
 ادامه از صفحه 18 
وی در ادامه با اشاره به طرح کاهش شکایات در 
دیوان عدالت اداری، گفت: »ابهاماتی وجود دارد 
که باعث می شود افراد برای طرح شکایت مراجعه 
کنند. تا ۴۰ درصد می توانیم تعداد پرونده ها را 
با انصراف به نفع فرد شاکی کاهش دهیم که 
مقدماتش فراهم و به دولت پیشنهاد شده است. 
تجمیع و تنقیح بخشنامه های تأمین اجتماعی نیز 
می تواند کمک کننده باشد. قصد داریم تعداد 
بخشنامه ها را تجمیع کرده و کاهش دهیم. کار 
مجریان بخشنامه ها ساده تر و ابهامات ناشی از 

تعدد بخشنامه ها کاهش پیدا کند.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه در 
رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی نیز گفت: »در قانون بودجه، رسیدن 
تومان  هزار   ۸۰۰ و  میلیون   2 به  حقوق  کف 
راجع به بازنشستگان کشوری و لشکری است 
اما درباره تأمین اجتماعی الزام قانونی نیامده اما 
رافع مسئولیت ما نیست. حداقل حقوق برای 
افراد دارای ۳۰ سال سابقه یک میلیون و ۵۸۰ 
هزار تومان بود که با متناسب سازی و افزایش 
26 درصدی سنواتی به دو میلیون و ۷۵۰ هزار 
تومان می رسد. برای ۳۵ سال سابقه خدمتی ها 

به سه میلیون می رسد.
وی ادامه داد: »ابتدا قرار بود همسان سازی اول مهر 
اجرا شود، اما بنا به پیشنهاد نمایندگان کانون های 
همه  شامل  و  اجرا  مرداد  اول  از  بازنشستگان 
بازنشستگان می شود و رقم آن به حقوق زمان 
بازنشستگی، حق بیمه پرداختی و سنوات خدمت 
بستگی دارد و الزاما آنطور نیست که پایین ترین 
حقوق ها باالترین میزان افزایش را شامل شوند.از 
اول مرداد ماه حقوق ها با اعمال همسان سازی ها 

و درصد افزایش یافته پرداخت می شود.«
وی در رابطه با مدت زمان اجرای همسان سازی 
نیز گفت: »مذاکرات ما با دولت مبنی بر تأمین سه 
ساله منابع همسان سازی از محل مطالبات ما از 
دولت بود که این منابع پایدار هم باشد. حدود 
2۰۰ هزار میلیارد مطالبه دیگر از دولت داریم و 
اگر آنها محقق شود همسان سازی در سال های 

آتی می تواند ادامه داشته باشد.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: 
»افزایش سنواتی حقوق ها از ابتدای فروردین ماه 
اعمال شده و معوقات اردیبهشت و خرداد ناشی از 
این محل نیز تا پایان ماه جاری پرداخت می شود 
البته این افزایش  سنوات جدای از همسان سازی 

حقوق هاست.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به 
پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان نیز 
گفت: »امسال 2 هزار میلیارد تومان برای این کار 
پیش بینی شده است که طی 6 مرحله پرداخت 
وام  این  دریافت  مشمول  که  کسانی  می شود. 
می شوند باید توسط کانون های بازنشستگان استان 
خود به بانک های عامل معرفی شوند. در مجموع 

به ۵۰۰ هزار نفر امکان وام دهی دارد.

اقدامات درمانی تأمین اجتماعی 
به گزارش سپید، یک روز قبل از نشست خبری 
از  گزارشی  اجتماعی  تأمین  ساالری،سازمان 

اقدامات درمانی این سازمان منتشر کرد.
و  »فعالیت ها  است:  آمده  گزارش  این  در 
عملکردهای حوزه درمان در سال ۱۳۹۸  در 
دو بخش آمار عملکرد و اقدامات و برنامه های 

انجام گرفته طبقه بندی می شود. خدمات درمانی 
به بیمه شدگان تحت پوشش درمان سازمان تأمین 
اجتماعی، از طریق ۴۸ هزار ۵۸6 مرکز درمانی ار 
ائه دهنده خدمت مشتمل بر ۳۷۹ مرکز درمانی 
ملکی،6 بیمارستان تحت پوشش هلدینگ درمان 
قرار  قرارداد،  و ۴۸ هزار و ۱۹۸ مرکز طرف 
داشتن تقریبا ۸ درصد بیمارستان های کل کشور 
با بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت فعال بستری 
و ارائه خدمات به بیش از ۴۴ میلیون نفر بیمه 
شده تحت پوشش درمان، عقد قرارداد با ۴۸ 
هزار و ۱۹۸ مرکز درمانی )بیمارستان، مطب، 
مراکز کلینیکی، پاراکلینیک و...( و ارائه خدمات 

