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اجتماعی

ادامه کمک های مردم استان به
سیل زدگان سیستان و بلوچستان

رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهد
منصوبشد
دکتر ســید محمدحســین بحرینی به عنــوان رئیس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب شد .به گزارش
ایســنا ،وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی طی
حکمــی محمدحســین بحرینــی ،سرپرســت فعلی
دانشگاه علوم پزشــکی مشــهد را به عنوان رئیس این
دانشگاه منصوب کرد .شــایان ذکر است  ۲۸مهرماه
امســال دکتر محمد حســین بحرینــی از ســوی وزیر
بهداشت به عنوان سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد منصوب شــده بود که پــس از مصوبه شــورای
عالی انقــاب فرهنگی به عنوان رئیس این دانشــگاه
منصوبشد.
•نقشموثربسیججامعهپزشکیدرامدادرسانیو
ارائهخدماتبهمحرومان

همچنین به گــزارش وبــدا ،رئیــس دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد در نخســتین نشســت کانون بسیج
اساتید جامعه پزشکی این دانشــگاه  ،با بیان این که
بســیج جامعه پزشــکی در ارائه خدمــات در مناطق
کم برخــوردار و امــداد رســانی در زمان وقــوع بالیا
همواره نقش موثری را ایفا کرده اســت ،اظهار کرد:
هیئت رئیســه دانشــگاه نیز به عنوان اعضای بسیج
اساتیدجامعهپزشکی،آمادههمکاریبرایرسیدن
به اهــداف این نهاد اســت .بحرینــی با بیــان این که
استادان با تفکر بسیجی می توانند الگوی مناسبی
براینسلجوانباشند،تصریحکرد:افزایشفعالیت
های دانشگاه و استفاده از ظرفیت های استادان در
محورهای مختلف در چشم انداز یک ساله می تواند
درهمافزاییمثمرباشد.دکترصابریمسئولبسیج
اساتیددانشگاهعلومپزشکیمشهدنیزدراینجلسه
با بیان این که بسیج اساتید دانشگاه از سال گذشته
به عنوان کانون ،زیر مجموعه بسیج جامعه پزشکی
تشکیل شده است ،اظهار کرد :کانون بسیج اساتید
جامعهپزشکیجزوساختاراصلیدانشگاهمحسوب
میشودوبابنیهقویدرعرصههایعلمیوپژوهشی،
در محورهــای بهداشــت و درمــان بــه آحــاد مــردم
خدماترسانیمیکند.

چهار شنبه  ۲بهمن  . ۱۳۹۸شماره ۴۳۳۰
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در دیدار مدیرکل بیمه سالمت استان با سردبیر روزنامه خراسان مطرح شد:

4مشکل اساسی پیش پای بیمه سالمت استان
گزارش جلسه
رضا میرزاده

مشکالتمالی،بدهیهایمعوق،رویههایغلط
گذشته و شــرایط خاص استان خراســان رضوی؛
چهار مانع و سدی است که مدیرکل بیمه سالمت
استان از آن به عنوان مواردی که مشکالت زیادی
برای بیمه ســامت خراســان رضوی پدیــد آورده
است ،یاد کرد و از ضرورت رفع آن با مدیریت منابع
و انجام برخی تحوالت گفت.به گزارش «خراسان
رضوی» ،دکتر مرتضی وجدان در دیدار با سردبیر
روزنامه خراسان که در تحریریه این روزنامه برگزار
شــد ،با بیان این کــه حــدود  ۵۰درصــد جمعیت
کشــور ،یعنی حدود  ۴۲میلیون نفر تحت پوشش
بیمه ســامت هســتند ،اظهار کرد :این تعــداد در
قالبپنجصندوقبیمهسالمتهمگانی،صندوق
کارکناندولت،صندوقسایراقشار(شاملخانواده
شــهدا ،جانبازان ،ایثارگران ،طــاب و روحانیان
و دانشــجویان) ،صندوق ایرانیــان و صندوق بیمه
روســتایی خدمات دریافت می کننــد .وی افزود:
بیشــترین تعــداد بیمه شــدگان بیمه ســامت در
کشــور مربوط به استان خراســان رضوی است .از
شــش میلیون و  ۴۰۰هــزار نفر جمعیت اســتان،
ســه میلیون و ۵۵۵هزار نفر بیمه شده سالمت در
اســتان خراســان رضوی داریم که بر این اســاس،
بیش از ۵۵درصد جمعیت اســتان تحت پوشــش
بیمه ســامت هســتند .وی تصریح کرد :عالوه بر
این ،در بعضی صنــدوق ها نیز باز هــم در رتبه اول
صندوق های بیمه سالمت کشور قرار داریم .مثال
درصندوقبیمهروستاییانکهشاملشهرهایزیر
 ۲۰هزار نفر جمعیت ،روستاها و عشایر می شود،
یک میلیــون و  ۷۵۰هزار نفر جمعیت بیمه شــده
داریم.مدیرکلبیمهسالمتاستاندرادامهگفت:
همزمانباشروعطرحتحولوهمگانیشدنبیمه

