
به خاطر داشته باشیم
عـاوه بـر امکانـات و خدمـات بخش هـای درمـان مسـتقیم )مراکز   
درمانـی ملکـی سـازمان تأمین اجتماعی( و غیرمسـتقیم )پزشـکان و 
مراکـز درمانـی و تشـخیصی طرف قـرارداد ایـن سـازمان(، در موارد 
سـازمان  بیمه شـدگان  پزشـکی،  فوریت هـای  و  اسـتثنایی 
تأمین اجتماعـی می تواننـد در مراکـز درمانـی غیرطـرف قـرارداد نیز 
خدمـات مـورد نیاز خـود را دریافت کنند و سـپس بـا تحویل مدارک 
و اسـناد معتبـر، بخشـی از هزینـه درمـان خـود را )برابـر تعرفه های 

مصوب( از دفاتر اسناد پزشکی این سازمان بازپس گیرند.
مناســب ترین روش بــرای درمــان بیمه شــدگان، اســتفاده از   
ــز  ــس از آن مراک ــی و بیمارســتان های ملکــی و پ ــز درمان مراک

درمانی طرف قرارداد است.
ــی از محــل بخشــی از  ــی ســازمان تأمین اجتماع ــای درمان هزینه ه  
حق بیمــه پرداختــی بیمه شــدگان تأمیــن  می شــود و اســتفاده 
ــوق  ــه حق ــاوز ب ــی، تج ــه تأمین اجتماع ــه بیم ــران از دفترچ دیگ

بیمه شدگان محسوب می شود.
تنهــا یــک ســوم از حق بیمه هــا بــه خدمــات درمانــی اختصــاص دارد و   
ــتمری های  ــه مس ــوط ب ــای مرب ــن هزینه ه ــرف تأمی ــی آن ص مابق

بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و تعهدات کوتاه مدت می شود.
تعهــدات و خدمــات درمانــی ســازمان تأمین اجتماعــی تابــع مقــررات   
ــت و  ــور اس ــان کش ــت و درم ــام بهداش ــت های کان نظ و سیاس
ــکی و  ــات پزش ــی، خدم ــات درمان ــه خدم ــون تعرف ــواردی همچ م
ــأت  ــب هی ــا تصوی ــیز ب ــرخ فرانش ــد و ن ــمول تعه ــای مش داروه

وزیران به اجرا در می آید.

بر یت در برا حما
ها ی  ادث و بیمار حو

ویژه بیمه شدگان تأمین اجتماعی ینده دارد ـأمین آ حق ت
جتماعی که دلگرم کار است ا

تدوین و گردآوری: 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
با همکاری معاونت درمان

جتماعی ـأمین ا ت
از دیروز تا امروز و از امروز تا فردا 
همراه شما 
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رسیدن به توسعه و رشد متوازن و همه جانبه 
ـ اجتـماعی اغلب کشورهای  از اهداف اقتصادی 

پیشــرفته و در حال توسعه محسوب می شود. در این 
بین حفاظت و صیانت از نیروی انسانی جایگاهی ارزشمند در 
نظام های تولیدی در حوزه های صنعتی، بازرگانی و خدماتی 
دارد. تأمین اجتماعی بنا بــه تعریف خود، وظیفه حمایت از 
نیروی انسانی در مقابل پریشانی های اقتصادی یا اجتماعی 
حاصل از قطع یا کاهش درآمد بر اثر سالمندی، ازکارافتادگی، 
فوت، بیکاری، بیماری و... همچنین جبران هزینه های درمانی 
را برعهده دارد. این حمایت ها در چهارچوب قانون به افراد 

تحت پوشش تعلق می گیرد.
یکی از وظـایف اصـلی و اولـیه سازمـان تأمـین اجتـماعی، 
آگـاه سـازی خـیل عظـیم بیمه شدگان نسبت به کارکردها 
و فرآیندهای خدمات ســازمان است. در همین چهارچوب، 
نوشتار حاضر به منظور ارائه اطالعات مختصر و درعین حال 
مفید به عزیزان بیمه شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شــدگان ـ تهیه شده  ـ 
اســت. امید اســت با مطالعه متن حاضــر، وظیفه خطیر 
اطالع رسانی در حوزه موصوف ایفا شده باشد. انتظار می رود 
خوانندگان نظرات ارزشمند و اصالحی خود را پیرامون متن 
تقدیم شــده، جهت بهبود فرایند فــوق و برقراری ارتباط 

اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار دهند. دوطرفه در 
شایان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری ادارات کل تخصصی 
مرتبط در معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده 

که از آن عزیزان تشکر می شود.

با آرزوی توفیق الهی
معاونت فرهنگی و اجتماعی

افراد تحت پوشش
بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات 
قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند، در صورت مصدوم شــدن بر اثر 
حــوادث یا ابتــای به بیمــاری، می توانند از خدمات درمانی ســازمان 
تأمین اجتماعی اســتفاده کنند. همچنین افراد خانواده بیمه شده )همسر، 
فرزندان، پدر و مادر( که تحت تکفل او باشند، می توانند به عنوان بیمه شده 
تبعــی از خدمات درمانی این ســازمان اســتفاده کنند. عــاوه براین، 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی )بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان( 
و مقرری بگیــران بیمه بیکاری نیز تحت پوشــش خدمــات درمانی این 

سازمان هستند.

تعهدات درمانی سازمان تأمین اجتماعی
تعهدات درمانی این سازمان شامل تمامی خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، 
بیمارســتانی، کمک هــا و معاینات طبی و معالجات مربــوط به دوران 
بارداری، زایمان و پس از آن و همچنین خدمات توانبخشــی و تحویل 
وســایل کمک پزشکی )اروتز و پروتز( اســت که در چارچوب مصوبات 

هیأت وزیران ارائه می شود.

روش های ارائه خدمات درمانی
سازمان تأمین اجتماعی، خدمات درمانی مورد نیاز افراد تحت پوشش خود را 

به دو روش ارائه می کند:
روش درمان مستقیم؛ مراجعه بیمه شدگان به مراکز درمانی   
و بیمارســتان های ملکی و اختصاصی سازمان: در این روش 

تمامی بیمه شدگان اجباری به طور رایگان درمان می شوند.
روش درمان غیرمســتقیم؛ مراجعه بیمه شدگان به مراکز   
درمانی بخش دولتی و خصوصی طرف قرارداد )شــامل 
مطب پزشکان، داروخانه ها، مراکز پاراکلینیکی، درمانگاه ها، 
پلی کلینیک ها، بیمارســتان ها و...(: در این روش، بیمه شدگان 

بخشی از هزینه را به عنوان فرانشیز می پردازند.

عی؛ جتما ا مین  ـأ ت
ا فـرد نه  ا مروز، پشتو ز ا نیا

w
w

w . f a r h a n g i . t a m
i n . i r

w w w . t a m i n . i r با همکاری معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی


