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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

گفتوگو
ســال بیستویکم

دکتر علیرضا صفری در گفتوگو با تامین:

همکاران خدوم ،نقطهقوت درمان همدان هستند

استان همدان با  ۲۰هزار و  173کیلومتر مربع وسعت از لحاظ جمعیت،
توسومیناستان کشورمحسوب
چهاردهمین واز لحاظمساحت،بیس 
میشود .جمعیت این استان بر پایه سرشماری سال  ۱۳۹۵بالغ بر یک
میلیون و  759هزار نفر بودهاســت .ســازمان تامیناجتماعی در این
اســتان  8مرکز درمانی ملکی دارد و البته از طریق عقد قرارداد با سایر
مراکز درمانی استان ،به مردم و بیمهشدگان ارائه خدمت میکند .دکتر
علیرضا صفری ،مدیر درمان تامیناجتماعی استان همدان در گفتوگو
با «تامین» ،یکی از چالشهای مدیریت درمان استان را جذب نیروی
متخصص ذکر میکند و از پیگیری برای رفع این چالش خبر میدهد.

تامین:سازمانتامیناجتماعیچهتعدادمرکزدرمانیملکی
در اســتان دارد و در ایــن مراکز چه خدماتی به بیمهشــدگان
ارائه میشود؟

 در اســتان همدان 8 ،مرکز درمانی ملکی وابسته به سازمان شاملدو بیمارستان آتیه همدان و دکتر غرضی مالیر و یک پلیکلینیک و 5
درمانگاه در شهرهای همدان ،نهاوند ،تویسرکان ،اسدآباد و رزن به ارائه
خدمات درمان مستقیم به بیمهشدگان محترم تامیناجتماعی و مردم
شریف منطقه میپردازند .در این مراکز خدمات درمان سرپایی شامل
ویزیت فوقتخصصی ،تخصصی و عمومی ،داروخانه ،تصویربرداری،
( ،)CT scan)، (MRIآزمایشــگاه ،تزریقات و پانسمان ،سرمتراپی،
دندانپزشکی ،مامایی ،فیزیوتراپی ،بینایی سنجی و شنواییسنجی و
خدمات درمان بســتری شامل ارتوپدی ،چشم ،گوش و حلق و بینی،
اورولــوژی ،داخلــی ،اطفال ،زنــان و زایمان ،نــوزادان ،داخلی مغز و
اعصاب ،جراحی مغــز و اعصــاب )CCU)، (ICU)، (NICU( ،و
جراحی عمومی ارائه میشود.
تامین :وضعیت خدمات درمانی در استان را چگونه ارزیابی
میکنید؟

 درباره کیفیت خدمات درمان مستقیم سازمان که در مراکز ملکی ارائهمیشود ،البته نظر اصلی را باید از دریافتکنندگان خدمات و مراجع نظارتی
جویا شــد ،اما تالش زیادی برای نظارت مســتمر و ارتقای ســطح کیفی
خدمــات درمانی چه از طریق نظارتهای ســتاد اســتانی و چه از طریق
«زیرسیســتم» نظارت درونی مراکز در حال انجام اســت .وجود نیروهای
خدوم ،باانگیزه و اشتیاق همیشگی آنان به افزایش رضایتمندی مراجعان
و ارتقای کیفیت خدمات در مراکز تابعه از بهترین نقاط قوت مجموعه است.
البته با توجه به توسعه سطح آگاهی و انتظارات دریافتکنندگان خدمات
و پیچیدگــی روزافزون خدمات درمانی ،رضایت داشــتن به وضع موجود
چندان منطقی به نظر نمیرسد و همواره باید به دنبال شناسایی نقاط قابل
اصالح و ارتقا باشیم .یکی از دغدغههای اصلی در مدیریت درمان استان
همدان ،تالش برای کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا در خدمات سرپایی
و بهبود وضعیت تعیین تکلیف بیماران اورژانسی است و هیچگاه از اقدامات
اصالحی در این حوزه بینیاز نخواهیم بود.
تامین :چه طرحهای توسعهای برای بخش درمان استان
در نظر دارید؟

 احداث درمانگاه تامیناجتماعی در شهرســتان بهار و پلیکلینیکتخصصی در شهرستان مالیر از جمله برنامههایی است که در صورت
مساعدت ستاد مرکزی سازمان و تامین اعتبار الزم در اولویت اقدامات
عمرانی این مدیریت قرار دارد .توسعه بخش ( )NICUدر بیمارستان
دکتر غرضی مالیر و بخش بیماران بینالملل در بیمارستان آتیه همدان
نیز از برنامه ایآتی این مدیریت خواهد بود.