پوشش  تحت  بیمه شدگان  نیاز  مورد  درمانی 
در  درمان  معاونت  اقدامات  جمله  از  درمان 

سال گذشته است.«
این گزارش ادامه داد: »معاونت درمان سازمان 
تامین اجتماعی همچنین در سال ۱۳۹۸، با ۳۷۹ 
مرکز درمانی ملکی مشمول ۷۵ مرکز بستری و 
۳۰۴ مرکز سرپایی به بیش از ۴۴ میلیون نفر بیمه 
شده تحت پوشش درمان، خدمات درمانی بستری 
و سرپایی ارائه کرد که از تعداد کل مراجعات 
سرپایی ۹۸.۵درصد و از تعداد بیماران بستری شده 
۹2درصد مشمول بیمه تامین اجتماعی بوده اند. 
در بخش بستری مراکز ملکی، با تعداد ۹ هزار 
 ۹۱۷ و  هزار   ۹۰۸ تعداد  فعال،  تخت   ۳۴۱ و 
نفر بیمار بستری و تحت درمان قرارگرفته اند و 
با متوسط اقامت بیمارستانی 2.۸ روز ، اشغال 
تخت ۷۳.۵ درصدی را تولید کرده اند که این 
شاخص های  رده بندی  با  مقایسه  در  شاخص 
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در 

یک رده مطلوب قرار می گیرد.«
در گزارش سازمان تأمین اجتماعی اعالم شد: 
»در سازمان تامین اجتماعی، تقریبا ۸۷۰ تخت 
بدحال  بیماران  به  ویژه  بخش های  در  فعال 
نیازمند بخش های ویژه اختصاص یافته است و 
در بخش های سرپایی مراکز درمانی تعداد ۱۳۹ 
میلیون و ۴۵۵ هزار و ۳۳۷ خدمت سرپایی شامل 
ویزیت و خدمات تشخیصی          - درمانی )داروخانه، 
آزمایشگاه، رادیولوژی و ...( به بیمه شدگان ارائه 
شده است. در 6۱ بیمارستان ملکی سازمان تامین 
اجتماعی در سال ۱۳۹۸ همچنین تعداد ۱۳۴ هزار 
و ۹۱۷ مورد عمل زایمان )طبیعی و سزارین( 
انجام شد و در ۷۵ مرکز درمانی بستری سازمان 
مورد عمل  اجتماعی، حدود ۴۷۰ هزار  تامین 

جراحی انجام شد.«
این گزارش افزود: »معاونت درمان سازمان در 
بخش اداره کل درمان غیرمستقیم هم خدمات 
درمانی خود را در سال ۱۳۹۸، که مشتمل بر 
۳۳۴ میلیون و ۱۱6 هزار و ۱۱۳ نسخ سرپایی و ۳ 
میلیون و ۹6۵ هزار و ۹62 پرونده بستری است، 

از طریق خرید خدمت به 
بیمه شدگان تحت پوشش 
درمان ارائه کرد که در ازای 
خدمات درمانی خریداری 
میلیارد   ۱6،۹۸2( شده، 
طرف  مراکز  به  تومان( 
قرارداد ارائه دهنده خدمت 

پرداخت شده است.«

مدیریت بحران و برنامه مقابله با 
اپیدمی کرونا

بخش  اقدامات  گزارش  این  از  دیگری  بخش 
با  مقابله  برای  اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان 
بیماری کووید-۱۹ تشریح  و اعالم شد: »عملکرد 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  بیمارستان های 
خدمت رسانی به بیماران مبتال به ویروس کرونا 
لغایت مورخ ۱۵ تیرماه تعدد 2۷ هزار و ۳۸۱ 
نفر در مراکز تأمین اجتماعی بستری شده اند که 
۹ هزار و ۹6۵ نفر آنان مثبت بوده اند. در حال 
حاضر نیز هزار و 2۹۹ نفر بستری هستند ضمن 
اینکه 2۳ هزار و ۳۸۹ نفر نیز از این مراکز ترخیص 
شده اند، 2 هزار و ۳۹۳ نفر نیز تعداد فوتی ها در 

