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به بهانه نخستین رویداد هم انديشي در عرصه بيمه سالمت؛

دو ميليون و 200هزار نفر تحت پوشش بيمه سالمت سيستان و بلوچستان هستند
گفتگو با دکتر محمد صفدري مدير کل بيمه سالمت سيستان و بلوچستان

مهندس طاهر موهبتي مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران:
متولي�ان و مس�ئوالن س�ازمان در عين رعاي�ت مقررات براي رس�يدن به اهداف و
پيشرفت ،بايد آن را به سمت و نفع نيروهاي انساني سوق دهند.

مقدمه
يک��ي از ادارات کلي ک��ه در ارتقاء
ش��اخصهاي بهداش��تي درمان��ي
باالخ��ص در اس��تان سيس��تان و
بلوچستان نقش قابل توجهي داشته
است اداره کل بيمه سالمت ميباشد
که در مدت حدود سه دهه از عمرش
خدمات��ي ارائه ک��رده ک��ه برابري
ميکند با دهها سال تالش و خدمت
اين خدمات شاخص که عمدتا منشأ
ظه��ور و بروزش بعنوان پيش��نهاد
دهنده مديرکل س��اعي ،تالش��گر و
خدمتگزار صادق مردم استان جناب
آقاي دکتر محمد صفدري ميباشد
تمامياج��را گرديده و حتي ش��روع
آن بصورت پايلوت از همين استان
به ساير نقاط کش��ور تسري يافته
که جاي تقدير و س��پاس دارد .بيمه
س�لامت تا کنون بعنوان يک بازوي
توانمن��د در کنار متوليان بهداش��ت
و درم��ان از يک س��و و حمايت بي
ش��ائبه از اقش��ار مختلف مردم با
پرداخت هزاران ميليارد ريال هزينه
بعنوان يک چتر حمايتي تحقق بخش
خواس��ته بحق رهب��ر معظم انقالب
حضرت آيت ا ...خامنهاي در کاهش
رنج مري��ض داري از خانوادهها و
اجراي اص��ل عدال��ت اجتماعي در
ارائ��ه خدمات بهداش��تي و درماني
در بي��ن تمامياقش��ار م��ردم نقش
آفرين بوده اس��ت و اينبار سازمان
بيمه س�لامت در کشور با رويدادي
ديگر خبرساز شده است رويداد هم

انديش��ي در عرصه بيمه سالمت که
بستري است براي ظهور ايدههاي نو
و حمايت از نوآوران در اين عرصه
تا باشد که اين هم انديشيها منتج به
ارائه خدمات هر چه بيشتر و بهتر از
سوي س��ازمان بيمه سالمت کشور
به مردم خوبمان شود با اين اميد و
به همين مناس��بت آقاي دکتر محمد
صف��دري مدي��ر کل بيمه س�لامت
اس��تان سيس��تان و بلوچستان در
نشست با اصحاب رسانه به تشريح
اين مهم و نيز س��اير خدمات اداره
کل بيمه س�لامت استان پرداخت که
از نظرتان ميگذرد:
دکت��ر صف��دري ابتدا با اش��اره به
نخس��تين روي��داد هم انديش��ي در
عرصه بيمه سالمت گفت :اين رويداد
ملي هم انديشي رقابت ايدههاي نو در
عرصه سالمت بستري براي ظهور
ايدههاي نو و حمايت از نوآوري در
عرصه بيمه سالمت است.
مدير کل بيمه س�لامت سيس��تان و
بلوچس��تان افزود :پوشش بيمه اي،
قوانين و مقررات و فرآيندها ،نظارت
بر خدمات بيمه س�لامت ،آموزش،
پيشگيري و ارتقاي سالمت ،مديريت
منابع ،مصارف و سرمايه گذاري و
کاربرد فناوري اطالع��ات در نظام
بيمه س�لامت از محورهاي رويداد
هم انديشي در عرصه بيمه سالمت
است.
وي ادامه داد :اساتيد و دانشجويان،
پزش��کان و متخصص��ان ،کارکنان

بيم��ه س�لامت ،مراکز تش��خيصي
درماني ،کارکنان دفاتر پيش��خوان
خدمات دولت و بيمه ش��دگان بيمه
سالمت ايران از جمله مخاطبان اين
رويداد هستند.
صف��دري با بيان اينک��ه افراد تا 15
دي فرص��ت براي ارائ��ه ايده دارند
افزود :عالقمندان براي نام نويسي و
دريافت اطالعات بيشتر به وب سايت
رويداد به آدرس SHAREIDEA.
 IHIO.GOV.IRمراجعه کنند.
وي ادام��ه داد :بع��د از اتمام زمان
نام نويس��ي ايدهها در اين سامانه،
داوران و نخب��گان حوزه س�لامت
ايدهه��ا را داوري ميکنن��د و به 18
نفر ب��ه ترتيب  6نف��ر اول مبلغ 16
ميلي��ون تومان  6 ،نف��ر دوم مبلغ 8
ميليون تومان و به  6نفر سوم مبلغ
 4ميليون تومان جايزه تعلق خواهد
گرفت.
مدير کل بيمه س�لامت اس��تان در
بخش ديگ��ري از اي��ن گفتگو گفت:
به منظ��ور رفاه حال بيمه ش��دگان
و تس��هيل در رون��د ارائ��ه خدمات
درماني کليه مطالبات مراکز درماني
در بخ��ش خصوص��ي و دولتي به
روز ميباشد.
دکتر صفدري اظهار داشت :تسريع
در رون��د ارائه خدم��ات و مديريت

