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بیمارستان هایی که باید 
پناه آسیب دیدگان باشند 

خود در معرض آسیب هستند
وزیر بهداشت در یادداشتی در صفحه شخصی خود در خصوص 
حادثه ساختمان پالسکو نوشت: »ای کاش فجایعی چنین تلخ و 
دردناک، درس عبرتی باشد برای توجه بیشتر به قانون، پیشگیری 

از تکرار حوادث و البته برخورد جدی تر با متخلفان.«
سید حسن هاشمی در متن یادداشت خود آورده است: »فاجعه 
دردناک ساختمان پالسکو یک بار دیگر بر روح و جان هموطنان 
پنجه کشید و جمعی از خوبان و انسان های ارزشمند و فداکار را 
مجروح و برخی را متاسفانه به کام مرگ فرو برد. هنوز هم نمی دانیم 
چند نفر زیر آوار باقی مانده اند و آیا زنده هستند یا به شهادت 

رسیده اند و همین موضوع، آوار اندوه مان را سنگین تر می کند.
ناامن بودن این ساختمان به  وقتی شنیدم چندین بار در مورد 
مالکان اخطار داده اند، با خود گفتم، چه وقت می خواهیم باورکنیم 
بزرگی  مانع  متخلفان،  برابر  قاطعیت در  رودربایستی ها و عدم 
در راه عملکرد صحیح مسئوالن است و تا کی می خواهیم این 

مسیر را ادامه دهیم؟
ای کاش فجایعی چنین تلخ و دردناک، مانند حادثه ساختمان 
پالسکو درس عبرتی باشد برای توجه بیشتر به قانون، پیشگیری 

از تکرار حوادث و البته برخورد جدی تر با متخلفان.
اینجانب ضمن آرزوی شفای عاجل برای مصدومان، به خانواده 
جان باختگان تسلیت عرض می کنم؛ به ویژه آتش نشان های عزیز و 
ارجمندی که در لحظات سخت وقوع حوادث و بحران ها، همراه 
و همکار پرسنل اورژانس، مددکار و آرامبخش هموطنان هستند.

از همکارانم در اورژانس و بیمارستان های مختلف نیز تشکر می کنم 
و امیدوارم همه آنها که باید، در مورد نوسازی بیمارستان های 
فرسوده هم اقدامی اساسی انجام دهند و باورکنند بیمارستان هایی 
که در بحران ها باید پناه آسیب دیدگان باشند، خود در معرض 

آسیب هستند.«

بااطالعیهدانشگاهعلومپزشکیاصفهان،ازدومبهمنماه،اجرامیشودیادداشت

تعلیق پذیرش بیمه شدگان تامین اجتماعی در اصفهان
 شعیب شاه زمانی  

»به اطالع می رساند به دنبال عدم وصول مطالبات مالی این 
بیمارستان از سازمان تامین اجتماعی و جهت پیشگیری 
از هرگونه خدشه در کیفیت و کمیت ارائه خدمات به 
آحاد مردم شریف از تاریخ دوم بهمن ماه سال 95 تا 
اطالع ثانوی بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین 
اجتماعی می توانند جهت استفاده از خدمات بیمه ای 
به بیمارستان های دکتر شریعتی و دکتر غرضی اصفهان، 
فاطمه زهرا)س( نجف آباد و یا سایر مراکز تابعه آن سازمان 
مراجعه نمایند و یا درصورت تمایل به دریافت خدمت 
در این بیمارستان، هزینه های مندرج در صورتحساب 
نهایی شامل سهم سازمان تامین اجتماعی به صورت نقدی 
و براساس تعرفه دولتی از بیمه شدگان محترم دریافت 
گردیده و مراجعین محترم می توانند جهت وصول وجوه 
پرداختی خود با در دست داشتن صورتحساب به سازمان 

تامین اجتماعی مراجعه فرمایند.«
این اطالعیه ای است که در تعدادی از بیمارستان های 
بیماران  دید  منظر  در  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بهمن(  امروز )دوم  از  آن،  براساس  داده شده و  قرار 
به حالت  اجتماعی  تامین  با  بیمارستان ها  این  قرارداد 
 40 از  کمتر  که  مشکلی  همان  آمد.  درخواهد  تعلیق 
روز پیش در استان های مختلف، به تعیین ضرب االجل 
بود. هرچند آن  بیمه گر منجر شده  برای سازمان های 
روز با برگزاری جلسات مختلف و وساطت و وعده 
آباده و چند شهر دیگر  و وعید، در اصفهان، شیراز، 
این تهدیدها جامه عمل نپوشید ولی ظاهرا این بار در 

اصفهان، قضیه جدی است. 

