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مدیر کل زنجان تأکید کرد:

ســــــــال هــــفـــــدهـــــم
21اردیبهشت 94شماره 801

زنجان :مدیرکل تأمین اجتماعی استان و جمعی از رؤسای شعب و کارشناسان استان به مناسبت هفته کار و کارگر از
شــرکت سیم و کابل شهرستان ابهر بازدید کردند .مدیرکل تأمیناجتماعی استان در این بازدید ،از مدیریت و کارکنان این
شرکت در خصوص ایجاد زمینه اشتغال و حمایت از  600نفر کارگر با تحت پوشش بیمه قرار دادن آنها تقدیر کرد و گفت:
با وجود مشکالت موجود در بخش تولید ،سازمان تأمین اجتماعی همچنان حمایت از واحدهای تولیدی را سرلوحه اهداف و
امور خود قرار داده است .وی اظهار امیدواری کرد که با این حمایتها در سالهای آینده شاهد اشتغال  6000نفر کارگر در
این شرکت باشیم و زمینه فعالیت این شرکت در بخش تولید ،فروش و صادرات افزایش یابد .وی عمدهترین مشکل واحدهای
تولیدی ،را مســئله ســخت و زیانآوربودن دانســت و افزود :در همین راستا جلسات و نشســتهای متعددی با استانداری
برگزارشده تا تصمیمات مستدل و منطقی در این زمینه اتخاذ شود و از نظرات کارفرمایان نیز بیشتر بهرهبرداری کنیم.

اســتانها

www.weekly.tamin.ir

اخبار کوتاه

با ایجاد تعامل مثبت
پاسخگوی تعهدات باشیم

تهــران :مدیرکل درمــان تأمیــن اجتماعی
اســتان تهران ،روند رو به افزایش پذیرش بیمار در
مراکز درمانی اســتان تهران را بیانگر ارتقای سطح
رضایتمندی بیماران ،بیمهشدگان و مراجعهکنندگان
به این مراکز درمانی دانست .به گزارش روابطعمومی
اداره کل درمــان این اســتان ،دکتــر محمد تقی
خســروانی مقدم ،مدیرکل درمان تأمین اجتماعی
تهران با اشــاره به برنامهریزیهای انجام شده سال
جاری برای حصول موفقیت در بخش درمان ،گفت:
با توجه به این که یک سوم حجم درمان کل کشور
در اســتان تهران انجام میشود ،الزم است با ایجاد
تعامل مثبت میان بخشهای مختلف ،پاســخگوی
بسیاری از تعهدات خود باشیم .وی به ارائه خدمات
ویژه بیمارســتان شــهید دکتر معیــری به عنوان
بیمارستان تک تخصصی اشاره کرد و افزود :در این
بیمارستان در کنار سایر خدمات ،خدمات اورژانس
به بیمهشدگان و مراجعهکنندگان ارائه میشود .این
مقام مسئول با اعالم این که بیمارستان شهید دکتر
معیری دارای  4اتاق عمل فعال برای بیماران بستری
است ،گفت :این بیمارستان تک تخصصی یک اتاق
عمل را برای موارد اورژانسی اختصاص داده است.

تالش برای افزایش کادر تخصصی

زنجان :آیت اله خاتمــی ،نماینده ولی فقیه
و امام جمعه زنجان به مناســبت آغاز هفته کار و
کارگر و هفته ســامت از بیمارستان امام حسین
(ع) زنجان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند
ارائه خدمات درمانی بــه بیماران قرار گرفت .وی
ضمن عیــادت از بیماران بســتری در این مرکز
درمانــی گفت :بعد از اجرایی شــدن طرح تحول
نظام ســامت ،اقدامها و تحوالت اساسی در این
بیمارستان قابل لمس و مشاهده است .دکتر علی
محمــدی ،مدیر درمان تأمین اجتماعی اســتان
نیز در این بازدید با اشــاره بــه مهمترین اقدامها
و برنامههای ســال جاری این مدیریت گفت :در
آینده بسیار نزدیک شاهد گشایش بخش سی تی
اســکن این مرکز درمانی و همچنین دو شــیفته
شدن درمانگاه شهدای شهرستان خرمدره خواهیم
بود .وی همچنین تصریح کرد :در تالشیم تا کادر
تخصصــی را افزایش دهیم ،زیرا نیروی انســانی
ماهر ،عامل مؤثر ،در شکلگیری نظام کیفی و کار
آمد است .در این دیدار همچنین دکتر مرتضوی،
رئیس بیمارستان امام حسین (ع) گزارش جامعی
از عملکــرد کمی و کیفی و شــاخصهای اصلی
بیمارستان ارائه کرد.