مطالبه ميکنند بدون شک اين معظل
باعث افزايش هزينه درماني شده و
مشکالت بس��ياري را براي بيماران
به وجود ميآورد.
وي تصري��ح ک��رد :در حال حاضر
هيچ ش��رکت يا موسسهاي وابسته
به بيمه س�لامت نبوده و تنها دفاتر
پيش��خوان دول��ت ،طرف ق��رارداد
هم��کاري با اداره کل بيمه س�لامت
هس��تند ،بنابراين اف��رادي که تحت
پوشش هيچ بيمه پايه درماني نيستند
ميتوانن��د با مراجعه به ادارات بيمه
سالمت و دفاتر پيشخوان دولت در
سراس��ر استان نس��بت به دريافت
دفترچه بيمه درماني اقدام کنند.
مدي��ر کل بيم��ه س�لامت اس��تان
سيستان و بلوچستان اظهار داشت:
تماميشهروندان اس��تان سيستان
و بلوچس��تان در صورت مشاهده
افراد س��ودجو از نام بيمه سالمت
جهت بيمه نمودن و يا درخواس��ت
مبالغي ميتوانند ش��کايتهاي خود
را مطرح کنند.
درباره رويداد
رويداد هم انديش��ي در عرصه بيمه
سالمت بس��تري دانش بنيان است
که با نگرشي نوآورانه و خالقانه به
روزترين و کارآمدترين روشهاي
توس��عه خدمات بيمه س�لامت در

کنترل هزينههاي درماني در حوزه
س�لامت ميتوان��د باع��ث افزايش
ش��اخصهاي س�لامت و کاه��ش
هزينههاي درماني در جامعه گردد.
وي تصريح کرد.بيش از ۹۲۰موسسه
تشخيصي درماني اعم از شهري و
روس��تايي طرف ق��رار داد با بيمه
س�لامت استان ميباش��ند که ارائه
خدمات درماني به بيمه ش��دگان را
انجام ميدهند.
مدير کل بيمه سالمت استان افزود:
بي��ش از دوميليون ۲۰۰ه��زار نفر
تحت پوش��ش بيمه س�لامت استان
ق��رار دارند و از خدمات درماني در
بخش خصوص��ي و دولتي بهرمند
ميباشند.
دکتر صفدري خاطر نشان کرد :نگاه
م��ا به مردم بهره عادالنه از خدمات
مطلوب و اثربخش در راستاي حفظ
و ارتقا س�لامت ب��راي همه جامعه
تحت پوشش ميباشد.
دکت��ر محمد صف��دري همچنين در
خصوص برخ��ي کالهبرداريها و
س��ودجوييها به نام بيمه سالمت،
گفت :چنانچه فردي از سوي شرکتي
يا موسس��هاي اقدام به بيمه نمودن
افراد و خانواده آنها کند و در همين
رابطه مبلغي به عن��وان هزينه بيمه
دريافت کند ،به طور حتم سودجويي
بوده و اين افراد کالهبردار هستند.
مدي��ر کل بيم��ه س�لامت اس��تان
سيس��تان و بلوچس��تان افزود :در
برخي ش��رايط مش��اهده ش��ده که
کالهب��رداري از بعض��ي بيم��اران
س��رطاني و خاص انجام ميشود،
به طوري که با شناس��ايي اين افراد
کمکهاي نقدي براي بيماران واريز
شده و سپس از آنها دفترچه درماني