سامانه های
بارشی جدید
در راه استان

عکس  :دهقانی

معاون مشــارکتهای مردمی اداره کل کمیته امداد
امام خمینی (ره) خراســان رضوی گفت :حدود 7.5
میلیاردریالکمکنقدیوغیرنقدیمردماستانبرای
مناطقسیلزدهسیستانوبلوچستانتوسطایننهاد
جمعآوری شده است .حسین گیالسی در گفت و گو
با ایرنــا افزود :با توجه بــه نیاز فوری مردم ســیلزده به
کاالهایبهداشتیوخوراکی،تامینایناقالمازمحل
کمکهاینقدیدرکنارارسالکمکهایغیرنقدی
مردم در دســتور کار قــرار دارد .وی ادامــه داد :تامین
انواع مواد خوراکــی ،آب معدنی ،ظروف آشــپزخانه،
اقالمبهداشتیوشوینده،آرد،تانکرآبوانواعپوشاک
در اولویت کمکرســانی به مناطق ســیلزده اســت.
گیالســی افزود :ارســال کمکها به صــورت منظم و
هدفمند از تمام شهرستانهای استان در حال انجام
است و ادارات و دفاتر این نهاد و ۲۵۵مرکز نیکوکاری
زیرپوششدراستان،آمادهدریافتکمکهایمردمی
هســتند.همچنین مدیرعامل جمعیت هــال احمر
اســتان نیز درباره کمک های ارسال شــده به مناطق
سیل زده سیســتان و بلوچســتان گفت :یک میلیارد
و  ۶۶۷میلیــون ریــال کمک نقــدی مردم اســتان به
سیل زدگان سیســتان و بلوچســتان به صندوقهای
هالل احمر واریز شده اســت .مجتبی احمدی افزود:
کمکهای مردم استان همچنان ادامه دارد و در حال
افزایشاست.

جامعه

سالمتدرسال،۹۳گفتهشدکههمهمیتواننداز
این بیمه بهره مند شوند ،هم اکنون بین ۸۰تا۸۵
درصد بیمه شــدگان از بیمه های رایگان استفاده
میکنندوسرانهایبرایبیمهپرداختنمیکنند،
حتیبرخیافرادکهازبیمهایرانیاناستفادهوبابت
آنهزینهپرداختمیکردند،صندوقبیمهخودرا
تغییردادند،اینباعثشدافرادیکهتواناییمالی
دارندوافرادیکهتواناییمالیندارند،دریکدسته
قرار بگیرند .وی افزود :امســال بر مبنای بند الف
ماده ۷۰قانونبرنامهششم،سازمانبیمهسالمت
مکلف شد طرح پوشــش اجباری بیمه همگانی را
راه اندازی کند .بر این اساس بنا بر آن شد افرادی
که باید به صورت رایگان بیمه شوند ،توسط وزارت
رفاهبهسازمانبیمهسالمتمعرفیشوندواینکار
درآزمونوسع،مشخصمیشود.
•منابعمامحدوداستوبایدمدیریتشود