کارگران؛رکن اصلی پیشرفت اقتصادی

مازندران :ســیدعلی اصغرمحمودی مدیرکل
تأمیناجتماعی اســتان مازندران در مراسم روز کار
وکارگر با اشــاره به نقش کارگران به عنوان ســتون
فقرات تولیــد در جامعه ،این اقشــار را رکن اصلی
تحقق پیشــرفت اقتصادی کشــوراعالم کرد .وی با
اشــاره به تحوالت ایجاد شده در ساز وکارها و نحوه
ارائــه خدمات به مخاطبان و بهرهگیری از تجهیزات
الکترونیکی پیشرفته ،خاطرنشان کرد :تالش ما این
است که فضایی به وجود آوریم تا ازکارگران به بهترین
شکل تکریم شود که اعزام خانوادگی بازنشستگان به
مشهد مقدس از جمله این برنامهها بود.

حمایت از رونق تولید

درمان خوزستان ،رتبه اول در طرح های ساخت وساز

خوزســتان :اعضای شــورای شــهر اهواز با
مدیــر درمان تأمین اجتماعی این اســتان دیدار و
در خصوص مســائل درمانی و خدمت رســانی به
بیمهشدگان هماندیشی و تبادل نظر کردند.
در این نشســت ،دکتر پناهی زاده گزارشی از
عملکرد یک ساله درمان استان ارائه کرد و گفت:
با سیاســتهای دولت تدبیــر و امید و توجه
و اهتمــام وزیر بهداشــت و همراهــی و همکاری
همهجانبه سازمان تأمین اجتماعی ،گامهای بسیار
بلنــد و مهمی در عملیاتی کردن طرح تحول نظام
ســامت ابالغی مقام رهبری برداشته شده و ملت
شهد شــیرین کاهش هزینههای درمانی و نداشتن
دغدغه بــه غیر از رنج بیماری را به کام چشــیده
است.
وی اجرای سیاست ابالغی مقام معظم رهبری
در قالــب برنامه تحــول نظام ســامت را یکی از
اقدامهای ماندگار و ارزشــمند دولت یازدهم بیان
کرد و خاطرنشــان کرد :داروهای زیادی با اجرای
این طرح مشمول تعهد سازمانهای بیمه گر شدند
و پدیــده نامطلوب دریافت زیرمیزیها نیز برچیده
شد و هزینههای خانمان سوز درمان از دوش مردم
برداشته شد.
مدیر درمان استان تعداد بیمهشدگان استان را
 2میلیون و  400هزار نفر ذکر کرد و گفت :درسال
گذشته  690میلیارد تومان تنخواه مدیریت درمان
استان بوده که تمام آن در دوبخش درمان مستقیم
و غیر مستقیم هزینه شده است.
وی با بیان این که در سال جاری  900میلیارد
تومان اعتبار برای مدیریت درمان استان اختصاص
یافتــه اســت ،اظهار داشــت :مدیریــت درمان
خوزســتان از لحاظ طرحهای در دســت ساخت

مقــام اول را در کشــور دارد و در حال حاضر
دو طرح ساختوساز بیمارستان  96تختخوابی
امیرکبیر اهواز و  160تختخوابی آبادان فعالند
و بیمارســتان امیرکبیر با  90درصد پیشرفت
فیزیکی در ســال جــاری آمــاده بهرهبرداری
میشــود و بیمارســتان  96تختخوابی دزفول
نیــز در آینده نزدیک کلنگزنی میشــود .وی
ادامه داد :مدیریت درمان اســتان سال گذشته
بــا جذب  60نفر پزشــک عمومی و متخصص
در مراکز ملکی ،رتبه اول را در کشــور به خود
اختصاص داده است.
مدیر درمان استان همچنین با اشاره به این
کــه در پایانه بندر امام روزانه  5000کامیون در

نوبت حمــل بار هســتند ،گفت:اغلب رانندگان
کامیونها میانسال هستند و نیاز به مراقبتهای
درمانی و کنترل بیماری و تست درمانی ماهیانه
دارند ،مدیریت درمان تأمین اجتماعی اســتان
در اواخر ســال گذشــته اقدام به راهاندازی یک
درمانگاه در پایانه بــاری بندر امام خمینی (ره)
کرد که با خدمات ارائه شده امیدواریم سالمت و
رضایت رانندگان تأمین شود.
دکتر پناهــی زاده همچنیــن از رئیس و
اعضای شورای شهر اهواز خواست تا پیشنهادها
و انتقادات خود را برای کمک به بهبود کمی و
کیفی خدمات درمانی به مدیریت درمان استان
منعکس کنند.