حیات ما به مشکل خورده است
کیانوش جهانپور سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان به سپید گفت: »از ابتدای طرح تحول 
سالمت وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی بر سر 
میزان تعرفه ها و پوشش خدمات و جبران هزینه های آن 
توافقاتی کردند و به این ترتیب طرح تحول سالمت آغاز 
شد. ولی متاسفانه تامین اجتماعی باتوجه به مشکالت 
به  نسبت  دیگری،  دلیل  هر  یا  و  دارد  که  ساختاری 
اقدامات  حق بیمه ها،  محل  از  درمان  سهم  تخصیص 
الزم و کافی را انجام نداده و درنتیجه حدود یک سال 
دانشگاه های علوم  به  این سازمان  پرداخت  است که 
پزشکی سراسر کشور با وقفه و تاخیر مواجه شده و 
دانشگاه های  مطالبات  از  تومان  میلیارد  هزار  چندین 
علوم پزشکی و بیمارستان های تابعه آنها پرداخت نشده 
سازمان  به  هم  آن  اسناد  شده؛  ارائه  خدمات،  است. 
تامین اجتماعی ارائه شده؛ ولی این سازمان، مطالبات 

را وصول نکرده است.«
 وی با بیان اینکه تا امروز تالش ما بر این بوده مدارا 
شود و خدمت رسانی به مردم عزیز با مشکل مواجه 
انباشت این مطالبات  با  نشود، ولی درحال حاضر ما 
مواجه هستیم، گفت: »به تبع این موضوع، ما هم به عنوان 
ارائه کننده خدمت در پرداخت هایمان بابت تجهیزات، 
دارو و حقوق و مزایای پرسنل، کارکنان، پزشکان و 
پرستاران با مشکل برخورد کرده ایم. االن نزدیک به 10 
ماه است که ما نتوانسته ایم کارانه پزشکان و پرستاران 
را پرداخت کنیم. از طرف دیگر مطالبات شرکت های 
دارویی و تجهیزاتی و شرکت های پشتیبانی هم باقی 
مانده که ما موفق به پرداخت آنها نشده ایم که این مسئله 
باعث شده این شرکت ها هم در آستانه ورشکستگی 
ارائه  تداوم  این توضیحات، حیات و  با  بگیرند.  قرار 
خدمت با مشکل مواجه شده و با ادامه شرایط موجود، 
بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی به هیچ 
عنوان قادر به ادامه خدمت رسانی در حوزه درمان نیستند. 
درواقع یک چرخه معیوبی تشکیل شده که ابتدای این 

زنجیره سازمان تامین اجتماعی است.«

تعلیق پلکانی قرارداد با تامین اجتماعی 
سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
خاطرنشان کرد: »باتوجه به اهمیت موضوع درمان و اینکه 
نمی شود خدمت رسانی در این حوزه را متوقف کرد، 

بنابر وظیفه ذاتی دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان ها، 
این طرح به صورت پلکانی اجرا خواهد شد. به این 
ترتیب که در قدم نخست از میان 37 بیمارستان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، 4 بیمارستان در شهر اصفهان 
وارد این طرح خواهند شد. بنابراین در قدم اول از دوم 
بهمن ماه هر بیماری که به بیمارستان های الزهرا، فیض، 
چمران و امین مراجعه کند، کماکان پذیرش خواهد شد 
با این تفاوت که به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 
اطالع رسانی شده است که از این تاریخ قرارداد ما با سازمان 
تامین اجتماعی به حالت تعلیق درآمده و می توانند برای 
دریافت خدمت یا به بیمارستان های خود این سازمان 
مراجعه  کنند و یا اینکه صورتحساب خدمات ارائه شده 
را براساس تعرفه دولتی نقدا پرداخت کرده و پس از 
آن این صورتحساب را به سازمان مربوطه ارائه کنند و 
مبلغ الزم را دریافت کنند.« وی اضافه کرد: »تازمانی 
که سازمان تامین اجتماعی تدبیر مناسبی نیندیشیده و یا 
مطالبات خود را با ما تسویه نکند، ما به همین صورت 
سیستم درمان آزاد بیمه شدگان این سازمان را پذیرش 
البته ممکن است تامین اجتماعی اصال  خواهیم کرد. 
این  که  دهد  ادامه  همین صورت  به  که  باشد  راغب 
مسئله یک موضوع داخلی است و به خود بیمه گذار و 