مدیرکل بیمه ســامت اســتان با تاکید بــر این که
منابع ما محدود اســت ،گفت :با توجه به این که در
کشورحدود ۸۵درصدبیمهشدگانبیمهسالمت
به صورت رایگان بیمه شــده اند ،منابع درآمدی ما

از همان ۱۵درصد باقی مانده حاصل می شود که
گاهی هم به صورت منظم پرداخت نمی شــود .از
سویدیگروباتوجهبهوضعیتاقتصادیکنونی،ما
بایدمنابعموجودخودرابهدرستیمدیریتکنیم.
وی افــزود :در ایــن زمینــه کارهایی انجام شــده و
باید انجام شــود .مثال باید جلــوی خدمات القایی
یا تکراری گرفته شــود ،هر چند با این موضوع هم
مخالفت هایی شــد اما چــاره ای بــرای آن نبود .از
سوی دیگر ،ســقف های درمانی برای بیمارستان
هادرنظرگرفتهشدتاخودشانبتوانندهزینههای
خودرامدیریتکنند.ازسویدیگر،کسیکهبیمه
رایگانشده،بایدازواحدهایدولتیخدماتبگیرد
نه از واحدهای خصوصی .چــون اول اظهار کرده
است که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارد .دکتر
وجدان تاکید کرد :اصالح رویه های غلط گذشته
بسیاردشواراستوالبتهرسانههادرزمینهاصالح
اینرویههامیتوانندبسیارنقشآفرینباشند.
•مطالباتموسساتوبخشهایدرمانی

مدیرکل بیمه ســامت اســتان گفت :متاسفانه
به دلیل سیاســت های غلــط ،زیان انباشــته ای

نقشه های پیش بینی هواشناسی نشان می دهد از عصر چهارشنبه
(امــروز) ســامانه ناپایدار جــوی جدیدی وارد اســتان خواهد شــد.
آهنگران کارشــناس هواشناسی اســتان در این زمینه به «خراسان
رضوی» گفت :با ورود ســامانه ناپایدار جوی به اســتان ،بارش برف
و باران برای روز پنج شــنبه در نقاط مختلف اســتان پیش بینی می

در بخــش بیمه ســامت وجــود دارد .نتوانســته
ایم مطالبات موسسات در ســال ۹۷را به صورت
کاملپرداختکنیموچهارماهمعوقداریم.بیمه
هم اعتباری نداشــته تا این بدهی را تسویه کند.
نباید چوب همه مسائل موجود بر سر بیمه باشد.
وی افزود :خوشبختانه در ســال  ۹۸بدهی ها تا
مرداد تســویه و هزینه داروخانه ها نیــز تا مهرماه
پرداختشدهاست،اگربدهیهایسالهای۹۷
و ۹۸وبودجهموردنیازاینبیمهبرایسال ۹۹به
صورتکاملوصولشود،بیمهسالمتمیتواند
بهتمامیتعهداتدرمقابلموسساتعملکند.
دکتــر وجــدان یــادآور شــد :در اســتان ۴۶۶۰
موسسه و  ۷۴بیمارســتان دولتی و غیردولتی و
مرکز جراحی محدود داریم کــه از این نظر نیز در
کشور در رتبه های شــاخص قرار داریم ،ضمنا ما
در اســتان با حضور زائران و اتباع نیــز مواجه ایم،
خیلیازآنهاهزینههایبیمهرادراستاندیگری
پرداختوازخدماتدرمانیدراستانمااستفاده
می کنند ،درخصوص اتبــاع نیز با وجود خدمات
خوبی که ارائه می شود ،هزینه چندانی دریافت
نمیشود،اینموضوعبهاطالعکمیساریایاتباع
نیزرسیدهاست.ویتصریحکرد:اینمسائلباعث
می شود بار هزینه های بخش سالمت در استان
افزایش پیدا کند ،اگر قرار است برای ما اعتباری
در نظر گرفته شــود ،باید این شــاخص هــا نیز در
نظر گرفته شود .دکتر وجدان ادامه داد :با آن که
بر اساس قانون ،بیمه شدگان بیمه سالمت باید
از بخش دولتی خدمات بگیرند اما در خراســان
رضوی ،بر اســاس برخی مالحظات ،اجازه داده
شــده بیمه شــدگان از خدمات بخش خصوصی
هم در بخش سرپایی اســتفاده کنند ،مشکل آن
جا به وجود می آید که بیمه شده ای که در استان
همجوار نتوانسته از این خدمات استفاده کند ،با
مراجعهبهخراسانرضویازاینخدماتاستفاده

شود .وی با بیان این که بیشترین بارش ها برای نیمه جنوبی استان
پیــش بینی شــده اســت ،تصریح کــرد :همچنیــن در نیمــه جنوبی
استان وزش شــدید باد نیز خواهیم داشــت .وی به میزان بارش در
 24ســاعت گذشــته منتهی به ســاعت  12روز سه شــنبه نیز اشاره
کرد و گفت :بیشــترین بــارش برف در شهرســتان تربــت حیدریه با

می کند و بــار مالی آن به بیمه اســتان خراســان
رضوی تحمیل می شود که ســاالنه حدود ۱۲۰
میلیارد تومان بار مالی برای ما داشــته اســت .ما
در بخش خصوصی نتوانســته ایم مطالبات را به
درستی پرداخت کنیم و حدود شش ماه در سال
گذشــته و چهار ماه در ســال جاری به این بخش
بدهیمعوقداریم.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان افزود :البته مسائل
مثبت زیادی هم در بخش بیمه سالمت در استان
داشــته ایم .ســازمان بیمه ســامت به سمت یک
ســازمان الکترونیک حرکــت می کند و بســیاری
از خدمات آن نیز الکترونیک شــده اســت .مثال در
موضوع رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری در
کشور ،شروع خوبی داشــته ایم و سه ماه است این
کاردراستانانجاممیشود.
وی گفت :این کار ،منافع بســیار خوبی برای ما در
زمینه صرفه جویی در منابع انسانی ،منابع مالی و
زمانداشتهاست.طرحنسخهنویسیالکترونیک
همدرهشتشهراجرامیشودکهدرآیندهنزدیک
در مشــهد و ســایر شــهرها اجرایی خواهد شد .در
زمینهاستحقاقسنجیونظامارجاعهماینکاردر
برخیشهرهاانجاممیشودودرحالتوسعهبهسایر
شهرهاست.درزمینهکمکبهبیمهشدگانکمیته
امداد ،افراد فاقد هویت و زندانیان و خانواده های
آناننیزاتفاقاتخوبیدراستانشکلگرفتهاست.
•اعالمآمادگیروزنامهخراسانبرایکمک
بهرفعمشکالتحوزهسالمتاستان

سردبیرروزنامهخراساننیزدرایننشستبااشاره
به ســابقه ۱۱۱ساله روزنامه خراســان گفت :این
روزنامه بر مبنای رســالت خود در حمایت از اقشار
مختلف جامعه ،تالش می کند در راستای ارتقای
شــاخص های ســامت و کمک به بهبود وضعیت
سالمتمردم،باهمهدستگاههایمربوطهمکاری
کند« .ســید علی علوی» افزود :با توجه به اهمیت
مضاعف مسئله سالمت جامعه ،روزنامه خراسان
تالش می کند ضمن انعکاس مســائل و مشکالت
مختلفموجوددرحوزهسالمت،برایرفعموانعو
مشکالتپیشپایموسساتدرمانیوبیمههانیز
برنامهریزیکندواقداماتیرا انجامدهد.

 24سانتی متر گزارش شده ،همچنین طی این مدت در شهرستان
مشهد  3/5میلی متر برف باریده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری مشــهد ،یعقوبی معاون
خدمات شهری شهرداری از خدمت رسانی سه هزار نیروی کارگری
در پی بارش برف در مشهد خبر داد.

