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مدیر درمان استان قم در گفتوگو با تامین

تامین داروی استان
مطلوب است
مدیریت درمان اســتان قم به سبب جایگاه معنوی
و قرارگیــری در کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه
معصومه(س) دارای موقعیت ویژهای است .به همین
منظــور ،این مدیریت اقدام به خرید خدمت از 732
مرکز تشــخیصی  -درمانی مستقل در سطح استان
کرده است .مراکز درمانی این استان سالیانه نزدیک
به  20میلیون بار مراجعه کننده داشــته اســت و
در عین حال ،مراجعات بســیاری از شهرستانهای
مجاور ،مانند ساوه ،دلیجان ،آشتیان ،تفرش ،کاشان
و ...را شاهد اســت .حوزه درمان مستقيم استان قم
با در اختيار داشتن یک بیمارستان 2 ،پلیکلینیک
شامل پلیکلینیک تخصصی بوعلی و پلیکلینیک
تخصصــی  22بهمن ،دیکلینیــک دکتر غرضی و
کمیسیونهای پزشکی و طبکار پاسخگوي نيازهاي
درماني بيمهشدگان است
دکتر داود علیمحمدی مدیر درمان اســتان قم در
ارتباط با امکانات پزشکی ارائه شده به بیمهشدگان
میگوید :بیمهشــدگان اســتان در حــوزه درمان
مستقیم از امکانات بيمارستان  120تختخوابي امام
رضا(ع) شامل بخشهاي جراحي عمومي ،ارتوپدي،
جراحــي مغزواعصــاب ،ارولــوژي ،داخلــي ،قلب،
كودكان ،نوزادان ،جراحي چشم ،گوشوحلقوبيني،
زنان وزايمان و ...در کنــار  3درمانگاه تخصصي در
ســطح شهر قم ،شامل رشــتههاي پزشك عمومي،
داخلي ،قلب ،جراحي عمومي ،ارتوپدي ،روانپزشكي،
پوست ،كودكان ،زنان وزايمان ،داروخانه ،راديولوژي،
آزمايشگاه ،دندانپزشكي و مامايي بهرهمند هستند.
وی دربــاره خدمــات پاراکلینیکی این اســتان هم
میگویــد :در ایــن زمينــه واحدهــاي داروخانه،

آزمايشــگاه ،پاتولوژي ،تســت ورزش ،راديولوژي،
فلوئورســكوپي ،ماموگرافــي ،فيزيوتراپــي و
اكوكارديوگرافي فعال بوده و در سال جدید ،بخش
سیتیاسکن هم به این موارد اضافه خواهد شد.
دکتر علیمحمــدی ،مهمترین بیماری مردم منطقه
را بيماريهاي گردش خون و نيوپالســم ،دســتگاه
تنفس ،حوادث ترافيكي و بيماریهایي كه منشا آن
دوران قبل از تولد است ،میداند.
وی درباره عمدهتریــن نارضایتی مراجعان به مراکز
درمانی استان میگوید :با توجه به اینکه بیمهشدگان
تامیناجتماعی در هنگام بیماری ابتدا تمایل دارند از
خدمات درمانی مراکز ملکی بهرهمند شــوند ،میزان
تقاضا بیشتر از امکانات موجود است و همین موضوع
مورد شــکایت بیمهشدگان است؛ به ویژه با توجه به
گران بودن خدمات دندانپزشــکی بیمهشدگان در
خصوص کمبود خدمات در این زمینه شکایت دارند.
مدیر درمان اســتان قم در خصوص میزان استقبال
بیمهشــدگان از نوبتگیری تلفنی در مراکز درمانی
اســتان میگوید :بــا توجه به اینکه اطالعرســانی
گستردهای برای اجرای طرح نوبتگیری تلفنی انجام
شده اســت ،این مرکز تا حدود زیادی بیمهشدگان
دریافت نوبت تلفنی را پذیرفتهاند ،اما به دلیل اینکه
میــزان خدماتدهی در مراکــز درمانی محدودیت
دارد ،بیمهشــدگان در نوبتدهی تلفنی با مشــکل
مواجه میشــوند .از اینرو با توجــه به این موضوع
مراکــز درمانی  10درصد از ظرفیت پذیرش خود را
برای بیماران کهنســال و بیسواد که قادر به تماس
نیستند ،در نظر گرفته است.
دکتر علیمحمدی معتقد است ،وضعیت تامین دارو