بیمه شونده ارتباط پیدا می کند.«
جهانپور با اشاره به اینکه از میان شهرستان های استان 
اصفهان، در گام اول فقط شهر اصفهان برای این طرح 
در نظر گرفته شده، گفت: »این انتخاب به این دلیل بوده 
که در شهر اصفهان دو بیمارستان شریعتی و غرضی که 
متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند، وجود دارند. 
همینطور در شهر نجف آباد که نزدیک اصفهان است، 
بیمارستان فاطمه زهرا)س( وجود دارد و بنابراین اگر 
بیماری تمایل نداشته باشد که در بیمارستان های ما به 
صورت آزاد درمان شود، به این بیمارستان های تامین 
اجتماعی دسترسی دارد و مشکلی برای بیماران به وجود 
نخواهد آمد. اما در بسیاری از شهرستان های دیگر استان، 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تنها ارائه کننده خدمت است 
و این موضوع باعث شد که در قدم اول ما فقط در شهر 
اصفهان قراردادمان با تامین اجتماعی را به حالت تعلیق 
درآوریم تا اینکه در دیگر شهرستان ها مشکلی برای ارائه 
خدمت به مردم به وجود نیاید.« وی تاکید کرد: »ما قبال 
این موارد را مکررا به مدیران استان، نمایندگان مجلس 
و سازمان تامین اجتماعی انتقال داده بودیم و تاکید کرده 
بودیم که   در صورت ادامه این وضعیت، ارائه خدمات 
ناممکن خواهد شد. ولی هربار جلساتی برگزار شده 
بود و قول هایی داده شده بود مبنی بر اینکه این تسویه 
حساب به زودی انجام خواهد شد. در هفته های گذشته 
برای آخرین بار به مدیریت استان و کسانی که به نوعی 
درگیر مسائل اجتماعی استان هستند،  اطالع داده شده 
بود حیات بیمارستان های ما در خطر قرار گرفته و با 

این شیوه ما از اوائل بهمن ماه قادر به ارائه خدمت به 
شیوه گذشته نیستیم.« سرپرست روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با اشاره به جلساتی که با حضور 
مدیران استان برگزار شده، تصریح کرد: »استاندار محترم 
و مجموعه استانداری هم در این مدت تالش کردند که 
در جلساتی که برگزار شده، سازمان تامین اجتماعی را 
به سمت پرداخت مطالبات و تسویه حساب بیاورند. 
در بدنه تامین اجتماعی هم قول هایی برای حل مسئله 
نقدینگی  تامین  به جهت  ما مجبوریم  داده شده ولی 
خودمان این کار را انجام بدهیم. البته اگر مشکل حل 
شد و دوستان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت مطالبات 

اقدام کردند، ما این طرح را متوقف می کنیم.«

نظرات دو طرف دعوا
حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار سپید گفت: »نزدیک 
به 10 ماه است که تامین اجتماعی مطالبات خودش را 
به دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت نکرده است. ما 
یک صحبتی با دو طرف داشتیم. دوستان تامین اجتماعی 
معتقد بودند که با افزایش تعرفه های پزشکی، هزینه های 
ما خیلی باال رفته است و دانشگاه علوم پزشکی باید 
بر ارائه خدمات نظارت می کرد. آنها  معتقدند چیزی 
که در قانون با عنوان نظام سطح بندی خدمات آمده، 
رعایت نشده و به این دلیل، هزینه های تامین  اجتماعی 
افزایش زیادی داشته است. مثال برای اینکه پزشکی، 
بیماری را آنژیو کند، گایدالین وجود دارد؛ وقتی این 
زیاد  آنژیوها  تعداد  نشود،  رعایت  بالینی  راهنماهای 
می شود و درنتیجه هزینه های سازمان های بیمه گر افزایش 
خواهد داشت و با حق بیمه ای که ما از مردم دریافت 
می کنیم، توان پرداخت همه این خدمات وجود ندارد.« 
وی افزود: »البته به عقیده من این استدالل که هزینه های 
تامین اجتماعی خیلی باال رفته و به این دلیل سازمان 
تامین اجتماعی توان پرداخت مطالبات را ندارد، درست 
نیست. چرا که در برآوردی که ما در استان انجام دادیم، 
مشخص شد، هزینه های تامین اجتماعی نسبت به پارسال 
دوبرابر افزایش پیدا کرده است. درحال حاضر تامین 
اجتماعی 10 ماه تاخیر در پرداخت مطالبات دارد. اگر 
این مطالبات به میزان 5 ماه بود، ما می توانستیم بگوییم 
این تاخیرات به خاطر افزایش دوبرابری هزینه ها است. 
ولی اکنون فقط می توانیم بگوییم افزایش هزینه ها فقط 
یکی از عوامل است و قطعا عوامل دیگری هم وجود 
سازمان  در  کوتاهی  که  بگویم  هم  را  این  البته  دارد. 
تامین اجتماعی مربوط به استان نیست و این کوتاهی 
در سطح کشور است و همه دانشگاه های علوم پزشکی 

