
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر اعالم کرد

سرپرست تیم ارزیابی بیمه سالمت مطرح کرد

تالش هالل احمر برای تامین نیازهای بیماران خاص
تولید بیش از ۲۰هزار ست دیالیز در هفته گذشته

با تغییر مدل پرداخت ارز ترجیحی به دارو
 دست سودجویان کوتاه شد

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر با 
اشاره به اینکه هالل احمر در تالش است تا نیازهای 
بیماران خاص را نیز تامین کند، از تولید بیش از 
۲۰ هزار ست دیالیز در یک هفته گذشته خبر داد.

به گزارش سپید و بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی 
جمعیت هالل احمر، علیرضا عسکری با بیان اینکه 
جمعیت هالل احمر در تالش است تا نیازهای 
شهروندان را در حوزه های مختلف برطرف کند، 
گفت: »سرنگ ۵ میل با سرسوزن G۲۲  به تعداد 
 G۲۳ ۵۷۶ هزار عدد، سرنگ ۲ میل با سرسوزن
به تعداد یک میلیون ۷۲۸ هزار عدد و سرنگ ۱۰ 
میل با سرسوزن G۲۱ به تعداد ۳۴۵ هزار و ۶۰۰ 
عدد در شرکت تجهیزات پزشکی از تاریخ ۱۵ 

مردادماه لغایت ۲۱ مردادماه تولید شده است.«
وی افزود: »همچنین در حوزه تامین نیازهای موارد 
مربوط به دیالیز، ۸ هزار و ۸۰۰ عدد صافی دیالیز 
F۶۰، بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ عدد صافی دیالیز 
F۸۰ و ۷ هزار و ۹۹۲ صافی دیالیز F۸ در این 

با  به سرعت  که  است  زمانی ساخته شده  بازه 
عرضه به بازار کشور به مراجعه کنندگان تحویل 

داده شده است.«
عسکری ادامه داد: »ماشین دیالیز، ابتدا بی کربنات 
سدیم خشک موجود در سوبگ را با آب خالص 
RO مخلوط سپس با اختالط آن با مایع کنسانتره 
اسیدی، محصول همودیالیز مناسب را تهیه می کند 
که این بی کربنات سدیم که تحت عنوان سوکارت 
نیز شناخته می شود در هفته گذشته به تعداد ۱۴ 
هزار و ۷۲۴ عدد در مجموعه هالل احمر تولید 

شده است.«
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر 
خاطرنشان کرد: »عالوه بر این ۲۹ هزار عدد فالکن، 
۲۰ هزار و ۱۶۰ عدد ست دیالیز و ۳  هزار و ۲۴۰ 
گالن ۵ لیتری محلول دیالیز در این بازه زمانی 
تولید شده است و با عرضه از طریق مراکز مرتبط، 
در اختیار بیماران و شهروندان قرار گرفته است.«

وی با اشاره به اینکه هالل احمر در تالش است تا 

نیاز بیماران خاص را تامین کند، گفت: »جلساتی با 
مجموعه های داخلی و خارجی برگزار شده است 
تا هر آن چه مورد نیاز بیماران خاص است تولید 

و یا تامین شود تا بیماران کشور با دغدغه کمتری، 
رویه درمان خود را آغاز کنند.«

سرپرست تیم ارزیابی و پایش سازمان بیمه سالمت 
ایران، با اشاره به طرح تغییر مدل پرداخت یارانه 
دارو گفت: »با این اقدام که به صورت ضربتی 
اجرا شد، از دست درازی افراد سودجو به منابع 

ملی جلوگیری گردید.«
به گزارش سپید، مهدی قنادی گفت: »اجرای طرح 
تغییر مدل پرداخت ارز ترجیحی دارو، در ابتدای 
طرح باعث ایجاد اضطراب بین بیمه شدگان شده 
بود، ولی با مدیریت صحیح در استان ها علی رغم 
شروع ضربتی، توانستیم فرصت برنامه ریزی را 
از دست افراد سودجو گرفته و بازار دارو را به 
سمت منافع بیمه شدگان )بیماران( هدایت کنیم؛ 
به صورتی که ضمن افزایش تعداد در تعهد، در 
بسیاری از داروها، سهم پرداختی بیمه شده نسبت 

