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سایرپروتزهاواروتزها:فقطیکبار 

مدارکموردنیاز
بیمه شدگان یا مستمری بگیران مشمول دریافت هزینه تهیه وسایل کمک 
پزشکی برای دریافت آن، باید مدارکی شامل گواهی تجویز پروتز و اروتز 
از سوی پزشــک معالج و صورتحساب خرید وسایل کمک پزشکی را به 
همراه دفترچه بیمه به شــعب تأمین اجتماعــی ارائه کنند. مرجع تأیید 
گواهی تجویز وسایل کمک پزشــکی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
درخصوص پروتز و اروتزهای با تعرفه بیش از 200 هزار ریال، پزشــکان 
معتمد و در مورد سایر وسایل کمک پزشکی با قیمت 700 هزار ریال یا 

بیشتر، شوراهای پزشکی تأمین اجتماعی است.

بهخاطرداشتهباشید
بــرای دریافــت هزینه وســایل کمک پزشــکی، بیمه شــدگان و  
مستمری بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی باید به همراه گواهی 
پزشک معالج، صورتحســاب پرداخت هزینه های مربوط و دفترچه 

درمانی خود، به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند.
عالوه بر بیمه شده اصلی، افراد تحت تکفل وی نیز در صورت تجویز  
پزشــک معالج، می توانند هزینه تهیه وسایل کمک پزشکی را طبق 

تعرفه های مقرر از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند.
گواهی دندانپزشــکان تجربی دارای مجــوز بابت دندان مصنوعی و  
اپتومتریســت ها بابت عینک و شیشه عینک جهت پرداخت هزینه 

وسایل ذکر شده معتبر خواهد بود.
بیمه شدگانی که براثر حوادث ناشی از کار نیازمند استفاده از پروتز دست  
مصنوعی الکترونیکی باشند، مشروط بر آن که بیش از یک سوم کارآیی 
قبل خود را به دســت آورند و ازکارافتاده کلی تلقی نشوند، هزینه تهیه 
این پروتز براساس صورتحساب صادره از مراکز درمانی دولتی، در صورت 

تأیید کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی پرداخت می شود.
بهای »اندوپروتز« ها یعنی وسایلی که در حین اعمال جراحی در بدن  
بیمار کار گذاشــته می شوند، همراه صورتحســاب های بیمارستانی از 
سوی دفاتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی، محاسبه و پرداخت می شود.

سازمان تأمین اجتماعی مسئولیتی در قبال شکستن، مفقود شدن یا  
تعمیر وسایل کمک پزشکی تحویل شده به بیمه شدگان ندارد.

خت ت پردا    مقررا
سایل کمک پزشکی هزینه و
ن به بیمه شدگا
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 فنی و درآمد
)اداره کل امور فنی بیمه شدگان(

جتماعی ا ـأمین  ت
کارآمدترین راهبرد تحقق
جتماعی لت ا عدا
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ادارهکلفرهنگیواجتماعیبیمهشدگان
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، پالک یک

ساختمان شماره 4 تأمین اجتماعی، طبقه چهارم، کدپستی: 1418654718  
تلفن: 64028119

www.farhangi.tamin.ir :سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی
        www.tamin.ir :سایت سازمان تأمین اجتماعی
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رسیدنبهتوسعهورشدمتوازنوهمهجانبه
ـاجتـماعیاغلبکشورهای ازاهدافاقتصادی

پیشــرفتهودرحالتوسعهمحسوبمیشود.دراین
بینحفاظتوصیانتازنیرویانسانیجایگاهیارزشمنددر
نظامهایتولیدیدرحوزههایصنعتی،بازرگانیوخدماتی
دارد.تأمیناجتماعیبنابــهتعریفخود،وظیفهحمایتاز
نیرویانسانیدرمقابلپریشانیهایاقتصادییااجتماعی
حاصلازقطعیاکاهشدرآمدبراثرسالمندی،ازکارافتادگی،
فوت،بیکاری،بیماریو...همچنینجبرانهزینههایدرمانی
رابرعهدهدارد.اینحمایتهادرچهارچوبقانونبهافراد