کش��ور را از مخاطبي��ن احص��اء
ميکند و پ��س از ارزيابي طرحهاي
ارسالي به منظور اجرا موثر ،آنها را
بوميمينمايد رويداد هم انديشي در
نظ��ر دارد تا با فراهم کردن فضايي
رقابتي و مهيج ايده پردازان را ترغيب
نمايد ت��ا طرحهاي نوآورانه خود را
ارائه نماين��د و ايدههاي برگزيده را
با حمايت مال��ي و معنوي به منصه
ظهور رس��اند .به طور کلي رويداد
هم انديش��ي بس��تر نوآوري بازي
اس��ت که با حمايت س��ازمان بيمه
س�لامت ايران فراهم شده است در
اين رويداد ابتدا مشکالت موجود در
عرصه خدمات بيمه سالمت احصاء
و ب��ا همفک��ري خب��رگان ،تبديل به
مس��ئله يا مسئلههايي شفاف و قابل
اندازه گيري و ارزيابي ش��د ،سپس
براي رس��يدن به ج��واب کاربردي
فرآبنده��اي ي��ک مس��ابقه طراحي
گردي��د تا مس��ير حرکت مس��ابقه
دهندگان به سمت جواب به صورتي
مطلوب هموار گردد ،همچنين جوايز
مناسبي طراحي ش��د بدين صورت
هم سازمان بيمه سالمت به بهترين
راه حل براي مس��ائل خود ميرسد
و هم مس��ابقه دهن��دگان با داوري
معيارمند ميتوانند از جوايز در نظر
گرفته شده استفاده نمايند.
آدرس :تهران ،شهرک قدس (غرب)
بلوار ايوانک ،خيابان فالمک شمالي،
نبش درخشان شماره 1
تلفن02196881295 - 6 :
ايميل پشتيباني رويداد:
Support.shareidea@ihio.gov.
ir
ايميل مکاتبات اداري:
Info.shareidea@ihio.gov.ir

مهندس احمد علي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان:
بيمه سلامت منش�ا خيرات و برکات براي سالمت مردم ميباشد و در حوزه درمان
بيماران استان عدالت اجتماعي صورت گرفته است

تماميحق��وق اين وب س��ايت براي
رويداد هم انديشي محفوظ است
محورها و مسائل رويداد
مح��ور ش��ماره  :1آم��وزش،
پيشگيري و ارتقاي س�لامت :ارائه
بهترين راه��کار براي اجراي برنامه
پزش��ک خانواده در ش��هرها ،ارائه
بهترين راهکار براي ارتقاي برنامه
پزش��ک خانواده در روستاها ،ارائه
بهترين مدل به منظور ترويج فرهنگ
بيمه سالمت در کشور ،ارائه بهترين
مدل آموزش��ي به منظ��ور ارتقاي
سطح سواد بيمه سالمت (آگاهي از
قوانين ،مق��ررات ،خدمات و )...بيمه
شدگان.
محور ش��ماره  :2پوشش بيمهاي:
ارائه بهترين راهکار براي پوش��ش
کامل بيمه سالمت همگاني در کشور،
ارائه بهترين راهکار براي جلوگيري
از همپوشاني بيمهاي بيمهشدگان
محور شماره  :3قوانين ،مقررات و
فرآيندها :ارائه بهترين راهکار براي
تعيي��ن جايگاه حقوق��ي و اختيارات
سازمان بيمه س�لامت در کشور و
ارائ��ه بهترين راهکار ب��راي تجميع
سازمانهاي بيمهگر پايه.
محور ش��ماره  :4کاربرد فناوري
اطالع��ات در نظ��ام بيمه س�لامت:
طراح��ي روشه��اي نوي��ن جهت
شفافس��ازي هزينه َک��رد م��ردم
(پرداخت از جي��ب) در مراکز طرف
قرارداد (داروخانهها ،بيمارستانها
و ،)...طراح��ي روشه��اي نوين به

منظور جلوگيري از تخلف پزشکان
طرف ق��رارداد در ارتباط با دريافت
هزينههاي درمان��ي و ارائه بهترين
راهکار ب��راي ح��ذف دفترچه بيمه
سالمت
مح��ور ش��ماره  :5مديريت منابع،
مصارف و سرمايه انساني :طراحي
نظام ج��ذب و بکارگيري نخبگان و
معتمدين عرصه سالمت با رويکرد
کمترين هزينه ب��راي ايجاد ديدباني
س�لامت ،ارائه راهکارهاي نوين به
منظور جلوگيري از تقاضاي القايي،
معرف��ي ش��يوههاي ج��ذب مناب��ع
درآمدي پايدار براي س��ازمان بيمه
س�لامت ايران ،طراحي سيستمهاي
تش��ويقي ب��راي ايجاد انگي��زه در
رقابتي کردن خدمات بيمه س�لامت
براي مراکز طرف قرارداد (پزشکان
عمومي ،داروخانهها ،بيمارستانها
و ،)...ارائ��ه راهکاره��اي کنت��رل و
مديري��ت هزينهه��اي درمان��ي ب��ا
رويک��رد کاهش پرداخ��ت از جيب
مردم ،طراحي نظام پرداخت پاداش
بر مبناي شايستگي پزشک خانواده،
ارائ��ه راهکارهاي نوي��ن به منظور
رعاي��ت عدالت در پرداخت حق بيمه
توسط بيمهشدگان.
محور شماره  :6نظارت بر خدمات
بيمه سالمت :ارائه راهکارهاي نوين
به منظ��ور نظارت موثر ب��ر مراکز
طرف ق��رارداد و ارائ��ه راهکارهاي
جديد به منظ��ور جلوگيري از تخلف
بيمه شدگان از خدمات بيمه سالمت.

(روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت سیستان و بلوچستان)

