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  52:شماره جلسه  شنبهسه :  روز  14/12/97: اریخ جلسهت
  

  بعدازظهر 15: ساعت شروع
  

  
ی واجتماعی استانداري امنیت،سیاسیمعاون  اکرمی: رئیس جلسه

  مرکزي
  اراك دانشگاه علوم پزشکی سرپرست جمالیان:  دبیر جلسه

  بررسی و تصمیم گیري پیرامون مسائل و مشکالت بیمارستان سینا: دستور کار
  :  شرح جلسه

دکتر صدیقی رئیس بیمارستان سینا به روند تاسیس و شکل گیري بیمارستان و ظرفیتهاي تخصصـی موجـود بـراي خـدمات درمـانی بـه       
  ایشان به شرح مشکالت موجود . شهروندان پرداختند

  :پرداختند زیر
  .و مطالبات شش میلیارد و هشتصد میلیون تومان  97و  96تاخیر بدهی مدیریت درمان تامین اجتماعی در سال -1
  .لزوم افزایش میزان سهم پرداختی بیمه سالمت و مطالبات بیمارستان معادل سه میلیارد تومان -2
  .میلیارد و هفتصد میلیون تومان 5یارد و بیمه آتیه سازان ي معادل سه میلدلزوم تامین و پرداخت مطالبات بیمارستان از شرکت بیمه  -3
   .توان بیمارستان نیست دراقساط بانک ملی ماهیانه به میزان هفتصدوپنجاه میلیون که  16معوقه  -4

بیماران خارجی آقاي آقازاده استاندار محترم ضمن تاکید بر رفع مطالبات بیمارستان از مراکز بیمه به افزایش سهم استان در پذیرش سپس 
  .اشاره نمودند) توریسم درمانی (

  :مصوبات 
مدت   مسئول پیگیري  شرح مصوبه  ردیف

  زمان
  : مقرر گردید حل مشکالت بیمارستان سینادر راستاي   1

اداره کل بیمه سالمت استان در اسرع وقت نسبت به پیگیري مطالبـات   .1
آورده و  میلیون تومـان اقـدام الزم بـه عمـل     700بیمارستان به میزان 

  .حذف نماید 98سقف پرداختی را در سال 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اقدام الزم براي تامین و پرداخت  .2

مطالبات بیمارستان معادل یک میلیارد و شششصد میلیـون تومـان تـا    
  .به عمل آورد 96پایان سال 

ـ  97شرکت بیمه دي مطالبات بیمارستان تا پایان شهریور  .3 ا را  حداکثر ت
  .پایان اسفند تامین و پرداخت نماید

درصـد مطالبـات    30شرکت آتیه سازان نسبت بـه تـامین و پرداخـت     .4
  .تا پایان اسفند ماه اقدام عاجل به آورد 97و  96بیمارستان در سال 

ـ ( در خصوص پرداخت بدهی هـا   .5 و افـزایش   )یط و بـدهی معوقـه  قتس
الزم از سـوي  پیگیـري   ، بازپرداخت اقساط بیمارستان بـه بانـک ملـی   

  )مکاتبه با اقاي حسین زاده(استانداري صورت پذیرد
براي افزایش سهم توریسم درمانی بیمارستان برنامه ریزي الزم صـورت   .6

  .پذیرد

  
  استان اداره کل بیمه سالمت -

مدیریت درمان تامین  -
  استان اجتماعی

  شرکت بیمه دي -
  شرکت بیمه آتیه سازان -

  مرکزي استانداري -
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