به قبل کاهش داده شد.«
وی هدف از اجرای ضربتی این طرح را جلوگیری 
از جبهه گیری و فرصت طلبی عده ای منفعت طلب 

دانست.
قنادی، قاچاق دارو را بخشی از سودجویی های 
قبل دانست و افزود: »با اجرای این طرح دست 
افراد زیادی از این بازار بریده شده است و طبیعی 

است که عده ای معترض باشند.«
وی گفت: »کار با سامانه نسخه نویسی الکترونیکی 
دارای پیچیدگی های خاصی بوده و در واقع زحمت 

اصلی بر دوش تک تک همکاران استانی است که 
شایسته تقدیر و تشکر هستند.«

سرپرست تیم ارزیابی و پایش سازمان بیمه سالمت 
ایران با اشاره به جبهه گیری و مقاومت عده ای 
در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی تاکید 
کرد: »علی رغم تمام مانع پراکنی ها، همکاران ما در 
استان ها توانستند مقاومت ها در این زمینه را شکسته 
و به اهداف خود در این زمینه برسند. به نوعی که 
پس از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک مراکز 
تشخیصی و درمانی حاضر به برگشت به نسخه 
کاغذی نیستند و اجرای قبلی نسخه الکترونیک 
موجب پیاده سازی پرداخت یارانه دارو در کم ترین 
زمان ممکن و با کم ترین هزینه اجتماعی گردید. 
بدون زیرساخت الکترونیک پرداخت یارانه به دارو 
تقریبا غیر قابل تصور بوده و موجب آشفتگی در 
نظام درمان می شد و تالش سنوات قبل سازمان های 
بیمه پایه برای الکترونیکی نمودن امور مربوط به 
درمان، موجب اجرای راحت قوانین و احقاق حقوق 

بیمه شدگان گردید.«
وی هدف از ارزیابی میدانی و نظارت بر فعالیت ها 
را شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف و اشکاالت 
موجود در ارائه خدمات بهتر به مردم عنوان کرد.

قنادی با اشاره به راه اندازی سامانه های هوشمند در 
سازمان بیمه سالمت گفت: »با توجه به تغییرات 

صورت گرفته باید مدل های سازمانی نیز تغییر کنند 
و یکی از نتایج همین پایش های استانی می تواند 

تغییر مدل ها باشد.«
وی با تاکید بر اهمیت مسئله نظارت در فرآیندها 
افزود: »ما سه نوع نظارت در سازمان داریم که مرحله 
نخست قبل از ارائه خدمات صورت می گیرد تا 
در صورت مشاهده نقص ها و کاستی ها، مشکالت 
قبل از ارائه خدمات به بیمه شدگان رفع شود. 
نظارت بعدی نظارت حین خدمت است که توسط 
سامانه ها به صورت آنالین کنترل می شود و در 
نهایت نظارت بعد از ارائه خدمات را داریم که به 

بررسی عملکردها از طریق بررسی انحراف معیار 
در داده ها طی ماه های بعد از ارائه خدمت مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.«
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت 
ایران، وی در پایان با تاکید بر اینکه ما به مرحله ای 
رسیده ایم که باید نظارت بر کیفیت ارائه خدمات 
داشته باشیم، افزود: »قبل از راه اندازی سامانه های 
الکترونیک امکان کنترل و نظارت منسجم بر انجام 
فرآیندها چه در مرحله قبل از ارائه خدمت، چه 
حین خدمت و چه بعد از خدمت نداشتیم، اما اکنون 

می توانیم ریز به ریز عملکردها را بررسی کنیم.«
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