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آخرین نشست رییس دانشگاه با روسای بیمارستانها در سال 96

آرامش حاکم بر دانشگاه مرهون همکاری است
در شـــرایط موجـــود پرداختهـــای پرســـنلی ،تأمیـــن دارو ،

را منشـــأ اثـــر دانســـت و گفـــت :ایـــن رفتوآمدهـــا بـــرای

تجهیــزات و تغذیــه بیمارســتانی از اولویتهــای دانشــگاه اســت

بیمارســـتانها قطعـــاً نتیجـــه مثبتـــی بـــه همـــراه دارد.

نشســت پایــان ســال رییــس دانشــگاه با روســای بیمارســتانها
بهمنظــور تبییــن وضعیــت مالــی دانشــگاه و انتظاراتــی کــه از
بیمارســتانها در تعطیــات نــوروزی وجــود دارد برگــزار شــد.
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ÁÁقدردانـــی رییـــس دانشـــگاه از روســـای
بیمارســـتان هـــا

در ای ــن نشس ــت ک ــه صب ــح روز یکش ــنبه  13اس ــفند  96ب ــه

س ــپس دکت ــر کریم ــی ،ریی ــس دانش ــگاه ،تش ــکیل جلس ــات

میزبانـــی بیمارســـتان شـــریعتی و در ســـالن دکتـــر باســـتان

هیـــات رئیســـه در بیمارســـتانها را جـــز برنامههـــای خـــود

ح ــق برگ ــزار ش ــد ،ابت ــدا دکت ــر مهرپ ــور ریی ــس بیمارس ــتان

در س ــال آین ــده عن ــوان ک ــرد و ب ــا قدردان ــی از تالشه ــای

ش ــریعتی ضم ــن خیرمق ــدم ب ــه ریی ــس دانش ــگاه و روس ــای

روس ــای بیمارس ــتانها گف ــت :از همگ ــی ش ــما ب ــرای یکس ــال

بیمارســـتانها ،حضـــور رییـــس دانشـــگاه در بیمارســـتانها

کار و تـــاش و تحمـــل ســـختیهای خـــاص دوره مدیریـــت
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جدی ــد ب ــه دلی ــل مس ــائل مرب ــوط ب ــه اعض ــای هی ــات علم ــی

وی افــزود :در حــال حاضــر کارانــه پزشــکان تــا اردیبهشـتماه

و رزیدن ــت ه ــا ،ارتب ــاط مال ــی بیمارس ــتانها ب ــا دانش ــگاه در

و کارکنـــان تـــا مردادمـــاه انجامشـــده تـــا پایـــان ســـال نیـــز

مـــدل جدیـــد مدیریتـــی ،نحـــوه بازپرداخـــت وجـــوه توســـط

کارانـــه خـــرداد پزشـــکان و شـــهریور کارکنـــان پرداخـــت

بیم ــه ه ــا ،چگونگ ــی تهی ــه تجهی ــزات و داروه ــا و بس ــیاری

میش ــود ب ــا ای ــن حس ــاب در پرداخ ــت کاران ــه پزش ــکان 9

از مس ــائل دیگ ــر تش ــکر م ــی کن ــم.

م ــاه و کارکن ــان  5م ــاه عق ــب هس ــتیم.

وی افــزود :درایــن برهــه دشــوار ،کســانی مســئولیت را قبــول

دکتـــر کریمـــی بـــا اشـــاره بـــه مســـائل مهـــم بیمارســـتانها

م ــی کنن ــد ک ــه انگی ــزه ه ــای درون ــی دارن ــد و بای ــد آن ــان را

و اولویتهـــای دانشـــگاه در حـــل آنهـــا گفـــت :دانشـــگاه

م ــورد تأیی ــد و تش ــویق ق ــرارداد و آرزو م ــی کن ــم ب ــا هم ــه

ـه دارو و تجهیــزات پزشــکی نیــز بــا مشــکالت بســیاری
درزمینـ ٔ

ســـختیها ســـال خوبـــی را در پیـــش داشـــته باشـــید.

مواج ــه اس ــت و نح ــوه پرداخ ــت بیم ــه ه ــا نمیتوان ــد هم ــه

دکتــر کریمــی یکــی از بهترین روشهــای مدیریتــی را تفویض

کمبودهـــا داروخانههـــا را تأمیـــن کنـــد لـــذا بایـــد تـــاش

همـــه اختیـــارات اداری و مالـــی بـــه بیمارســـتان دانســـت و

کنی ــم ب ــا اس ــتفاده از روش پرداخ ــت متمرک ــز ،کمبوده ــای

گفـــت :بایـــد درآمـــد و منابـــع بیمارســـتانها در اختیـــار

بیمارســـتانها نیـــز در ایـــن زمینـــه جبـــران شـــود.