تحتپوششتعلقمیگیرد.
یکیازوظـایفاصـلیواولـیهسازمـانتأمـیناجتـماعی،
آگـاهسـازیخـیلعظـیمبیمهشدگاننسبتبهکارکردها
وفرآیندهایخدماتســازماناست.درهمینچهارچوب،
نوشتارحاضربهمنظورارائهاطالعاتمختصرودرعینحال
مفیدبهعزیزانبیمهشدهتوسطمعاونتفرهنگیواجتماعی
تهیهشده ادارهکلفرهنگیواجتماعیبیمهشــدگانـ ـ
اســت.امیداســتبامطالعهمتنحاضــر،وظیفهخطیر
اطالعرسانیدرحوزهموصوفایفاشدهباشد.انتظارمیرود
خوانندگاننظراتارزشمندواصالحیخودراپیرامونمتن
تقدیمشــده،جهتبهبودفرایندفــوقوبرقراریارتباط

اختیارمعاونتفرهنگیواجتماعیقراردهند. دوطرفهدر
شایانذکراستنوشتارحاضرباهمکاریاداراتکلتخصصی
مرتبطدرمعاونتفنیودرآمدسازمانتأمیناجتماعیتهیه

شدهکهازآنعزیزانتشکرمیشود.

باآرزویتوفیقالهی
معاونتفرهنگیواجتماعی

سن انسان که باال می رود، هرچند که ذخیره تجربه، 
دانش و بینش فرد پربارتر و سنگین تر می شود، حواس او 
ضعیف تر می شوند و به همین سبب تصویر سپیدمویی تکیه داده 
بر عصا، با عینکی بر چشــمان، دندان مصنوعــی در دهان و احتماالً 
ســمعکی در گوش، آشناترین تصویری اســت که از سالمندی در ذهن 

بسیاری از ما تداعی می شود...
تأمین و ارائه وسایل کمک پزشکی که برای اعاده سالمت، جبران نقص 
عضو جســمانی یا تقویت یکی از حواس کاربرد دارند، یکی از خدمات و 
حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی است. در اصطالح پزشکی به 

این وسایل »پروتز« و »اروتز« می گویند.
پروتز به آن دسته از وسایل کمک پزشکی گفته می شود که کاربرد آنها 
برای تقویت یکی از حواس پنجگانه یعنی بینایی، شنوایی، المسه، بویایی 
و چشایی است. اروتزها نیز آن دسته از وسایل کمک پزشکی هستند که 

برای اعاده سالمت یا جبران نقص عضو مورد استفاده قرار می گیرند.
چنانچه یکی از مشموالن قانون تأمین اجتماعی یا افراد تحت تکفل آنان 
طبق تجویز پزشک، نیاز به یکی از انواع وسایل کمک پزشکی مندرج در 
فهرســت تعهدات داشته باشد، سازمان تأمین اجتماعی در مورد تأمین و 

تحویل وسایل مورد نیاز از او حمایت خواهد کرد.

شرایطپرداختهزینهپروتزواروتزبهبیمهشدگان
بیمه شدگان اجباری، اختیاری، مســتمری بگیران و مقرری بگیران بیمه 
بیکاری به همراه افراد تحت تکفل، مشموالن دریافت هزینه وسایل کمک 
پزشکی هستند. این افراد در صورت نیاز به وسایل کمک پزشکی، پس از 
تهیه این وســایل می توانند براساس ضوابط و دستورالعمل های موجود، 

کمک هزینه پیش بینی شده در این زمینه را دریافت کنند.
هزینه تهیه وســایل کمک پزشکی براساس نوع و کاربرد این وسایل در 
دوره های زمانی مشخصی قابل پرداخت به بیمه شدگان است. دوره های 

زمانی پرداخت هزینه تهیه برخی از این وسایل به این شرح است:
هزینهشیشهعینکطبی:هر2سالیکبار 

هزینهسمعک:هر10سالیکبار 
هزینهچشممصنوعی:هر5سالیکبار 

کفشطبیکالبفوت:هردوسالیکبار 
ویلچر:هر7سالیکبار 
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عی؛ جتما ا مین  ـأ ت
ا فـرد نه  ا مروز، پشتو ز ا نیا

باهمکاریمعاونتفنیودرآمدسازمانتأمیناجتماعی


