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فرايند صدور و تجديددفترچههای درمان تاميناجتماعی

مصطفی ارجی

(انجمن بیماری تاالســمی ،هموفیلی و
دیالیز) ،معرفینامه پزشک معالج با اعالم
نــام داروهای مصرفی و میــزان مصرف
ماهانه ،مدارک اثبات بیماری مثل جواب
پاتولوژی یا آزمایشگاه که توسط پزشک 
معالج تایید شــده باشــد ،ارائه گواهی از
بخش دیالیز مبنی بر انجام شــش جلسه
دیالیز به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
استان یا نمایندگان دفتر اسناد پزشکی در
شهرستانها واقع در درمانگاههای ملکی
سازمان ،نســبت به دریافت معرفینامه
بیماران خــاص  برای تبدیــل دفترچه
عادی به دفترچه درمانی بیماران خاص
اقدام کنند.

کارشناس تامیناجتماعی

آمار ،آينه مديريت
امروزه در هر ســازمان و تشــکیالتی،
مدیریــت از ارکان اصلــی فعالیتها،
رشــد و تداوم موجودیت آن ســازمان
اســت ،بهنحوی که هرگونــه ضعف و
نقصان در این رکن ،پیامدهای زیانباری
یکند .آمار،
برای آن مجموعه ایجاد م 
یکی از مهمترین بخشهایی است که
کشــورهای دنیا برای توسعه خود به
آن توجــه کردند .هر نهاد و ســازمانی
برای نظم بخشــیدن به امور داخلی و
ارائه بهتر وظایف خود ،به برنامهریزی
و آمارگیری نیاز دارنــد تا موفق عمل
کننــد .از آنجــا کــه تصمیمگیران و
سیاســتگذاران ،زمان بسیار اندکی
برای تجدیدنظــر در تصمیمهای خود
یا اصالح و متوقف ساختن جریان آنها
در اختیار دارند ،آمار بهعنوان بخشی از
نظام اطالعات سازمانها ،میتواند در
زمان مناســب ،اطالعات و آمار درست
و بهنگام را در اختیــار تصمیمگیران
قرار دهد .نظام هستی و قوانین حاکم بر
آن ،از برنامهریزی و نظمی شگفتانگیز
حکایــت دارد .با امعاننظــر در پدیده
هســتی در مییابیم که دست پرمهر
پروردگارهرچیزرادرجایخویشنهاده
است و نظام طبیعت بهگونهای طراحی
شــده که یک رابطه رگرسیونی (یعنی
رابطه علی و معلولی بین پدیدهها) حاکم
است.به عبارت دیگر ،آمار ،زیربنای همه
حرکتها در جامعه بهشــمار میآید و
چنانچهآمارقابلاطمینانیوجودنداشته
باشــد ،برنامهریزی با مشــکل مواجه
خواهد شد  .یقینا ،آمار و برنامهریزی ،در
توسعه همهجانبه جوامع ،نقش ممتاز
و برجســتهای دارد .بهرهگیری درست
از آمار و برنامهریزی ،افزون بر پیشبرد
امور با هزینه کمتــر ،نقش مؤثری نیز
در شناخت فرصتها و استفاده بهینه
از امکانــات جامعه ،پرهیــز از خطرها
و توسعه کشــور دارد .آمار و اطالعات
درست ،یکی از رموز و نمادهای توسعه
در جوامع گوناگون است و بدون شک،
در برنامهریــزی حــرف اول را میزند،
بنابراین آمار بهمثابه  آینهای اســت که
تصویر واقعی از جنبههــای گوناگون
جامعه را ترسیم میکند و هرقدر آینه،
شفافتر باشد ،مســائل بهتر انعکاس
مییابد .تصور اینکه آمــار و اطالعات
یکسری اعداد و ارقام بیشماری هستند
که تنها برای پرکــردن صفحات آنها
گردآوری میشــود تصور غلطی است،
چراکه ماهیت آمار و اطالعات بهگونهای
اســت که نهتنها موجب تســهیل امر
برنامهریزی میشود ،بلکه مدیران بهتر
میتوانند پاسخگوی نیازها و تقاضاهای
مخاطبان خود باشند .ازاینرو جا دارد
اهمیت تحلیل گزارشهای آماری در
ســازمان از زاویه دقیقتری نگریسته
شود .براساس این ،متولیان آمار سازمان
نقش موثر و کارایی در پیشبرد اهداف
سازمان بهعهده دارند و با ارائه آمارهای
دقیقوبهنگاممیتوانندتصویریشفاف
و روشــن در اختیــار تصمیمگیران و
تصمیمسازانقراردهند.دراینخصوص
معاونــت اقتصــادی و برنامهریزی که
سکاندار دفاتر آمار و برنامهریزی است،
با اتکا به سیستم داشــبورد آماری و با
تدوین ،ابالغ ،اجرا و نظارت بر برنامههای
عملیاتی در دو حوزه ستادی و استانی و
مدیریت بودجه برنامههای عملیاتی ،پل
ارتباطی بین ســایر بخشهای داخل
ســازمانی و برونســازمانی محسوب
میشود و نقش بهســزایی در پیشبرد  
اهداف سازمان بهعهده دارد.