اختصاص  2500سهمیه جدید بیمه کارگران ساختمانی به قم
قم :مدیــرکل تأمیناجتماعی اســتان قم در
جلســه بررســی بیمه کارگران ســاختمانی گفت:
تاکنــون  13هزار و  586کارگر ســاختمانی در قم
بیمــه تأمیناجتماعی شــدهاند و  2500ســهمیه
جدید نیز به این اســتان اختصاص داده شده است.
به گزارش روابطعمومــی اداره کل تأمیناجتماعی
استان ،وی افزود :با رایزنی با انجمن صنفی کارگران
ســاختمانی قم درصدد هستیم تا فرایند بیمه شدن
کارگران ســاختمانی در کمترین زمان ممکن انجام
شود.
ســید مجتبی موســوی تصریح کرد :کارگران
ســاختمانی دارای کارت مهــارت ابتــدا بایــد به

انجمــن صنفی خــود مراجعــه و ثبت نــام کنند.
وی ادامه داد :پس از ثبت نام ،نخســتین بازرســی
توسط انجمن صنفی انجام شده و نتایج بازرسیهای
تأیید شــده در قالب لیست به شعب تأمیناجتماعی
قم ارسال میشوند.
موســوی تأکید کرد :مدت زمان تکمیل مدارک
و انجام آزمایشهای پزشکی تعیین وضعیت سالمت
در حــدود  20روز کاری اســت و پــس از آن برای
کارگران ســاختمانی دفترچه درمان صادر میشود.
وی خاطرنشــان کرد :به منظور حفظ حق و حقوق
کارگران ســاختمانی واقعی ،بازرسیهای تصادفی و
درصدی از کارگران شــاغل در مشــاغل ساختمانی

گلستان :جلسه توجیهی معرفی سایت اسناد پزشکی و اجرای طرح
پذیرش اینترنتی نسخ فیزیوتراپی و آشنایی با نرم افزار مرتبط با کار برگزار
شد.
دکتر زینلی ،رئیس دفتر اســناد پزشکی تأمین اجتماعی
جلسه آشنایی با
استان گلستان در جلس ه هماندیشــی با فیزیوتراپیستهای
غرب استان با اعالم این که در استان  1300مرکز تشخیصی
طرح پذیرش
و درمانی طرف قراردادوجود دارد که با بررســی ســالیانه 65
اینترنتی نسخ
هزار پرونده بســتری و  7میلیون نسخه ،مبلغ  250میلیارد
تومان به این مراکــز پرداخت میکنیم ،گفت :هم اکنون 60
مرکز فیزیوتراپی در استان طرف قرارداد سازمان هستند ،که با
تعداد 14هزار و 300نسخه در سال  93و افزایش 12/5درصدی نسخ نسبت
به سال ،92در مجموع مبلغ  13میلیارد و 500میلیون ریال به این مراکز

انجام میشود و کسانی که ادامه کار آنان در مشاغل
ساختمانی احراز نشود ،با قطع بیمه مواجه میشوند.
مدیــرکل تأمیناجتماعــی قــم در خصــوص
نحــوه برخــورداری کارگــران ســاختمانی از
تعهــدات تأمیناجتماعــی اظهــار داشــت :تمامی
تعهــدات بلند مــدت ،مانند بازنشســتگی ،فوت و
ازکارافتادگی شــامل کارگران ســاختمانی میشود.
وی افــزود :در بخــش تعهدات کوتاه مــدت نیز در
صورت بروز حادثه هنگام کار برای کارگران ،غرامت
دســتمزد ایام بیماری بــه آنان تعلــق میگیرد و
هزینههای اروتز و پروتز هم به کارگران ســاختمانی
پرداخت میشود.

در طول سال پرداخت شده است.
وی همچنین به مزایای طرح یاد شــده اشــاره کرد و گفت :با اجرای
این طــرح انتظار داریم عالوه بر کاهش هزینههــای رفت و آمد و کاهش
کســورات ،امکان مشاهده ســوابق و فعالیتهای طرف قرارداد ،تسریع در
کار بیمهشدگان ،تســریع در پذیرش ،بررسی و پرداخت ،افزایش دقت در
محاسبات ،قابل ردیابی بودن نســخ و استخراج عدم انطباقها ،امکانپذیر
شــود تا با همکاری مراکز طرف قرارداد بتوانیم این برنامه را با موفقیت به
مرحله اجرا در آوریم.
شــایان ذکر است ،این جلســه با هدف معرفی سایت اسناد پزشکی
استان و آغاز اجرای طرح پذیرش اینترنتی نسخ فیزیوتراپی برگزار شده بود
که پس از ارائه گزارش به صورت کارگاهی ادامه یافت و فیزیوتراپیستهای
حاضر از چگونگی کار با نرم افزار مربوطه مطلع شدند.