برای بیماران این استان ،نسبت به سایر استانها از نظر
کمیت ،مطلوب و مناسب است.
وی درباره اســتقرار سیســتم  HISدر بیمارستانهای
اســتان توضیح میدهد :سیســتم  HISدر بیمارستان
امام رضا(ع) در نهم آبان  1393نصب و راهاندازی شــد
و مجموعه بیمارســتان در حال استفاده از این سیستم
است.
مدیــر درمان اســتان قم دربــاره وضعیــت پرداخت
مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد میگوید :مطالبات
درمانگاههای دانشــگاهی و خصوصی تا شهریور و بقیه
مطالبات تا مهرماه سال گذشته تسویه شده است.
دکتــر علیمحمــدی در خصوص تعــداد مراکز درمانی
طرف قرارداد میگوید :در سال  ،1393مدیریت درمان
استان قم خدمات تشخیصی  -درمانی خود را در بخش
درمان غیرمستقیم از طریق خرید خدمت از  732مرکز
مستقل و  91مرکز وابســته در سطح استان ارائه کرده
اســت .در واقع به ازای هر 950نفر از جمعیت بیمهشده
اســتان ،یک مرکز تشــخیصی  -درمانی مستقل طرف
قرارداد وجود دارد.
وی درباره تعداد کارکنان شاغل در مراکز درمانی استان
میگویــد :مدیریت درمان اســتان بــا  562نفر نیروی
انســانی خدمات مورد نیاز بیمهشدگان را ارائه میدهد.
این تعداد شامل  62پزشک متخصص 41 ،نیروی پزشک
عمومی 5 ،دندانپزشک 4 ،داروساز 259 ،نیروی درمانی،
 29نیــروی اداری و مالی 115 ،نفــر نیروی خدمات و
پشتیبانی و  47نفر از کارکنان اسناد پزشکی هستند.
دکتر علیمحمدی درباره آمار مراجعهکنندگان به مراکز
درمانی اســتان چنین توضیح میدهد :در 10ماهه سال
گذشته ،پزشکان شــاغل در درمان مستقیم پاسخگوی
 631هزار و  685مورد مراجعه ســرپایی بیمهشــدگان
بودهاند که نسبت به مدت مشابه در سال  ،92به میزان
 13درصد افزایش یافته است .تعداد مراجعات پاراکلینیک
با  13درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل از
آن بالغ بر  824هزار و  891بار مراجعه بوده است .در این
بازه زمانی ،هر بیمهشــده تحت پوشش به طور متوسط
 2/1بار از خدمات ســرپایی مراکز درمانی ملکی استان
استفاده کرده است .در سال  ،93تعداد بستری شدگان
در بیمارستان امام رضا(ع) حدود  5299نفر بود؛ یعنی به
طور متوسط هر  1000نفر از بیمهشدگان تحت پوشش
 7/6بار از خدمات بســتری این بیمارســتان اســتفاده
کردهاند .از زمان افتتاح بیمارستان امام رضا(ع) در خرداد
 92تا دیمــاه  ،93حدود  116هزار و  441مورد ویزیت
ســرپایی و در  10ماهه سال گذشــته ،حدود  77هزار
و  184مورد ویزیت سرپایی توسط پزشکان بیمارستان
انجام شده اســت .در همین دوره زمانی ،کل مراجعات
سرپایی به بیمارستان با احتساب مراجعات پاراکلینیک
حــدود  316هزار و  215بار مراجعه بوده و در  10ماهه
ســال گذشــته ،بالغ بر  220هزار و  358بــار مراجعه
ســرپایی در بیمارســتان امام رضا(ع) انجام شده است.
از زمان افتتاح بیمارســتان تا پایان دیماه سا ل گذشته،
بیماران بســتری شده در بیمارستان امام رضا(ع) حدود
 8593نفر بود کــه از این تعداد  6063نفر یعنی حدود
 71درصد مورد عمل جراحی قرار گرفتهاند .با راهاندازی
بخش زایمان از مهرماه  92تا دی ماه  93حدود 1028
زایمان طبیعی و  1328زایمان سزارین انجام شده است.
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فرزند همکار افتخار آفرید