مراکز تأمین اجتماعی بوده اند.«
تشکیل   « یادآور شد:  اجتماعی  تأمین  سازمان 
ستاد مدیریت بحران در معاونت درمان و تأمین 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز مدیریت های درمان 
جهت پیشگیری، اعطای مجوز موقت بکارگیری و 
تأمین نیروی انسانی جایگزین واختصاص مبلغ 2 
هزارمیلیارد ریال اعتبار برای خرید اقالم مصرفی 
و غیرمصرفی پزشکی، استفاده از ظرفیت نیروهای 
بازنشسته بخش درمان کشور به صورت قراردادی 
با اولویت همکاران بازنشسته بخش درمان سازمان، 
جبران خدمات آن دسته از پزشکان همکار شاغل 
در بیمارستان های ملکی سازمان که با توجه به 
دستورات ابالغی اعمال جراحی، تشخیصی و ... 
آنان متوقف شده- تا سقف ۴۰ درصد متوسط 
کارکرد 6 ماه قبل پزشکان موصوف- و همراهی با 
نظام سالمت و مدیریت بحران کشور در پذیرش 
بیماران کرونایی و غیرکرونایی و ارائه خدمات 
با تعرفه دولتی از دیگر اقدامات این سازمان در 

مواجهه با این بیماری است.«
در ادامه این گزارش تصریح شد: »تشکیل کمیته 
بحران در ستاد مرکزی و ابالغ دستور آماده باش 
کامل جهت مواجهه با تبعات شیوع ویروس کرونا 
به مدیریت های درمان استان ها، در بخش درمان 
مستقیم، تفویض ساماندهی و برنامه ریزی نیروی 

انسانی مورد نیاز به مدیریت های درمان استان و 
در بخش درمان غیرمستقیم، تفویض اختیار نحوه 
نظارت و بازرسی از مراکز طرف قرارداد به مدیریت 
های درمان استان، ارتقاء آگاهی کارکنان صف و 
ستاد، اعطای مجوز ترک تشریفات خرید اقالم 
مورد نیاز مراکز هم در جهت ایجاد و افزایش 

هماهنگی ها انجام پذیرفته است.«
اختصاص بالغ بر یک سوم ظرفیت تخت های 
بیمارستانی سازمان جهت پذیرش بیماران مبتال 
جراحی  اعمال  همه  شدن  کنسل  و  کرونا  به 
همه  در  خدمات  ارائه  الکتیو،  فعالیت های  و 
درمانگاه ها و کلینیک های تابعه سازمان، در دو 
شیفت کاری تعیین و صدور مجوز برای مرکز 
آزمایشگاه رفرانس و بیمارستان لبافی نژاد به عنوان 
مرکز پشتیبان انجام خدمات آزمایشگاهی تست 
PCR و Covid- ۱۹، اختصاص مبلغ 2۴۰ میلیارد 
تومان در اسفند ماه ۱۳۹۸ برای تأمین لوازم و 
تجهیزات مورد نیاز، مجوز جذب و بکارگیری 
با شرایط  نیروهای تخصصی و غیرتخصصی، 
مواجهه،  بیشترین  با  استان هایی  به  مشخص 
از  داوطلب  همکاران  از  دعوت  و  شناسایی 
سایر استان ها به استان های درگیر بحران، الزام 
همکاری کلیه گروه های تخصصی پزشکی در 
پوشش شیفت های بیمارستان نیز در جهت توسعه 
ظرفیت های ملکی بخش دیگری از اقدامات اعالم 
شده سازمان تأمین اجتماعی در این گزارش است.
گزارش سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان 
پایان  تا  دفترچه ها  اعتبار  »تمدید  شد:  یادآور 
اردیبهشت ۱۳۹۹، تجویز داروهای مزمن برای 
بیماران دارای پرونده مزمن به صورت 2 ماهه، 
تمدید اعتبار پرونده های دارویی بدون نیاز به 
مراجعه حضوری بیمار تا پایان شهریور ماه، تعیین 
سقف ریالی قابل تایید از سوی داروخانه های طرف 
قرارداد برای بیماران دارای پرونده ۸۰ میلیون ریال 
و برای بیماران غیرپرونده ای ۳۰ میلیون ریال، به 
تعویق انداختن ارسال اسناد پزشکی، اعطای مجوز 
افزایش سقف تعدادی وریالی مراکز طرف قرارداد 
به مدیریت های درمان استان، تعلیق محدودیت 
زمانی انجام خدمات  CT. scan و MRI، توقف 
معرفی بیمه شدگان به مراجع پزشکی )پزشک 
معتمد، شورا و کمیسیون پزشکی( جهت بررسی 
استراحت پزشکی و معاینات شروع بیمه و تعلیق 
برخی فعالیت های بیمه گری )مانند توقف کلیه 
بازرسی های مرتبط با امور بیمه شدگان خاص( 
نیز از مهمترین اقدامات این سازمان جهت کاهش 

شیوع ویروس کرونا است.«
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