تامیــن :در زمینه توســعه خدمات الکترونیــک در بخش
درمان از جمله نسخه الکترونیک و کارت هوشمند در استان
چه اقداماتی انجام شده است؟ به نظر شما چنین طرحهایی
چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی سازمان بر جای خواهند
گذاشت؟

 در استان همدان از ابتدای آغاز برنامه حذف دفترچه در مراکز ملکی،جلسات آموزشی ،هماهنگی و بازدیدهای نظارتی به منظور رفع ابهامات
و چالشهــای اجرایی برگزار شــده و ما به ســرعت به وضعیت حذف
کامل نســخ دستی رســیدیم .در بخش درمان غیرمستقیم نیز مراکز
طرف قرارداد همکاری بســیار خوبی با طرح داشــت ه و همکاران دفتر
رسیدگی به اسناد پزشکی با تعامل مستمری که با این مراکز داشتهاند،
مشکالتشان را پیگیری و رفع کردهاند .البته از آنجا که حذف دفترچه

در مراکز طرف قرارداد به عوامل بسیاری وابسته است و مستلزم وجود
زیرساختهای الزم در مراکز طرف قرارداد و صدور کارتهای هوشمند
جهت بیمهشــدگان یا اســتفاده از ظرفیت کارتهای هوشــمند ملی
است ،تا تحقق کامل اهداف آن فاصله زیادی وجود دارد .اجرای طرح
حذف دفترچه در مراکز ملکی منجر به ســرعت و دقت بیشتر در ارائه
خدمات درمانی شده و از خطاهای دارویی و زمان انتظار بیمهشدگان
و همچنین از تعداد مراجعات برای تعویض دفترچه کاســته است .در
صورت رفع چالشهایی نظیر اختالالت گاهبهگاه در سیستم استحقاق
درمان ،رضایت بیمهشــدگان از این خدمات افزایش خواهد یافت و با
برقراری امکان لینک شدن به تصویر کارت ملی بیمهشدگان ،کنترل
هویت گیرندگان خدمات و پیشــگیری از استفاده من غیرحق بهتر از
قبل انجام خواهد شد .در اینجا الزم است از تالشهای ستاد مرکزی
ســازمان و زحمات همکاران خود در واحدهای فناوری اطالعات و از
صبر و بردباری و همکاری ســازنده پزشکان محترم در مراکز ملکی و
در مراکز طرف قرارداد و از پیگیری مسئوالن محترم واحدهای تابعه و
از لطف کلیه عزیزانی که در به ثمر رساندن این کار بزرگ سهیم بودند،
تشکر و قدردانی کنم.

تامین :رابطه حوزه درمان تامیناجتماعی با دانشگاههای
علوم پزشکی استان چگونه است؟

 در سنوات اخیر همواره تعامل سازندهای با سطوح مختلف مسئوالنو کارشناسان در دانشگاه علوم پزشکی همدان برقرار بوده و تالش شده
با جلب همکاری بینبخشی ،خدمات مطلوبتری به بیمهشدگان ارائه
شود .حوزه مدیریت بحران ،حوادث و فوریتها ،اعتباربخشی و نظارت
بر مراکــز درمانی ،صدور پروانه بهرهبرداری مراکز و استانداردســازی
فضاهای درمانی از جمله عرصههای تعامل مدیریت درمان با دانشگاه
علوم پزشکی است.
تامین :وضعیت اعتباربخشی مراکز درمانی سازمان در این
استان چگونه است؟