[ عکس :غالمرضا حافظالقرآن]

زنان خانهدار بیمه مشاغل آزاد
که همســر آنان بیمه است آیا
میتوانند همزمان از دفترچههای
درمانی همســر بیمهشده خود
استفاده کنند؟

شرایط استفاده از دفترچههای
درمانی تامیناجتماعی بهصورت
غیرحضوری چیست؟

تمامی بیمهشــدگان و مستمریبگیران
تامیناجتماعــی پس از ثبتنــام برای
استفاده از خدمات غیرحضوری میتوانند
بدون مراجعه به شــعب و کارگزاریهای
تامیناجتماعــی بهصــورت اینترنتــی
درخواست دفترچه را ثبت و طبق محلی
که تعیین میکنند در زمان تعیینشــده
بدن هیچگونــه معطلی ،دفترچه درمانی
خود را دریافت کنند.
* آیا بیمهشــدگان ســازمان
تا مینا جتما عــی مشــا به
بیمهشدگان ســازمان خدمات
درمانی برای چاپ دفترچه باید
هزینه بپردازند؟

خیر ،در شــرایط عادی بیمهشــدگان
ســازمان تامیناجتماعی بــرای چاپ
دفترچههای درمانی چه در شعب سازمان
و چــه در دفاتر کارگزاری الزم نیســت
هزینهای پرداخت کنند .تمام هزینههای
مربوطه توسط سازمان پرداخت میشود.
البته در شــرایطی کــه دفترچه درمانی
بیمهشده مفقود شــده باشد برای چاپ
دفترچ ه المثنــی بایــد حقالزحمهای

بپردازد.

آیا بیمهشدگان و مستمریبگیران
در صورت مراجعه به مراکز درمانی
باید هزینه پرداخت کنند؟

تمام بیمهشــدگان و مســتمریبگیران
ســازمان در صورت مراجعه بــه مراکز
درمانی طرف قــرارداد تامیناجتماعی
ملزم به پرداخت فرانشــیز هستند ،ولی
بیمهشدگان اجباری و اختیاری در مراکز
درمانی ملکی ســازمان معاف از پرداخت
فرانشیز هستند و بیمهشدگان صاحبان
حرف و مشاغل آزاد در هر صورت چه در
مراکز درمانی ملکی یا غیرملکی سازمان
تامیناجتماعی ملزم به پرداخت فرانشیز
هستند.
افراد واجد شرایط برای استفاده
از دفترچههای درمانی سازمان
چه کسانی هستند؟

تمام مســتمریبگیران ،مقرریبگیران
بیکاری و بیمهشــدگان اصلــی و افراد
تحتتکفل آنان به شرح زیر میتوانند از
خدمات درمانی سازمان تامیناجتماعی
استفاده کنند:
همســران بیمهشــده اصلــی ،دختران
بیمهشده مادام که ازدواج نکرده یا اشتغال
نداشته باشند ،پسران بیمهشده تا رسیدن

به  19ســالگی تمام و در صــورت ادامه
تحصیل در مراکز دانشگاهی یا در صورت
تایید ازکارافتادگی در کمیســیونهای
پزشــکی ،پدر بیمهشده اصلی در صورت
دارابودن حداقل  60ســال ســن ،مادر
بیمهشــده اصلی در صــورت دارابودن
حداقل  55سال سن.
آیا فرزند همسر بیمهشده اصلی
که فرزند بیمهشده اصلی نباشد
در صورت حضانت مادر میتواند
از خدمات درمانی استفاده کند؟

خیــر ،اســتفاده از خدمــات درمانــی
تامیناجتماعی صرفا منوط به وجود رابطه
فرزندی با بیمهشدگان اصلی است و فرزند
همسر بیمهشده اصلی در صورتی که رابطه
فرزندی با بیمهشده اصلی نداشته باشد،
نمیتواند از خدمات درمانی استفاده کند.
بیماران خاص چگونه میتوانند
از دفترچههای درمانی استفاده
کنند؟