خودشـــان باشـــد تـــا براســـاس آن بـــرای هزینههـــای خـــود

رییـــس دانشـــگاه تأمیـــن تغذیـــه بیمارســـتانها را از دیگـــر

برنامهریـــزی کننـــد ولـــی در شـــرایط فعلـــی بیمارســـتانها

اولویتهـــای دانشـــگاه دانســـت و گفـــت :تـــاش میکنیـــم

منابــع ،درآمــد و قراردادهایشــان در اختیــار خودشــان نیســت

پرداختهـــا بهگونـــهای باشـــد کـــه تغذیـــه بیمارســـتانها

و دانشـــگاه بهطـــور متمرکـــز عمـــل میکنـــد درحالیکـــه

دچـــار اختـــال نشـــود.

هزینههـــای مراکـــز بـــا همـــکاران اســـت.

دکتــر کریمــی بــا تأکیــد بــر پرهیــز از برونســپاری در شــرایط

ریی ــس دانش ــگاه ،ب ــا اش ــاره ب ــه ایج ــاد نظ ــم یکنواخ ــت در

موج ــود گف ــت :در ش ــرایطی کاران ــه کارکن ــان بیمارس ــتانها

پرداختهــای پرســنلی گفــت :در ایــن  6ماهــی کــه مســئولیت

پرداخـــت میشـــود کـــه پرداخـــت نیروهـــای برونســـپاری

دانش ــگاه را برعه ــده گرفت ــم ،پرداخ ــت بیمارس ــتانها ب ــدون

شـــده بـــا تأخیـــر مواجـــه اســـت و ایـــن نارضایتیهایـــی

توج ــه ب ــه تأخی ــر پرداخ ــت بیم ــه ه ــا ،بهص ــورت متمرک ــز از

را بـــه دنبـــال دارد لـــذا در ایـــن شـــرایط بایـــد از هرگونـــه

س ــوی دانش ــگاه انج ــام میش ــود و نظم ــی در پرداخته ــای

برونســـپاری پرهیـــز کـــرد چراکـــه ایجـــاد هماهنگـــی در

کارکن ــان و هی ــات علم ــی ب ــه وج ــود آم ــده اس ــت.

پرداخـــت کارکنـــان ســـخت میشـــود .البتـــه بـــه آقـــای
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دکت ــر بیگل ــر س ــفارش ک ــرده ای ــن دس ــته از کارکن ــان را ه ــم

روزه ــای س ــال ه ــر مبلغ ــی ک ــه بهحس ــاب دانش ــگاه واری ــز

موردتوج ــه ق ــرار دهن ــد ول ــی نمیت ــوان در پرداخ ــت آنه ــا

ش ــود براس ــاس ضابط ــه هزین ــه خواه ــد ش ــد.

هماهنگ ــی کام ــل ایج ــاد ک ــرد.
وی افـــزود :باوجوداینکـــه معتقـــدم رییـــس بیمارســـتان

ÁÁاولویـــت اصلـــی؛ پرداختهـــای پرســـنلی،
تأمیـــن دارو و تغذیه

ایـــن نحـــوه پرداخـــت بیمـــه هـــا و کمبـــود منابـــع ،بایـــد

در ادامـــه دکتـــر بیگلـــر ،معـــاون توســـعه مدیریـــت و

روس ــای بیمارس ــتانها خ ــود را ب ــا ای ــن سیس ــتم هماهن ــگ

برنامهریـــزی منابـــع دانشـــگاه نیـــز ،بـــه ارائـــه گزارشـــی از

کنن ــد ت ــا از فش ــارهایی ک ــه از بی ــرون و درون دانش ــگاه ب ــه

وضعیــت مالــی دانشــگاه پرداخــت و گفــت :براســاس تأکیــد

آن ــان وارد میش ــود کمت ــر آس ــیب ببینن ــد و تصمیمات ــی را

رییـــس دانشـــگاه پرداختهـــای نظاممنـــد در دســـتور

اتخ ــاذ کنن ــد ک ــه عواقب ــی ب ــرای خودش ــان و بیمارس ــتان

کار معاون ــت توس ــعه ق ــرار گرف ــت و در ح ــد ت ــوان ت ــاش

نداش ــته باش ــد.

کردیـــم آن را رعایـــت کنیـــم.