امیرحسین سلطانپور،
فرزنــد خانــم ماندانا
خزایی ،همکار شــعبه
 15تهــران (مســئول
فرابــری دادههــا) در
مســابقات بینالمللی
روبوکاپ بــه مقام دوم
دست یافت.
به گــزارش روابطعمومــی اداره کل غرب تهران
بزرگ ،امیرحســین ســلطانپور ،دانشآموز سال
دوم ریاضی فیزیک دبیرســتان عالمه حلی  ،در
ت بینالمللی جهانی ربوکاپ که با حضور
مســابقا 
 142کشــور در نمایشــگاه بینالمللی تهران به
مــدت  5روز (از دوشــنبه  1394/1/17تا جمعه
 )1394/1/21برگزار شــد ،شرکت و رتبه دوم را
در سطح کشور کسب کرد.
از افتخارآفرینی امیرحسین سلطانپور میتوان
به حضور او در المپیاد فیزیک کشــوری سال
 1394اشــاره کرد که در این مسابقات به مقام
نخســت دست یافت و در جشــنواره خوارزمی
ســال  1393طرحی با عنــوان ربات نوریاب با
اســتفاده از آردینو ارائه داد و مقــام اول را از
آن خودکرد.

بازدید نماینده مردم ایالم از
بیمارستان در حال تجهیز

ایالم :نماینــده مردم ایالم در مجلس شــورای
اسالمی از بخشهای مختلف بیمارستان در حال
تجهیز شهر ایالم بازدید کرد.
عمــران علیمحمــدی در جریــان بازدیــد از
این بیمارســتان گفــت :راهاندازی بیمارســتان
تأمیناجتماعــی در شــهر ایــام مطالبه به حق
بیمهشــدگان منطقه اســت .در این بازدید دکتر
مهریار ســلیمانی ،مدیر درمــان تأمین اجتماعی
استان ،گزارشــی ازروند ساخت این بیمارستان و
برنامههای در دست اجرا ارائه کرد.
وی گفت :بیمارستان تأمیناجتماعی شهر ایالم
36تختخوابی اســت و بخشایســییو که نیاز
اصلی بیمارســتان اســت ،نیز به آن افزوده شده
است.

عیادت از بیماران بیمارستان
(ع)
امام علی

چهارمحال و بختیاری :به مناســبت هفته
کارگــر ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به
همراه مدیرکل ومدیر درمان تأمیناجتماعی و
مدیرکل بیمه سالمت استان به عیادت بیماران
بســتری در بخشهــای مختلف بیمارســتان
امامعلی (ع) تأمیناجتماعی رفتند و با اهدای
گل و شــیرینی ،از آنان دلجویی کردند وشفای
عاجل آنان را از خداوند متعال خواستند .در این
مالقات ،مدیران مشکالت آنان را جویا شدند و
بیماران بســتری نیز مســائل خود را در زمینه
دارو ،بیمه و مــوارد دیگر مطرح و از زحمات و
تالش شبانهروزی کارکنان بیمارستان قدردانی
کردند.مدیران همچنین با روند ارائه خدمات و
وضعیت درمانی این مجموعه از نزدیک آشــنا
شدند.