بیمــاران خاص( ،هموفیلی ،تاالســمی
و دیالیــزی) تحتپوشــش ســازمان
تامیناجتماعی میتوانند بــا ارائه اصل
دفترچه بیمهشده اصلی و اصل دفترچه
بیمــار ،اصل شناســنامه بیمــار ،کارت
ملــی ،معرفینامه انجمنهــای مربوطه

زنان بیمهشده مشــاغل آزاد در صورتی
میتوانند از دفترچههای درمانی وابسته
به همسران خود اســتفاده کنند که نوع
قــرارداد بیمه آنان بــدون درمان بوده و
دفترچههــای درمانی بیمه اصلی خود را
ابطال کنند.
در صــورت مفقودشــدن
دفترچههای درمانی چه باید کرد؟

با توجــه به اینکــه دفترچههای درمانی
بهمثابهچک سفیدامضاهستند،مسئولیت
حفظ و نگهــداری دفترچههای درمانی
و هرگونه سوءاســتفاده از دفترچههای
مذکور و عواقب و هزینههای ایجادشــده
با بیمهشدگان اســت ،لذا شایسته است
حداکثــر احتیــاط و مراقبــت در این
خصوص انجام شــود .در صورت مفقود
شدن دفترچههای درمانی بیمهشدگان
باید بالفاصله موضوع را به شعب مربوطه
اطــاع داده و بــا پرداخــت هزینههای
مربوطه دفترچه درمانــی المثنی برای
آنها صادر شود.

مطابــق قانــون حمایــت از خانــواده،
فرزندخوانــدگان در صــورت ارائه رای از
دادگاه صالح مبنی بر حکم سرپرســتی،
همچنینارائهمعرفینامهازمبادیذیربط
از جمله سازمان بهزیســتی میتوانند از
خدمات درمانی استفاده کنند.
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آیا فرزندخوانــدگان میتوانند
از دفترچههای درمانی استفاده
کنند؟

@abbasorang.ir
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گامهای اساسی ...
ادامه از صفحه 7

 یکــی دیگــر از پیشنیازهای مهم
رونق بخــش معدن این اســت که
دولت در این بخش بهعنوان دیدبان
بخش خصوصــی عمل کند و حامی
اطالعاتی بخش خصوصی در حوزه
آموزش و تحوالت بازار مواد معدنی و
اکتشاف باشد و به هیچوجه در حوزه
معدن بنــگاهداری نکند .بنگاهداری
دولــت در بخش معدن هر شــکل و
صورتی که داشته باشد -چه در قالب
استخراج باشد ،چه اکتشاف ،فروش،
چه پروانه بهرهبرداری یا هر شــکل
دیگر -خالف اصل  44قانوناساسی و
مانع توسعه واقعی و همهجانبه بخش
معدن است ،اما متاسفانه باید اذعان
کنیم که بنگاهداری دولت در بخش
معدن به صورتها و عناوین مختلف
ادامه دارد .موضوع دیگری که خصوصا
امروزه برای رونق معــادن ضرورت
دارد ،رعایت بیطرفی و عدالت بین
بخش معدن و صنایع معدنی است.
در حال حاضــر دولت این بیطرفی
را رعایــت نمیکنــد و مقررات طی
چند دهه اخیر بهگونهای وضع شده
که در جهــت منافع صنایع معدنی و
ضرر معدنکاران بوده و این وضعیت
مانع توســعه و رونــق بخش معدن
شده است .تولیدات فعلی معدن در
کشــور ما از ذخایر سطحی و پرعیار
بهدســت میآید و اگر میخواهیم
بــه یک کشــور معدنــی بهمعنای
واقعی تبدیل شویم و شاهد رونق و
اشتغال در بخش معدن باشیم باید
به سمت تولید و استخراج از ذخایر
عمیــق ،کمعیار و پیچیــده برویم.
این امــر نیازمند ســرمایهگذاری
اســت و ســرمایهگذاری در بخش
معدن زمانی اتفاق میافتد که دولت
شرایط را برای ســرمایهگذاران این
بخش مســاعد کند نه اینکه با وضع
مقررات به نفع صنایع معدنی کاری
کند که صنایع معدنــی ماده اولیه
را با قیمت پایین بهدســت بیاورند
و  ســرمایهگذاران در بخش معدن
را متحمل ریســک و زیــان کنند.
اگر خواهان رونق معادن هســتیم
قیمتگذاری محصــوالت معدنی
باید هماهنگ با قیمتهای جهانی
باشد و در مقابل وقتی معدنکاران
سود میکنند ،از این سود ،مالیات و
عوارض و حقوق دولتی دریافت و به
نفع تمام مردم کشور هزینه شود.