ریی ــس دانش ــگاه بابی ــان اینک ــه میدان ــم ب ــار بس ــیاری ب ــر

وی بابیـــان اینکـــه بیمارســـتانها بایـــد در ایـــام نـــوروز

دوش روســـای بیمارســـتانها قـــرار دارد گفـــت :اختالفـــی

هـــم خدمترســـانی کننـــد و ایـــن دغدغـــه اصلـــی ماســـت

ک ــه بی ــن گروهه ــای مختل ــف پزش ــکی ب ــرای تعرف ــه وج ــود

افــزود :در جلس ـهای کــه بــا روســای بیمارســتانها خواهیــم

دارد فش ــار بس ــیاری را ب ــه روس ــای بیمارس ــتانها تحمی ــل

داشـــت اولویتهایـــی کـــه در خدمـــت بیمارســـتانها

میکنـــد و مـــن از طـــرف همهکســـانی کـــه نیســـتند و

اثرگـــذار اســـت تعییـــن میشـــود تـــا در ارائـــه خدمـــت بـــا

بـــه اعتراضاتشـــان ادامـــه میدهنـــد از شـــما عذرخواهـــی

مش ــکلی مواج ــه نش ــویم.

م ــی کن ــم.

دکتـــر بیگلـــر بـــا اشـــاره بـــه پرداختهـــای اجتنابناپذیـــر

ریی ــس دانش ــگاه ،ب ــر ض ــرورت توج ــه ب ــه ش ــأن دانش ــگاه

دانشـــگاه در ســـه هفتـــه آخـــر ســـال گفـــت :بایـــد بالغبـــر

تأکی ــد ک ــرد و گف ــت :زمان ــی ک ــه مس ــئولیتی را پذیرفتی ــم

 100میلیـــارد تومـــان بـــرای پرداختهـــای اجتنابناپذیـــر

بایـــد نســـبت بـــه آن پاســـخگو باشـــیم و باتدبیـــر ،صبـــر و

آخ ــر س ــال تأمی ــن کنی ــم.

حوصلــه مســائل را پیــش ببریــم و مشــکالت را حــل کنیــم.

مع ــاون توس ــعه مدیری ــت و برنامهری ــزی مناب ــع دانش ــگاه ب ــا

وی در پایـــان ســـخنان خـــود اطمینـــان داد ،تـــا آخریـــن

اش ــاره ب ــه نح ــوه پرداخ ــت بیم ــه ه ــا گف ــت :هدفگ ــذاری

همـــهکاره بیمارســـتان اســـت امـــا در وضعیـــت موجـــود بـــا
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پرســـنلی ،تأمیـــن دارو و تغذیـــه بیمارستانهاســـت امـــا در
کنـــار آن بایـــد بـــه پاداشهـــای بازنشســـتگی نیـــز توجـــه
کنیــم براســاس حــذف ردیــف پرداخــت پــاداش بازنشســتگی
در مجلـــس ،دانشـــگاه  30میلیـــارد تومـــان بایســـتی بـــه
بازنشســـتگانی کـــه دو ســـال اســـت از مجموعـــه خـــارج
شـــدند بپـــردازد.
دکتــر بیگلــر بابیــان اینکــه در وضعیــت دشــواری قــرار داریــم
کـــه همراهـــی همـــه را میطلبـــد افـــزود :آرامشـــی کـــه در
دانش ــگاه ج ــاری اس ــت مره ــون ای ــن همکاریهاس ــت ک ــه
امی ــدوارم در آین ــده نی ــز ت ــداوم داش ــته باش ــد.

ÁÁمطالبـــه هـــزار و  400میلیاردتومانـــی
دانشـــگاه
ســـپس آزاده چتـــروز ،مدیـــر امـــور مالـــی دانشـــگاه ،بـــه
بیمـــه هـــا پرداخـــت بالغبـــر  75میلیـــارد تومـــان بـــه ســـه

تش ــریح جزئی ــات درآمده ــا و هزینهه ــا و مطالب ــات دانش ــگاه

دانشـــگاه شـــهر تهـــران بـــود کـــه از ایـــن مبلـــغ فقـــط 7

از س ــازمان ه ــای بیم ــه گ ــر پرداخ ــت و گف ــت :امیــدوارم ب ــا

میلیـــارد تومـــان آن بـــه دانشـــگاه اختصـــاص پیـــدا کـــرد و

برنامهریـــزی کـــه در تعییـــن اولویتهـــا داریـــم وقتـــی وارد

داروخانههـــای بیمارســـتانی هـــم ســـهمی از آن نداشـــتند

س ــال جدی ــد میش ــویم بده ــی کمت ــری داش ــته باش ــیم.

درحالیکـــه بـــرآورد مـــا تخصیـــص حداقـــل  30میلیـــارد

مدیـــر امـــور مالـــی دانشـــگاه بـــا اشـــاره میـــزان مطالبـــه

توم ــان از ای ــن  75میلی ــارد توم ــان ب ــود ک ــه محق ــق نش ــد

دانشـــگاه از ســـازمانهای بیمهگـــر گفـــت :در ســـال ،95

لـــذا بایـــد بـــه دنبـــال روشهـــای دیگـــری بـــرای تأمیـــن

بیمـــه ســـامت بـــه تعهـــدات خـــود عمـــل کـــرده ،بیمـــه

منابـــع دانشـــگاه باشـــیم.

