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کردکــوی :تیــم درمانــی مدیریــت درمــان
گلســتان در حوزههــای کلینیــک ،پاراکلینیــک،
پرســتاری ،بهبــود کیفیــت و آمــوزش از درمانــگاه
یــادگار امــام (ره) کردکــوی بازدیــد کــرد.
میرمجیــدی ،رییــس ایــن درمانــگاه درخصوص
بازدیدهــای دورهای مدیریــت درمــان گلســتان
گفــت :یکــی از وظایــف حوزههــای ســتادی
مدیریــت درمــان اســتان ،نظــارت بــر خدمــات
قابــل ارائــه در مراکــز درمانــی اســت و بیشــک
ایــن بازدیدهــا تاثیــر بســیار زیــادی بــر کمیــت و
کیفیــت خدمــات خواهــد داشــت.
وی خاطرنشــان کــرد :کارشناســان ســتاد
مدیریــت درمــان گلســتان بــا حضــور در مراکــز
درمانــی ضمــن اینکــه از نزدیــک مشــکالت را
لمــس میکننــد ،میتواننــد در حــل آنهــا مــا
را یــاری رســانند.
گتونــد :حجتاالســام اســماعیل اســدپور
اما مجمعــه شهرســتان گتونــد بــا حضــور
در شــعبه ایــن شهرســتان ضمــن بازدیــد از
واحدهــای اجرایــی شــعبه با کارکنــان و همچنین
اربابرجــوع ایــن شــعبه دیــدار و گفتوگــو کــرد.
امامجمعــه گتونــد رفــع نیازهای مردم و رســیدگی
بــه مشــکالت بیمهشــدگان و مســتمریبگیران
را نوعــی عبــادت برشــمرد و گفــت :کارکــرد
ســالهای اخیــر ســازمان تامیناجتماعــی
نوآورانــه و قابــل تقدیــر اســت و امیدواریــم در
آینــده نیــز شــاهد ایــن رونــد رو بــه رشــد کیفــی
در امــور بیم ـهای و درمانــی شهرســتان باشــیم.
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مدیرکلخوزستان:

پرداختحقبیمهبراساسدستمزدواقعی
ضامنحمایتموثرازنیرویکاراست

مدیرکل خوزستان در جلسه کارگروه فنی و درآمد
اســتان نحوه بازرســی الکترونیــک کارگاههای
تولیدی را تشریح کرد.
ســید محمد مرعشــی با تاکید بر اینکه پرداخت
حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی بیمهشدگان،

ضامن حمایت موثر از نیروی کار اســت ،گفت:
در حــال حاضر بیــش از  82هــزار کارگاه فعال
در اســتان خوزســتان تحت پوشــش ســازمان
تامیناجتماعی هســتند که از  55هــزار کارگاه
بازرسی به عمل میآید.

وی با اشاره به ماده ( )47قانون تامیناجتماعی
تصریح کرد :بر اساس این قانون بازرسان مکلف
هســتند تا به کارگاههای تولیدی برای بازرســی
مراجعه کننــد و کارفرمایان گرامــی نیز مکلفند
تا تمامی اســناد و مدارک مورد نیاز بازرسی را در
اختیار بازرسان قرار دهند.
مدیرکل اســتان خاطرنشــان کرد :پیش از این
مشکالت هویتی زیادی در بازرسی وجود داشت
امــا در حال حاضر با اســتفاده از سیســتمهای
هوشمند ،اطالعات هویتی افراد با توجه به پایگاه
اطالعاتی یکپارچه شــعب با ســهولت و سرعت
بیشتری در دسترس قرار دارد و امیدواریم در آینده
نزدیک با اتصال به ســامانه ثبــت احوال بتوانیم
دقت این امر را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه هنگام بازرسی از طریق ()GPS
کارگاه شناسایی میشود ،افزود :گزارش بازرسی
در همــان لحظه از طریق ایمیــل برای کارفرما
ارســال و چنانچه کارفرمایی اعتراضی نســبت
به بازرســی انجام گرفته داشــته باشــد میتواند
آن را بــه صــورت کتبی به شــعبه مربوطه ابالغ
و یا به ســامانه خدمــات غیرحضوری به آدرس:
( )eservices.tamin.irمراجعه کند.

دکترابوالفضلآفریده:
البرز

کردســتان :مدیــرکل تامیناجتماعــی اســتان
کردســتان در همایــش تجلیــل از آمــران بــه
معــروف و ناهیــان از منکــر مــورد تقدیــر ســتاد
احیــای امربهمعــروف و نهیازمنکــر اســتان
قــرار گرفــت.
در همایــش تجلیــل از آمــران بــه معــروف
و ناهیــان از منکــر در مرکــز همایشهــای
امــام خمینــی (ره) آمــوزش و پــرورش اســتان
کــه بــا حضــور حجتاالســام والمســلمین
حســینی شــاهرودی نماینــده ولیفقیــه ،دبیــر
ســتاد امربهمعــروف و نهیازمنکــر ،معاونــان
اســتانداری ،فرمانــداران و مدیران ارشــد اســتان
برگــزار شــد ،از مدیــرکل کردســتان تقدیــر بــه
عمــل آمــد.
همچنیــن در ایــن همایــش بــا اهــدای لــوح
تقدیــر بــا امضــای مشــترک نماینــده ولیفقیــه،
اســتاندار و دبیــر ســتاد امربهمعــروف و
نهیازمنکــر اســتان از ســید صــاح قریشــی
مدیــرکل کردســتان و مجموعــه همــکاران ایــن
ادارهکل بــه عنــوان آمــر بــه معــروف و ناهــی از
منکــر تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آمــد.
گــرگان :کمیتــه مورتالیتــی بیمارســتان حکیــم
جرجانــی گــرگان بــا حضــور ریاســت بیمارســتان
و اعضــا تشــکیل و در خصــوص عوامــل کاهنــده
میــزان مرگومیــر بررســی کردنــد.
در ایــن کمیتــه شــرایط بیمــاری ،کمبودهــای
امکانــات بســتری در بخشهــای ویــژه،
عفونتهــای بیمارســتانی ،اشــتباهات انســانی
و ...بــه عنــوان عوامــل شــایع در ســطح دنیــا
بررســی و عوامــل مذکــور را در بیمارســتان حکیم
جرجانــی تطبیــق دادنــد تــا عوامــل کاهنــده
میــزان مرگومیــر شناســایی و در خصــوص
کاهــش آنهــا اقــدام کننــد.
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بیمارستان البرز در روز  4هزار مراجعهکننده دارد

مدیــر درمان اســتان البــرز گفت :در ســازمان
تامیناجتماعی اقدامات شایســتهای در جهت
الکترونیکی کردن خدمات به بیمهشدگان و سایر
مخاطبان سازمان صورت گرفته است.
ابوالفضل آفریده در دیدار با مدیرکل صداوسیمای
مرکز البرز ،اظهار داشت :مراکز درمانی در استان
با تمام توان خود در حال ارائه خدمات هســتند،
به طوری که پلیکلینیکهای تخصصی شهید
بهشــتی و حصــارک جــزو پرازدحامترین مراکز
درمانی سرپایی در سطح کشور به شمار میآیند.
بیمارستان فوقتخصصی البرز نیز روزانه با بیش
از  4هزار نفر مراجعهکننده در بخش ســرپایی و

ایالم

بستری ارائه خدمت میکند.
وی افزود :عدم استقرار سیستم پزشک خانواده و
عدم وجود نظام ارجاع از مسائل مهم حوزه درمان
است که موجب دسترســی مردم به پزشکان در
تمامی سطوح از یکسو و عدم دسترسی بیماران
نیازمند درمان به پزشــکان متخصص مربوطه
از سوی دیگر شــده که امیدواریم با شکلگیری
پزشــک خانــواده و نظــام ارجاع بــه مراقبت از
سالمت و درمان هدفمند دست پیدا کنیم.
دکتــر آفریده ،یکــی دیگر از مســائل مهم حوزه
درمان را اجرای نســخه الکترونیک عنوان کرد
و گفت :از بهمن ماه سال  1395استقرار نسخه