با این مشکل مواجه هستند.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس اضافه کرد: »از طرف 
دیگر مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی نظرات تامین 

اجتماعی را رد می کنند و می گویند شما می توانستید هر 
خدمتی که مشکل دار بوده و بر طبق راهنماهای بالینی 
نبوده را از لیست بیمه خارج کنید. مثال شما ادعا می کنید 
که پزشکی تعداد زیادی خدمات القائی ارائه کرده است. 
شما می توانستید نظارت داشته باشید و آن پزشک را از 
پوشش خدمات حذف کنید. به نظر می رسد که در اینجا 

یک سیاست گذاری واحد وجود ندارد.«
پنجشنبه  که  جلسه ای  درخصوص  توضیح  با  عابدی 
با حضور نمایندگان دوطرف برگزار شده، گفت: »من 
پنجشنبه و پس از اینکه دکتر اصغری رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان اطالعیه این دانشگاه را به من 
نشان داد، در جریان این مسئله قرار گرفتم. در جلسه ای 
که با حضور دکتر اصغری رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، دکتر اعتصام پور مدیر خدمات درمانی تامین 
حضور  اصفهان  استاندار  سیاسی  معاون  و  اجتماعی 
داشتند، صحبت های دوطرف مطرح شد. در همین جلسه 
دکتر اعتصام پور با دکتر نوربخش رئیس سازمان تامین 
اجتماعی تماس گرفت که دکتر نوربخش اعالم کرد 
به دلیل اینکه ما از دولت طلبکار هستیم و دولت هنوز 
مطالبات خودش را به ما پرداخت نکرده، ما هم نمی توانیم 
باشیم.  داشته  پزشکی  علوم  دانشگاه های  به  پرداختی 
البته من گفتم که این حرف قابل قبول نیست و شما 
باید مسائل خودتان با دولت را در همان سطح دولت 

حل وفصل کنید.«

چند پیشنهاد برای حل مسئله
نماینده اصفهان در مجلس دهم اظهار داشت: »نهایتا برای 
اینکه استان با مشکل مواجه نشود، بنده چند پیشنهاد 
قرار  قبول دوستان  مطرح کردم که خوشبختانه مورد 
گرفت. پیشنهاد اول من این بود که دانشگاه  علوم پزشکی 
اصفهان به این سرعت تصمیم خودش را عملیاتی نکند 
و حداقل یک ماه این تصمیم را به تعوق بیندازد که در 
آن جلسه پذیرفته شد و امیدوارم که این اتفاق بیفتد. 
اجتماعی  تامین  تا شنبه  بود که  این  ما  پیشنهاد دیگر 
استان، بخشی از مطالبات را که در حد توان خود استان 
است را تامین کند و متعهد شوند  تا یک ماه آینده 30 
درصد از کل مطالبات را تسویه کنند. پیشنهاد بعدی در 
ارتباط با بدهی دانشگاه علوم پزشکی به شرکت های 
بیمه ای زیر نظر تامین اجتماعی )شستا( هستند، بود. 
پیشنهاد شد که بدهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به این شرکت ها که مبلغی درحدود 50 میلیارد تومان 
است با مطالبات 280 میلیارد تومانی دانشگاه اصفهان 

از تامین اجتماع تهاتر شود.«

احتمال سوال از وزیر رفاه
عابدی با بیان اینکه با وزیر رفاه درخصوص این موضوع 
تماس گرفته ولی جوابی به وی داده نشده، گفت: »من با 
وزیر رفاه تماس گرفتم تا مطالب را به ایشان منعکس 
برای  ناچار  به  ندادند.  را  من  تلفن  جواب  ولی  کنم 
تا  ولی  دادم  فوری  کار  شما  با  که  دادم  پیام  ایشان 
اگر  است.  نشده  گرفته  ایشان  طرف  از  تماسی  االن 
همین رویه ادامه پیدا کند، من مجبور خواهم شد که 
سوالم را به صورت رسمی در مجلس از ایشان بپرسم 
چون این موضوع، ملی و کشوری است و مشکالت 
قرار  مخاطب  با  وی  شود.«  حل  باید  مردم  درمانی 
دادن جامعه کارگری کشور، تاکید کرد: »من امیدوارم 
مجموعه های کارگری هم در این موضوع فعال شوند 
و مطالبه کنند که این 7 یا 9 بیست وهفتم از حق بیمه 
ما که بابت درمان از حقوق ما کسر شده، چه مبلغی 
صرف هزینه های درمان مستقیم شده و چه مبلغی از 
آن صرف خرید درمان از مراکز دیگری شده است.« 
افزود: »به هرحال تامین اجتماعی تعهد کرده که  وی 
به بیمه شدگان خودش خدمات درمانی ارائه کند ولی 
ارائه  برای  محدودی  امکانات  که  است  این  واقعیت 
درمان مستقیم دارد و به ناچار الزم است که بخشی از 
خدمات را از مراکز دیگر خرید کند. اما برای این کار 
داشته  به سایر بخش ها  بهتری  ارتباط  که  است  الزم 
باشد و خوش حساب باشد. از قدیم هم گفته اند که آدم 

