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هم اکنـون تمامـی بیمارسـتان های وابسـته به وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و 
نیـز بسـیاری از بیمارسـتان های دولتـی، خصوصـی و خیریه در سراسـر کشـور با سـازمان 

تأمین اجتماعی  طرف قرارداد هستند.
ارائه خدمات از طریق چنین شـبکه وسـیعی، مسـتلزم پایبندی و رعایت اصول و ضوابطی 
اسـت که ضمن تأمین نیازهای بیمه شـدگان، ارتباط سـازمان را با جامعه پزشـکی کشـور 
در قالـب قـرارداد همـکاری، تـداوم و اسـتحکام می بخشـد. یکـی از حلقه های ایـن ارتباط، 

وجود کارشناسان ناظر بیمارستانی )نمایندگان بیمه( مستقر در این گونه مراکز است.
درایـنبروشـور،ضمنمعرفـیوبیانوظایفناظرانبیمارسـتانی،انتظـاراتمتقابل
ایـنسـازمانازبیمارسـتانهایطـرفقـراردادوبیمهشـدگانیکـهبـهایـنمراکز

مراجعهمیکنند،مطرحشدهاست؛

کارشناسان ناظر بیمارستانی چه وظایفی دارند؟
کارشناسـان ناظر بیمارسـتانی، نمایندگان سـازمان تأمین اجتماعی هسـتند که در سـاعات 
اداری به صـورت مقیـم یـا سـیار، در بیمارسـتان های طـرف قـرارداد حضـور دارنـد. ایـن 
کارشناسان با ایفای نقش نظارتی و هدایتی، موجب تسهیل روابط سازمان با بیمارستان های 

طرف قرارداد و بیماران بیمه شده می شوند.
کارشناسـان ناظـر بیمارسـتانی به موجب اختیـارات و وظایفی که بر عهده دارند، بر حسـن 
اجـرای قـرارداد میـان بیمارسـتان و دفتـر اسـناد پزشـکی نظـارت کـرده و بـا بررسـی 
دفترچه هـای درمانـی و تشـخیص هویت بیمـاران، مانـع سوءاسـتفاده احتمالی افـراد غیر 
بیمه شـده، از دفترچه هـای تأمیـن درمـان ویـژه بیمه شـدگان تأمین اجتماعـی می گردنـد. 
همچنیـن بـا انجـام برخـی اقدامـات، روابط سـازمان را بـا بیمارسـتان های طرف قـرارداد و 

بیمه شدگان تسهیل می نمایند؛ به عنوان مثال:
بـا حضـور بـر بالین بیماران بیمه شـده، ضمن رؤیـت دفترچه درمانـی و مطابقت آن با   
بیمـار، طبـق ضوابـط، معرفی نامـه صادر می کننـد. معرفی نامـه بیمارسـتانی در حکم 
تأیید اسـتحقاق بیمه شـده و تضمین احتسـاب هزینه های بیمارسـتانی مطابق ضوابط 

سازمان تأمین اجتماعی می باشد.
بـا بررسـی و تأییـد مـواردی مانند نسـخ دارویـی گران قیمت تا سـقف ریالی مجاز،   
نسـخ MRI بـا درخواسـت بیـش از یـک ناحیه و نیز لوازم پزشـکی مورد اسـتفاده 
بیمـار، موجـب حـذف رفت وآمـد اضافـه بیمـاران بـه دفتـر رسـیدگی بـه اسـناد 

پزشکی می شوند.
عـالوه بـر ایـن، بیمه شـدگان می تواننـد در طـول مدت بسـتری خـود در صورت   

برخـورد بـا برخی مشـکالت در ارتباط با نحوه محاسـبه هزینه هـا و چگونگی 
ارائـه خدمـات تشـخیصی و درمانـی مـورد تعهـد سـازمان، از مشـاوره و 

راهنمایی ناظران بیمارستانی استفاده کنند.
از طـرف دیگـر ناظـران بیمارسـتانی بـا بررسـی پرونـده بالینـی   

بیمـاران و رسـیدگی اولیـه بـه صورتحسـاب هزینـه درمان 
تنظیـم  چگونگـی  بـر  نظـارت  ضمـن  بیمه شـدگان، 

پزشـکی،  تعرفه هـای  رعایـت  و  صورتحسـاب ها 
مطالبـات  پرداخـت  رونـد  تسـریع  موجـب 

بیمارستان ها می شوند.