الکترونیــک و حــذف دفترچههــای درمانی در
مراکز درمانی سرپایی و بستری تامیناجتماعی
اســتان ،آغــاز و هماکنون به صــورت کامل در
حال اجراست.
وی ادامــه داد :همچنیــن در بخــش درمــان
غیرمستقیم نیز از مهر ماه سال  1397با برگزاری
جلسات آموزشی مختلف و اطالعرسانی الزم به
پزشــکان طرف قرارداد در خصــوص چگونگی
اجــرای طــرح حــذف دفترچههــای درمانی و
اجــرای نســخه الکترونیک اقدامات مناســبی
انجام دادهایم.
مدیر درمان اســتان خاطرنشــان کــرد :اجرای
نســخه الکترونیک در ارائه خدمات بهداشــتی
و درمانی بســیار حائز اهمیت اســت .پزشــکان
و درمانگــران با نام کاربری ،رمــز عبور و تنها با
شماره ملی بیمار به راحتی به پرونده الکترونیکی
بیمار ،دسترســی و در پرونده الکترونیک بیمار،
رونــد بیماری و درمان بیمار ،داروهای مصرفی،
اقدامات پاراکلینیکی و در خصوص روند درمان
نیز تصمیمات الزم اتخاذ میکنند.
وی اضافــه کــرد :امــروز یکــی از مهمتریــن
دغدغــه مــا در اســتان ،ارائه خدمات مناســب
درمانی به نیازمندان واقعی اســت و امیدواریم با
آگاهیبخشی و فرهنگسازی و کمک و مساعدت
صداوسیما بتوانیم در راستای تحقق این برنامهها
گام برداریم.

درمان ایالم در ترویج نماز رتبه عالی گرفت
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی سـازمان تامیناجتماعـی بـه دنبـال اعالم
نتایـج اقامـه نمـاز مدیریـت درمـان ایالم و کسـب رتبـه عالی از سـوی آن
مرکـز ،ایـن موفقیـت را به مجموعه مدیریت درمان اسـتان که در توسـعه
و ترویـج فرهنـگ نورانـی نمـاز گام برمیدارنـد ،تبریک گفت.
در پیـام تبریـک دکتـر محمدرضـا جعفریـان بـه دکتـر کریـم اللهماژیـن
آمـده اسـت:
نمـاز از برتریـن و مهمتریـن واجبـات و پایـه و اسـاس دیـن اسـت؛ چراکه
نمـاز خالصـه مکتـب و نمـودار اسلام و سـرلوحه عبـادات اسـت .نمـاز
زیباتریـن نمـاد بندگـی و عبودیـت در پیشـگاه خداونـد متعـال و باالترین
ذکـر الهـی و بهتریـن محل بـرای ارتباط دائمـی با خداوند تبـارک وتعالی

اسـت .نمـاز مظهـر نظـم و هماهنگـی ،آمـوزش خشـوع ،فاصلـه میـان
شـرک و ایمان اسـت .زندگـی ائمه معصومیـن (علیهمالسلام) و اولیای
الهـی و پیشـوایان دینـی گـواه ایـن اسـت کـه آنها با نمـاز پیوندی پیوسـته
و مسـتحکم داشـتهاند .عبـادت در پرتو شـناخت و معرفـت و آگاهی معنا
پیـدا میکنـد.
بدینوسـیله از زحمـات شـما و همـکاران محتـرم آن مدیریـت در اجـرای
برنامههـای مصـوب سـال  1397تامیناجتماعـی در زمینـه ترویـج و
توسـعه فرهنـگ اقامـه نمـاز و کسـب مقـام دسـتگاه برتـر با درجـه عالی،
در ارزیابـی سـتاد اقامـه نماز اسـتان ،تقدیر و تشـکر کرده و امید اسـت در
سـایه توجهـات حضـرت ولیعصـر (عـج) موفق و سـربلند باشـید.