خوش حساب، شریک مال مردم است.«
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آغاز اجرای نسل سوم اعتباربخشی 
بیمارستانی از دوم بهمن در کشور 

 معاون درمان وزیر بهداشت مهم ترین ابزار ارتقای کیفیت خدمات بیمارستان ها 
را اعتباربخشی دانست و گفت: » نسل سوم اعتباربخشی بیمارستانی، تدوین و 
ابالغ شده و اجرای رسمی آن از دوم بهمن ماه سال جاری در 947 بیمارستان 
کشور آغاز می شود.« محمد آقاجانی بیان کرد: »یکی از مسایلی که بیمارستان ها 
و طرح تحول نظام سالمت با آن مواجه هستند، پرداخت نشدن به موقع 

مطالبات بیمارستان های کشور از سازمان های بیمه گر پایه است.« 
وی در ادامه، اهداف سامانه الکترونیکی صدور پروانه موسسات را شامل 
ایجاد عدالت و شفافیت در صدور پروانه های موسسات، تجمیع اطالعات 
و امکان سیاست گذاری کالن و دسترسی آحاد مردم در سراسر کشور به 
اطالعات موسسات پزشکی کشور عنوان کرد و گفت: »مردم در صورت 
نیاز می توانند نزدیک ترین موسسه درمانی، مانند بیمارستان و آزمایشگاه را با 
مراجعه به نرم افزار طراحی شده در تلفن همراه پیدا و اطالعات را بررسی کنند.« 
آقاجانی با اشاره به طرح توانمندسازی مدیران برای اداره هرچه بهتر بیمارستان ها، 
افزود: » در این عرصه به مدیرانی که به دانش مدیریت بیمارستانی روز دنیا 
مجهز باشند نیاز است که با کمک سازمان بهداشت جهانی دوره مدون آموزش 
مدیران و توانمندسازی مدیران، طراحی و هفته گذشته فاز نهایی آن با آموزش 
مدیران بیمارستانی، از استان خوزستان آغاز شده است که امیدواریم بتوانیم 
هزار و 100 مدیر بیمارستانی سراسر کشور را در این زمینه آموزش دهیم.« 
معاون درمان وزیر بهداشت دلیل وجود صف انتظار نوبت برای مردم در 
بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی را کمبود زیرساخت عنوان کرد و ادامه داد: 
»در کشور یک و شش دهم تخت به ازای هزار نفر جمعیت وجود دارد؛ در 
حالی که متوسط آن در منطقه 2 و  هفت دهم است، همچنین در کشورهای 
توسعه یافته این رقم به حدود هفت و نیم تخت به ازای هزار نفر جمعیت 
می رسد.«  آقاجانی در ادامه با اشاره به بخشی از تالش های دولت در ارتقای 
خدمات درمانی، گفت: »در این دولت حدود 23هزار تخت بیمارستانی افتتاح 

یا در حال افتتاح و 250 پلی کلینیک تخصصی در حال ساخت است.«
معاون درمان وزیر بهداشت تعداد پزشکان متخصص در کشور را حدود یک 
پنجم تا یک ششم کشورهای اروپایی اعالم کرد که باعث ایجاد صف انتظار 
نوبت می شود. وی افزود: »با افتخار اعالم می کنم برخالف همه کمبودها هم 
در حوزه زیرساخت های فیزیکی و هم در منابع انسانی و مالی، هم اکنون تمامی 
بیماری ها و بیماران در داخل کشور درمان می شوند و یک افتخار بزرگ برای 
کشور در حوزه سالمت است، که هیچ بیماری برای مداوا به خارج از کشور 

اعزام نمی شود و به هیچ پزشکی جز برای تبادالت علمی، نیاز نداریم.«


