترس از جملــه مــواردی اســت کــه بــا
انجــام آنهــا میتــوان تــا حــدود بســیار زیــادی
از ابتــاء بــه فشــار خــون جلوگیــری کــرد.
فشــارخون بــاال منشــأ بیماریهــای دیگــر
ماننــد بیماریهــای کلیــوی و قلبــی و عروقــی
اســت و کنتــرل فشــار خــون راهــکاری ســاده
بــرای پیشــگیری از ابتــاء بــه بیماریهــای
دیگــر اســت.
دکتــر اکــرم تصریــح کــرد :برخــی افــراد دارای
فشــارخون بــاال از بیمــاری خــود خبــر ندارنــد یــا
در درمــان بیمــاری خــود ســهلانگاری میکنــد
کــه ایــن موضــوع ســامت فــرد را بــه مخاطــره
میانــدازد و اجــرای پویــش ملــی کنتــرل فشــار
خــون راهــی بــرای شناســایی ایــن افــراد و
پیگیــری درمــان آنهاســت و افــراد بــاالی ۳۰
ســال ،زنــان بــاردار و بیمــاران کلیــوی میتواننــد
در پویــش کنتــرل فشــار خــون شــرکت کننــد.
گفتنــی اســت ،نمونهگیــری و کنترل فشــار خون
در سراســر اســتان ســمنان از طریــق مراجعــه
بــه پایگاههــای ســیار ،ثابــت و خوداظهــاری بــه
صــورت اینترنتــی انجــام میشــود و ایــن پویــش
تــا پانزدهــم تیــر  ۹۸ادامــه خواهــد داشــت.

فرماندار هریس:

خوش خلقی از ویژگیهای بارز کارکنان تامیناجتماعی است

مدیــر کل آذربایجــان شــرقی در بازدید از شــعبه هریــس و دیدار با
فرماندار و امام جمعه این شهرستان با تاکید بر توسعه خدمات کمی و
کیفی سازمان در راستای روانسازی امور و تکریم مخاطبان از نزدیک
نحوه ارائه خدمات و شــاخصهای عملکردی آن را ارزیابی کرد.
جعفر سمســاری با اشــاره به اینکه خدمات ســازمان در ســالهای
اخیر در حوزه الکترونیکی و غیرحضوری بســیار توســعهیافته است،
تکریــم مراجعــان و جلب رضایت آنــان را از مهمتریــن اولویتهای
اســتان دانســت و تصریح کرد :در این خصوص اقدامات مهمی از

سمنان

افراد باالی ۳۰
سال ،زنان باردار
و بیماران کلیوی
میتوانند در پویش
کنترل فشار خون
شرکت کنند
آذربایجان
شرقی

در ســال  97نزدیک به  5هزار  220نوزاد در بیمارســتا نهای امام حســین(ع) زنجان و امید ابهر چشــم به جهان گشــودند.
مدیــر درمــان اســتان زنجــان بــا اعــام ابیــن خبــر افــزود :از ایــن تعــداد بیــش از 3520نــوزاد بــه روش طبیعــی و حــدود  1700نــوزاد نیــز بــه
روش ســزارین متولــد شــد هاند کــه کاهــش  1/4درصــدی آمــار عمــل ســزارین در بیمارســتا نهای اســتان را شــاهد بود هایــم 87 .درصــد
زایما نهــای طبیعــی نیــز بــا حضــور بســتگان بیمــار انجــام شــده اســت.
دکتــر محمــدی بــا تاکیــد بــر ترویــج فرهنــگ زایما نهــای طبیعــی گفــت :یکــی از اهــداف و برنامههــای مهــم بیمارســتا نهای تامیناجتماعــی
ترویــج زایمــان بــه روش طبیعــی اســت کــه خوشــبختانه بیمارســتان امــام حســین(ع) بــا اتخــاذ تدابیــر و برنامهریــزی منســجم ،توانســت
درخشــش خوبــی در زمینــه زایما نهــای ب ـیدرد و زایمــان در آب را داشــته باشــد؛ بــه طــوری کــه در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه عنــوان
یــک بیمارســتان موفــق در ســطح کشــور در ترویــج زایمــان طبیعــی معرفــی شــد و از معــاون وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی نیــز
لــوح دریافــت کــرد.

