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تاریخ: 1399/11/19 13:32 کد خبر: 113016

با صدور دستورالعملی از سوی سازمان تامین اجتماعی

تشریح شد ؛

شیوه نامھ پذیرش بیماران تامین اجتماعی از اول اسفند
1399

 

شیوه نامه پذیرش بیماران تامین اجتماعی از اول اسفند 1399

 

1  - تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، می توانند با ثبت نام در سامانه نسخه الکترونیک سازمان

(ep.tamin.ir) و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام نمایند.

2 - چنانچه پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، راسا  مبادرت به تھیه

سامانه ھای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک نموده¬اند و از سامانه ھای تحت مالکیت سازمان    

(ep.tamin.ir, darman.tamin.ir) استفاده نمی کنند، می توانند با استفاده از سامانه ھای در اختیار و مورد نظر خود و

از طریق پیاده سازی نرم افزارھای واسط (API) توسط شرکت ھای نرم افزاری طرف قرارداد خود، نسبت به

نسخه نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام نمایند.
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3 - پزشکان و موسسات طرف قرارداد پس از احراز ھویت فرد (رویت کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی)

و استعالم برخورداری بیماران از استحقاق درمان (پوشش بیمه ی درمان) از روش ھای اعالمی سازمان،

به شرح جدول ذیل، نسبت به نسخه نویسی و ارایه خدمات تشخیصی و درمانی در بستر الکترونیک و در صورت

قطع بودن سیستم مکانیزه  با استفاده از سرنسخه مخصوص مطب  پزشک و یا سرنسخه متعلق به موسسه

درمانی به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام نمایند.

روش 1: مراجعه به سایت medical.tamin.ir، ورود کدملی و مشاھده وضعیت پوشش بیمه درمان

روش 2: شماره گیری #1420*4* ، انتخاب گزینه 1 (استعالم اعتبار درمانی)، ورود کدملی و مشاھده وضعیت

پوشش بیمه درمان

روش 3: شماره گیری #1*1420*4* ، ورود کدملی و مشاھده وضعیت پوشش بیمه درمان

روش 4: استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت pwa.tamin.ir، ورود کدملی و مشاھده وضعیت پوشش

بیمه درمان

روش 5: شماره گیری #1666* ، انتخاب گزینه 1 (استحقاق سنجی)، ورود کدملی و مشاھده وضعیت پوشش بیمه

درمان

4 - روشھای استعالم استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان) برای "بیماران خاص" ھمانند سایر بیمه شدگان است با

این تفاوت که این بیماران در کد پیگیری و استعالم برخورداری از خدمات درمانی با پسوند "خاص" مشخص

می شوند.

5 - ارایه خدمات درمانی در بخش بستری در مواردی که "نوزاد" فاقد کدملی باشد تا زمان صدور شناسنامه و

اختصاص کدملی به نوزاد (حداکثر تا یکماه پس از تولد) از طریق کدملی مادر امکان پذیر است.

6 - تا اطالع ثانوی احراز ھویت بیمه شدگان اتباع بیگانه با استفاده از کد اختصاصی مندرج در جلد دفترچه درمانی

(10 رقم اول شماره سریال دفترچه) صورت می گیرد. لذا ارایه "جلد دفترچه درمانی" برای برخورداری از خدمات

تشخیصی و درمانی توسط اتباع ضروری است. ضمنا آن دسته از بیمه شدگان اتباع خارجی که جدیدالورود

می باشند، با ارایه شماره اختصاصی فراگیر(فیدا) می توانند از خدمات درمانی درتعھد سازمان بھره مند شوند.

7 - ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اورژانسی منوط به دریافت استحقاق درمان نمی باشد و در حین

درمان این فرایند انجام می شود.

8 - نسخه نویسی الکترونیک: در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، پزشک پس از احراز ھویت و ثبت

شماره تلفن ھمراه (موبایل) متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات پزشکی (اعم از انجام ویزیت،

تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی...) در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می نماید. در این صورت

حق الزحمه پزشک معالج طرف قرارداد برابر ضوابط مربوطه و به صورت بر خط توسط سازمان پرداخت خواھد شد.
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9 - نسخه نویسی غیرالکترونیک: در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، چنانچه امکان استفاده از

سامانه ھای الکترونیک به ھر دلیل (قطع اینترنت، قطع سامانه نسخھنویسی و...) میسر نباشد، پزشک پس از

احراز ھویت بیمار با استفاده از کارت ملی /شناسنامه /دفترچه درمانی و استعالم برخورداری وی از استحقاق درمان

(A5 ترجیحا در قطع) (پوشش بیمه درمان)، نسبت به معاینه و تجویز در سرنسخه مخصوص مطب  /مرکز درمانی

اقدام  می نماید. الزم به ذکر است تا زمان ابالغ استاندارد الزم برای سرنسخه از طرف سازمان، دستور پزشک

می بایست به صورت خوانا در دو برگ تجویز گردد. برگ اول سرنسخه برای مراجعه به داروخانه و سایر موسسات

پاراکلینیک به بیمار و برگ دوم سرنسخه برای دریافت حق الزحمه به مدیریت درمان استان تحویل می شود. ارسال

برگ دوم سرنسخه مخصوص پزشک به مدیریت درمان استان، کمافی السابق مشابه فرآیند ارسال برگ مخصوص

پزشک در دفترچه درمانی است.