تأمی ــن اجتماع ــی  125میلی ــارد توم ــان و بیم ــه نیروه ــای

وی افـــزود :اولویـــت اصلـــی مـــا در دانشـــگاه پرداختهـــای

مســلح نیــز  95میلیــارد تومــان بــه دانشــگاه بدهــکار اســت.
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وی افـــزود :در ســـال  277 ،96میلیـــارد تومـــان بیمـــه

عمـــل جراحـــی در مـــاه انجامشـــده اســـت.

س ــامت 568 ،میلی ــارد توم ــان بیم ــه تأمی ــن اجتماع ــی و

دکتــر رضایــی بــه خبرهــای خــوب حــوزه درمــان در ســال

 34میلیـــارد تومـــان بیمـــه نیروهـــای مســـلح بـــه دانشـــگاه

 97اشــاره کــرد و گفــت :بازنگــری در نحــوه تخصیــص بســته

بدهـــکار هســـتند کـــه درمجمـــوع مطالبـــات دانشـــگاه از

کاهــش فرانشــیز در وزارت بهداشــت درحــال انجــام اســت.

ســـازمانهای بیمهگـــر نزدیـــک بـــه هـــزار و  400میلیـــارد

در ســال  ،96میــزان مصــرف یارانــه در ســطح دانشــگاه

تومـــان اســـت.

منفــی  20بــوده یعنــی هزینــه کــرد مــا بیــش از تخصیــص

چتـــروز بـــا اشـــاره بـــه برنامهریـــزی بـــرای پرداختهـــای

منابعــی اســت کــه بــه دانشــگاه تعلقگرفتــه کــه بــا ایــن

اجتنابناپذی ــر فرودی ــن م ــاه گف ــت 120 :میلی ــارد توم ــان از

بازنگــری شــاهد بهبــود شــرایط در ایــن زمینه خواهیــم بود.

منابـــع دانشـــگاه تحـــت هـــر شـــرایطی بـــرای پرداختهـــای

معــاون درمــان دانشــگاه ســطحبندی ارائــه خدمــات و نظــام

پرســنلی فرودیــن مــاه بایــد کنــار گذاشــته شــود تــا کارکنــان

ارجــاع را از دیگــر اولویتهــای وزارت بهداشــت عنــوان کــرد

دغدغــهای در ای ــن زمین ــه نداش ــته باش ــند.

و گفــت :بــا انجــام ایــن طــرح ،نقشــه درمانــی را در ســطح

وی ب ــا مثب ــت ارزیاب ــی ک ــردن عملک ــرد دانش ــگاه در وص ــول

کشــور و تهــران خواهیــم داشــت و بســیاری از مشــکالت

 64درصــد از قانــون بودجــه گفــت 76 :درصــد از هزینههــای

کشــور در ایــن زمینــه ســاماندهی میشــود.

دانش ــگاه از طری ــق درآم ــد اختصاص ــی تأمی ــن میش ــود ک ــه

وی بابیــان اینکــه اولویــت بخشــیدن بــه بیمارســتانهای

ای ــن آم ــار خوب ــی در کش ــور اس ــت.

شــهر تهــران در ســال  97در دســتور کار وزارت بهداشــت
قــرار دارد افــزود :در طــول ســالهای گذشــته بــه دالیــل

ÁÁبیـــش از یـــک میلیـــون و  200مراجعـــه
بـــه اورژانـــس

و ازنظــر تعــداد تخــت و تزریــق منابــع جــز اســتانهای

در ادام ــه دکت ــر رضای ــی ،مع ــاون درم ــان دانش ــگاه ،ب ــا اش ــاره

محــروم در حــوزه درمــان بــود کــه ایــن تغییــر رویکــرد در

بـــه عملکـــرد بیمارســـتانها در ســـال 96گفـــت :ماهانـــه،

وزارت بهداشــت صــورت گرفتــه و امیدواریــم در ســال 97

حــدود  106هــزار مراجعــه بــه اورژانــس 220 ،هــزار مراجعــه

شــاهد رویدادهــای خوبــی در ایــن زمینــه باشــیم.

بـــه درمانگاههـــا 160 ،هـــزار مراجعـــه بـــه آزمایشـــگاه و 86

در پایــان جلســه نیــز هریــک از روســای بیمارســتانها بــه

هــزار مراجعــه بــه مراکــز تصویربــرداری داشــتیم و  20هــزار

بیــان دیدگاههــا و نظــرات خــود پرداختنــد..

گوناگــون شــهر تهــران دارای اولویــت شــناخته نمیشــد