اخبار کوتاه

بوشــهر :مدیردرمان استان بوشــهر از افزایش ۲۵
درصدی اعتبارات درمانی تامیناجتماعی استان خبر
داد و گفت :ســال جاری بیــش از  ۴۰۵میلیارد تومان
برای اجرای طرحهای درمانی استان بوشهر مصوب
شدهاست.
دکتر یلدا دارابی با بیان اینکه تامیناجتماعی بوشهر در
 3بیمارستانو 7درمانگاهخدماتدرمانیخودرابهطور
رایگانبهبیمهشدگانارائهمیکند،اظهارداشت:عالوه
براین،مدیریتدرماناستانبوشهربا 561مرکزدرمانی
وتشخیصیبخشخصوصیقراردادمنعقدکردهاست.
وی ،با بیان اینکه کادر درمانی تخصصی بیمارســتان
تامیناجتماعــی با افزایــش  60درصدی نســبت به
ســال 1396به 61پزشک رسیده است ،افزود :تعداد
تختهایبیمارستانهایتامیناجتماعیاستانبوشهر
 257تخت اســت که نسبت به سال قبل 2/39درصد
افزایشیافتهاست.
امیدیه :حجتاالســام عبدالرضــا ابوعلی رئیس
حوزه علمیه مهدیه امیدیه با رئیس و کارکنان شعبه این
شهرستاندیداروگفتوگوکرد.
وی با تاکید براینکه یکی از بهترین راهکارهای اساسی
برایحفظعزتنفسافرادجامعهاسالمیفراهمآوردن
تامیناجتماعیکارآمدوتقویتآناست،گفت:هرکس
برایجامعهوسربلندیآنکارمیکند،اینحقبرایاو
نیز محفوظ است تا جامعه نیز با وضع قوانین بتواند از او
حمایتکند.
ضرغام خاوریمهررئیسشعبهامیدیهنیزبابیاناینکه
 70درصد مردم امیدیه تحت پوشش تامین اجتماعی
هستند ،گفت :در حال حاضر نزدیک به 95هزار نفر از
جمعیتاینشهرستانبهعنوانبیمهشدهاصلیوتبعی
وهمچنین3500نفرمستمریبگیرو1750کارگاهفعال
ازخدماتوتعهداتتامیناجتماعیبهرهمندمیشوند.
قم:مدیرکلاستانقم،درراستایتسهیلفرایندارتباط
مردم با وی ،تیرماه در شــعب یــک و دو با کارفرمایان،
بیمهشدگانومستمریبگیراناستاندیدارمیکند.
علی اصغر دادخواه همچنین در مرداد ماه نیز با حضور
در شعب ســه و چهار تامیناجتماعی قم در دیدارهای
حضوری با مردم و مراجعان به مشــکالت احتمالی و
درخواستهایآنانرسیدگیخواهدکرد.براساسبرنامه
زمانبندی شــده ،مدیرکل قم در ساعات کاری پنجم
تیرماهدرشعبهیک 19،تیرماهدرشعبهدو،دوممرداددر
شعبهسهو 16مرداددرشعبهچهارتامیناجتماعیقمبه
طور مستقیم و رودررو با مردم دیدار می کند.

جمله مناسبســازی فضای اداری ،برونسپاری خدمات و استقرار
میزخدمت حضوری و غیرحضوری در واحدهای تابعه محقق شــده
است.
امــام جمعه هریس نیز در این دیدار با اشــاره بــه اینکه دغدغه رفع
مشــکالت در مدیران سازمان حاکم و مشــهود است ،ایجاد فضای
مناسب اداری در شعب را عاملی برای کنترل و نظارت بر امور دانست
و افزود :ارائه خدمات در تامیناجتماعی به واسطه تدابیر پیشبینی
شده ،از شفافیت مطلوبی برخوردار است.
حجتاالســام والمسلمین احمدی با بیان اینکه این شهرستان با ۶
شهر و بیش از  ۱۰۰روستا دارای پراکندگی جغرافیایی زیادی است،
توســعه هرچه بیشــتر این منطقه را یکی از مطالبات مردمی دانست
و افزود :توســعه خدمات تامیناجتماعی در این منطقه ،اقدامی در
جهت توســعه عدالت اجتماعی و تعمیم خدمات خواهد بود.
دکتر علیرضا خاکپور ،فرماندار شهرســتان هریس نیز خوشخلقی و
تکریم اربابرجوع را از ویژگیهای کارکنان تامیناجتماعی دانســت
و افــزود بــا توجه به دامنه گســترده افراد تحت پوشــش ،ســازمان
تامیناجتماعــی نقش مهمی در ارتقــای اعتماد و رضایتمندی افراد
جامعه ایفا میکند.

 5هزار نوزاد زنجانی در بیمارستانهای تامیناجتماعی متولد شدند
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آذربایجانشرقی :جلسه کارگروه توسعه مدیریت
ادارهکلاستانآذربایجانشرقیباحضورمعاونتوسعه
مدیریتوسرمایهانسانیسازمانمدیریتوبرنامهریزی
استان برگزار شد .جعفر سمساری مدیر کل استان در
این جلســه با بیان اینکه سال 98سال تحول در نحوه
ارائه خدمات با استفاده از فناوریهای نوین در سازمان
تأمین اجتماعی اســت ،گفت :در حال حاضر بخش
مهمیازخدماتحوزهمشتریانبهصورتالکترونیکی
و غیرحضوری در دسترس مخاطبان است که این امر
ضمنصرفهجوییدروقتوهزینهمخاطبان،موجبات
ارتقایکیفیخدماتدرواحدهایاجراییرافراهمآورده
است .حیدر فتح زاده ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه
انسانیسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستاننیزدراین
نشستبابیاناینکهخروجیتمامیاقداماتوعملکرد
کارکنان ،باید در رضایتمندی مخاطبان متبلور شود،
خاطر نشــان کرد :هدف از برگزاری جلسات کارگروه
توسعه مدیریت در دستگاههای اجرایی ،شناخت نقاط
ضعفوقوتدستگاههادرخدمترسانیدقیق،شفاف
وبههنگامبهذینفعاناست.