 هر دو بیمارستان تابعه در آخرین ارزیابی رسمی اعتباربخشی موفق بهاحراز درجه یک شد ه و در ارزیابیهای مستمر اعتباربخشی نیز همکاران
محترم ارزیاب دانشگاه ،تالشهای بیمارستانهای تابعه در استقرار
استاندارد اعتباربخشی را مورد تحســین قرار دادهاند و در یک دوره از
ارزیابیهای مستمر سال  1397بیمارستان دکتر غرضی مالیر از نگاه
ارزیابان بیشترین امتیاز را در بین کل بیمارستانهای سطح استان احراز
کرده است .در سنوات قبل نیز بیمارستان آتیه همدان موفق به احراز
درجه یک مثبت اعتباربخشــی شده و این بیمارستان تنها بیمارستان
سطح استان است که در تاریخچه فعالیت خود یک دوره رتبه یک عالی
را در سال  1383احراز کرده است.
تامین :در سالهای گذشــته یکی از چالشهای مدیریت
درمان برخی استانها ،جذب نیروی متخصص بود .وضعیت
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جذب متخصصان در استان شما چگونه است؟
 در چند سال گذشته با جذب متخصص داخلی ،قلب ،چشمپزشکی،پوست و زنان ،جراحی اورولوژی و گوش و حلق و بینی ،پزشکان داروساز
و دندانپزشــک بســیاری از مشــکالت واحدهای تابعه رفع شده است.
کمبود پزشک متخصص بهویژه متخصص رادیولوژی ،جراح عمومی،
متخصــص طب اورژانس ،متخصص ارتوپدی و جراح مغز و اعصاب از
جمله چالشهای همیشــگی این مدیریت بوده که در ســالهای اخیر
پیشرفت چشمگیری در جذب این تخصصها در قالب طرح «پرکیس»
یا «پزشک میهمان» داشتهایم .البته همچنان نیاز به جذب پزشک در این
تخصصها وجود دارد .با توجه به ارتقای درمانگاههای اسدآباد ،تویسرکان
و نهاوند به سطح تخصصی این مراکز نیازمند جذب متخصص اطفال،
زنان و داخلی هستند و پیگیریها در این زمینه همچنان ادامه دارد .چالش
جذب پزشک مسئول فنی آزمایشگاه و رادیولوژی نیز در درمانگاهها بهویژه
در شهرســتانهای تابعه ،موضوع پروانه بهرهبرداری و دیجیتال کردن
تجهیزات تصویربرداری را تحتالشعاع خود قرار داده است.
تامیــن :عمدهتریــن چالشهــای بخــش درمــان
تامیناجتماعــی اســتان چیســت و چــه راههایــی برای
برونرفت از این چالشها پیشنهاد میکنید؟

 در حوزه درمان غیرمستقیم افزایش رضایت موسسات طرف قرارداداز پرداختیهای ســازمان و کاهش مشکالت ناشی از قطع همکاری
بیمارســتانهای خصوصی و مراکز تصویربرداری برای بیمهشدگان
محترم ،مهمترین دغدغههای ما را به عنوان خریدار خدمت تشکیل
میدهد .امید است با بهروز شدن پرداختیهای دولت به سازمان و رفع
چالشهای اقتصادی ،وضعیت پرداختیهای سازمان نیز بهروز شود.
تامین :طرح ارتقای هتلینگ در استان چگونه اجرا شد؟

 از ابتــدای آغاز برنامــه عملیاتی ارتقای هتلینگ بیمارســتانی کارکارشناسی وسیعی در سطح بیمارستانها و ستاد استانی به عمل آمد
و جلسات مداوم هفتگی و ادواری با حضور کارشناسان و مدیران ارشد
استان در بیمارستانهای تابعه برگزار شد .پیشرفت پروژهها قدم به قدم
پایش و موانع اجرایی رفع و از تعامل مستقیم با کارشناسان محترم ستاد
مرکزی برای بهبود تصمیمات استفاده میشد ،لذا به اذعان ارزیابان
محترم هتلینگ ســازمان ،خروجی کار در هر دو بیمارســتان از نظر
کیفیت اجرا ،ســرعت و صرفهجویی در هزینــه قابل الگوبرداری بوده
و تاکنــون مورد بازدید تیمهای مختلف از ســایر مدیریتهای درمان
قرار گرفته است.
تامین :حرف آخر؟
 آرزو میکنم سازمان تامیناجتماعی در پرتو ثبات ،بالندگی ،کارآمدی ودانشمداریدرکسبرضایتبیمهشدگانوایجادامیدواطمینانخاطر
نسبت به آینده در آنان و تامین معیشت و رفاه مستمریبگیران موفق
و پیروز باشد.
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