انتظارات سازمان تأمین اجتماعی از بیمارستان های طرف قرارداد
قـرارداد همـکاری بین سـازمان تأمین اجتماعی و بیمارسـتان ها، دو طرف را ملـزم به انجام 
تعهـدات متقابـل می نمایـد. پایبنـدی بـه ایـن تعهـدات، تـداوم همـکاری و در نهایـت 
رضایتمندی بیمه شـدگان را که مشـتریان مشـترک سـازمان و این مراکز هسـتند، در پی 
خواهـد داشـت. در ایـن میان نقش کارشناسـان ناظر به عنـوان نمایندگان سـازمان که در 

ارتباط مستقیم با بیمه شدگان و بیمارستان ها هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است.
سـازمان تأمین اجتماعـی ضمن اعتمـاد و احترام به کلیه مراکـز طرف قـرارداد، انتظار دارد 
کـه بیمارسـتان ها نیـز با پایبندی به مفـاد قرارداد موجب تسـهیل روابـط فی مابین گردند. 

مهمترین انتظارات این سازمان از بیمارستان های طرف قرارداد، عبارت است از:
رعایت تعرفه های مصوب و سایر دستورالعمل های جاری  

تحویل بموقع اسناد و مدارک درمانی برای رسیدگی  
رعایت ضوابط مقرر در تنظیم و ارسال صورتحساب ها   

همـکاری بـا کارشناسـان ناظـر رسـیدگی بـه شـکایات بیمـاران بیمه شـده و رفـع   
مشکالت آنان

و ....

انتظارات سازمان تأمین اجتماعی از بیماران بیمه شده
از بیمه شـدگان محتـرم و همراهـان آنـان انتظـار می رود ضمـن توجه به نکات زیـر با ناظران 

بیمارستانی همکاری نمایند:
در اکثر بیمارسـتان های طرف قرارداد نمایندگان ناظر به صورت مقیم در سـاعات اداری   
حضـور دارنـد ولـی در برخـی دیگـر از بیمارسـتان ها و دی کلینیک ها به صورت سـیار در 

ساعاتی از وقت اداری مراجعه می کنند و آماده پاسخگویی به مراجعان هستند.
ناظـران بیمارسـتانی موظـف بـه بررسـی صحت اعتبـار دفترچه هـای درمانی هسـتند.   
بنابرایـن انتظـار می رود بیمه شـدگان محترم ضمن دقـت در تمدید تاریخ اعتبـار و ارائه 

سایر مدارک الزم با آنان همکاری کنند.
در مـواردی کـه الزم اسـت مدارکـی ارائه شـود مانند گواهی اشـتغال بـه تحصیل برای   
فرزندان پسـر باالی 22 سـال، اصل شناسـنامه برای فرزندان دختر )در مواردی که باید 
متأهـل یـا مجـرد بـودن آنان بررسـی شـود(، الصـاق عکس بـه دفترچه بیمـه کودکان 
بـاالی 2 سـال و...، آماده سـازی ایـن مـدارک از قبـل و ارائـه آن بـه کارشناسـان ناظـر، 

موجب تسریع در انجام کار خواهد شد.
در بیمارسـتان های طرف قـرارداد، پرداخـت هرگونه وجهی بدون دریافـت قبض و خارج   
از سیسـتم پذیـرش و ترخیـص بیمارسـتان، غیرقانونـی اسـت. بیمه شـدگان محتـرم 
می تواننـد در صـورت بـروز هرگونه مشـکل در این زمینه، با کارشناسـان ناظر مشـورت 

کرده و از آنان راهنمایی بخواهند.
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