10 - ثبت مشخصات ھویتی بیمار شامل نام و نام خانوادگی، شماره کدملی، تاریخ ویزیت بیمار و ثبت کد پیگیری

استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان) بر روی سرنسخه پزشک  /مرکز درمانی الزامی است (ثبت کد پیگیری

استحقاق درمان توسط پزشکان تا اطالع ثانوی اجباری نیست).

11 - چنانچه از تاریخ 1  /12  /1399 و بعد از آن، برخی از بیماران با دفترچه درمانی خود به پزشک مراجعه نمایند،

پزشک می تواند در صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک، ھمانند روال سابق از دفترچه درمانی بیماران برای

تجویز خدمات پزشکی استفاده نموده و برگ مخصوص پزشک را کمافی السابق به مدیریت درمان استان ارسال

نماید.

12 - پزشک طرف قرارداد، باید نسبت به ثبت عملکرد خود (اعم از انجام ویزیت و خدمات) که با استفاده از سرنسخه

مطب یا برگ دفترچه درمانی بیماران انجام شده است در فرم ثبت نسخ کاغذی سامانه نسخه الکترونیک

کمافی السابق اقدام و نسخ کاغذی را در پایان ماه به مدیریت  درمان استان ارسال نماید. .

13- پزشکان غیرطرف قرارداد ھمانند پزشکان طرف قرارداد می توانند با اتصال به سامانه ھای الکترونیک سازمان یا

سامانه ھای مورد استفاده خود، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام نمایند. در صورت عدم امکان استفاده از

سامانه ھای الکترونیک به ھر دلیل (قطع اینترنت، قطع سامانه نسخھنویسی و...)، پزشک می تواند دستور پزشکی

را در سرنسخه مخصوص مطب /موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار نماید.

14 - از آنجاییکه تجویز برخی داروھا (از قبیل داروھای تحت وب، بیماران خاص، سرطانی، MS و... )، صرفاً از طریق

نسخه الکترونیک، در دستور کار سازمان می باشد ضروری است اطالع رسانی الزم به پزشکان و موسسات

تشخیصی و درمانی غیرطرف قرارداد برای استفاده از بستر الکترونیک برای نسخه نویسی و پذیرش نسخ

الکترونیکی انجام پذیرد. تمھیدات الزم برای ایجاد دسترسی موسسات مذکور برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط

مدیریت درمان استان فراھم می شود.



2/23/2021 پایگاه اطالع رسانی سازمان تامین اجتماعی

https://drazavi.tamin.ir/export/print/113016?module=news 4/4

15 - داروخانه ھا و موسسات پاراکلینیک برای ارایه خدمات بر بستر غیرالکترونیک (نسخ کاغذی) حتی االمکان باید

نسبت به دریافت و ثبت کد پیگیری اقدام نمایند. ثبت کد پیگیری پس از تکمیل مشخصات بیمه شدگان در سامانه

eservices.tamin.ir الزامی خواھد بود.

16 - در صورت عدم نسخه نویسی الکترونیک، بیمار می تواند نسخه کاغذی پزشک معالج را به داروخانه ھا و یا

موسسات پاراکلینیک طرف قرارداد ارایه نموده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت نماید. موسسات مذکور موظف

می باشند با استفاده از کد ملی بیمار، نسبت به ثبت نسخ مندرج در سرنسخه مخصوص پزشک /موسسه در

سامانه معاونت درمان (darman.tamin.ir) و یا سامانه  ی تحت مالکیت مرکز (از طریق پیاده سازی API)، و ارایه

خدمت اقدام نموده و نسخ کاغذی را مطابق قرارداد به مدیریت  درمان استان ارسال نمایند. فرایند ثبت نسخ کاغذی

مندرج در دفترچه ھای درمانی تا اطالع ثانوی مطابق روال قبل خواھد بود.

17 - ھماھنگی الزم با بیمه مرکزی برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط شرکت ھای ارایه دھنده بیمه تکمیلی درمان

به عمل آمده و طی نامه شماره 145100 /201 /99 مورخ 25 /10 /99 توسط بیمه مرکزی به شرکت ھای بیمه تجاری

ابالغ شده است. در صورت تجویز دستور پزشک بر روی سرنسخه نیز، بیمه شده می تواند نسخه کاغذی پزشک را

کمافی السابق به بیمه تکمیلی مربوطه تحویل و اقدام نماید.

18  - تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویز شده توسط پزشک به صورت نسخه الکترونیک و یا کاغذی به استناد

کدملی در پرونده سالمت شخص بیمه  شده ثبت می شود. بنابراین استفاده از کدملی "غیر" و "من غیرحق" ضمن

مغایرت با موازین حقوقی می تواند در روند تشخیص و درمان بیماری افراد ایجاد مشکل نماید. لذا تمامی پزشکان و

موسسات تشخیصی و درمانی موظف ھستند ضمن احراز ھویت بیمه شده از ارایه خدمت به افراد با کد ملی "غیر"

برابر مقررات و ضوابط خودداری نمایند. مسئولیت حقوقی و قضایی حاصل از ارایه و یا استفاده از کد ملی "غیر" به

عھده شخص /اشخاص مربوطه خواھد بود.
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