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در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفاف سـازی مقررات 
سـازمانی، جلوگیری از انباشت بخشـنامه ها و دستورالعمل های 
تکـراری، مشـابه و مغایـر، اطـاع شـرکای اجتماعـی سـازمان 
از حقـوق و تکالیـف مقـرر، بـا هـدف رضایـت بیمه شـدگان، 
مسـتمری بگیران و کارفرمایان، رعایـت قوانین و مقررات جدید 
و همچنیـن آرای هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری،کاهش 
شـکایات علیـه سـازمان در مراجـع نظارتـی و قضایـی، برنامۀ 
»تنقیح بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های الزم االجـرا« در اولویت 
برنامه هـای سـازمان قرار دارد. بـا توجه به کارایی و اثربخشـی 
برنامـۀ مذکور در اصـاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات 
سـازمان و جلـب رضایت ذی نفعـان، این برنامه بـه عنوان یکی 
از طرح هـای کاندیـد جایـزه تجربـۀ موفـق سـازمان های عضو 
ایسـا در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال 2018، معرفی شـد و 

موفـق به کسـب گواهـی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
به منظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده 
اسـت، ایـن موضوعات در کمیته های تخصصـی فرعی و کمیتۀ 
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و 
بـا مشـارکت نماینـدگان ذینفعـان در جهـت تحقـق رویکـرد 
سـه جانبه گرایی در سـازمان، مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد و 
پـس از تدویـن، متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر می گردد 
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامه های متعـدد قبلـی تبدیـل به 
یـک بخشـنامه واحد شـده و بخشـنامۀ تنقیحـی مـاک عمل 
سـازمان خواهـد بود. ضمنـاً پس از صدور بخشـنامۀ مربوطه و 
همزمان با اجرایی شـدن آن در سـازمان، در راسـتای شـفافیت 
و آگاهی بخشـی ذی نفعان و مشـموالن، بخشـنامۀ موردنظر در 

مقدمه
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سـایت سـازمان تحت عنوان »دسترسی آزاد به بخشـنامه ها و دستورالعمل ها« 
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار می گیرد.

بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع، تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و 
دسـتورالعمل بـه صورت سـنِد واحـد گردآوری شـده و در تدویـن آن، آخرین 
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجـه قرار گرفتـه اسـت. همچنیـن در تدوین این 
بخشـنامه سعی شـده اسـت عاوه بر جلب نظر ذینفعان، مشـکات و ابهامات 

واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینه مرتفـع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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اعزام و انتقال بیماران سرپایی و بستری

1( اصول كلی

1 -1- اعـزام بیمار تنها در صورتی به مراکز درمانی شهرسـتان های 
دیگر صـورت می پذیرد که:

ـ درمانی مورد نیـاز و یا  1 -1 -1: محقـق شـود خدمـات تشـخیصی  
پزشـک متخصص / فوق تخصص مربوطـه در مراکز درمانی ملکی 
و طـرف قـرارداد شهرسـتان محـل اعزام بیمـار وجود نـدارد و نوع 
بیمـاری بـه گونـه ای اسـت که تأخیـر در درمـان بیمار، عـوارض و 

خطـرات جانـی در پی خواهد داشـت.
1 -1 -2: خدمـات تشـخیصی - درمانـی مورد نیاز در تعهد سـازمان 

باشند.
1 -1 -3: بیمار مشمول )واجد شرایط( اعزام باشد.

مشمولین )واجدین شرایط( اعزام
کلیه بیمه شـدگان، مسـتمری بگیران بازنشسـته، ازکارافتادگان کلی، 
بازمانده و افراد تبعی آنان به استثنای گروه های ذیل )غیرمشمولین(، 
واجـد شـرایط اعـزام و مشـمول دریافت هزینۀ سـفر و اقامت بیمار 
و همـراه )حسـب مـورد(، صرفـاً در خصوص خدمات تشـخیصی و 

درمانی در تعهد سـازمان می باشـند.

 الف: اعزام و انتقال بیامران رسپایی
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غیرمشمولین
   بیمه شدگان مشاغل آزاد.

 مسـتمری بگیران اعم از بازنشسـتگان و ازکارافتادگان کلی که مشمول پرداخت 
حق سـرانه درمان می باشـد.

 بیمه شـدگان شـاغل در کارگاه هـای دارای قـرارداد واگذاری درمـان و تعهدات 
کوتاه مدت.

1 -2- مدیریـت درمـان اسـتان موظـف اسـت بـا اسـتفاده از نظـرات پزشـکان 
متخصـص در رشـته های مختلـف و بـا توجه به جمیـع جوانب، نسـبت به تهیه 
لیسـت تخصص ها و خدمات تشخیصی - درمانی که در سطح استان، قابل درمان / 
ارائه می باشـد )در قالب فایل اکسـل( اقدام نماید تا در سـامانۀ اعزام قرار داده شود. 
بدیهی اسـت فقط در مواردی که در لیسـت مذکور وجود ندارند، اسـتان مجاز به 

اعزام بیمـاران خواهد بود.
1 -2 -1: مـواردی کـه در لیسـت مذکـور وجـود دارند ولی به برخـی علل درمانی 
درخواسـت اعزام شـده است، توسط پزشک معتمد بررسی و تعیین تکلیف گردد.

1 -2 -2: مـواردی کـه نیـاز بـه بررسـی بیشـتر دارنـد توسـط پزشـک معتمـد 
)بررسـی کننده اسـتراحت( بـه شـورای پزشـکی ارجـاع گـردد.

تبصـره: مدیریت درمان اسـتان ها موظف انـد هرگونه تغییر )افزایـش و یا کاهش( 
در امکانات تشـخیصی و درمانی را در لیسـت مذکور اعمال نمایند. 

2( نحوه اعزام

2 -1: پـس از مراجعـۀ بیمار به مرکـز درمانی ملکي، چنانچه بیمار نیاز به خدمات 
تشـخیصی یا درمانی داشـته باشـد که ارائۀ آن در مراکز درمانی ملکي در سـطح 
شهرسـتان امکان پذیـر نباشـد، بیمار بـا اسـتفاده از امکان GIS سیسـتم اعـزام، به 

نزدیک تریـن مرکز درمانـی ملکي در شهرسـتان دیگر اعـزام می گردد.
2 -1 -1: جهت اعزام بیمار، اطاعات و اسـکن مدارک پزشـکی بیمار در سیسـتم 

اعـزام ثبـت و به مرکـز درمانی مقصد ارسـال می گردد.
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2 -1 -2: تاریـخ نوبت اخذشـده توسـط مرکز درمانی مقصد که در سیسـتم اعزام 
ثبـت گردیده، توسـط مرکز درمانـی اعزام کننده )مبـدأ( به بیمار اعـام می گردد.
تبصـره: مراجعة مسـتقیم بیمـار به مراکـز درماني طـرف قرارداد، مطب پزشـکان 
و ... ، خـارج از سیسـتم اعـزام محسـوب شـده و این مـوارد به هیچ عنوان مشـمول 

اسـتفاده از مزایای این بخشـنامه نمی شـوند.

3( نوع وسیله نقلیه

وسیلۀ نقلیه جهت اعزام بیماران سرپایی وسائل نقلیه عمومی خواهد بود، مگر آنکه نوع 
بیماری به گونه ای باشد که به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد /شورای 

پزشکی، نیاز به استفاده از وسیلۀ نقلیه سواری دربست، قطار یا هواپیما داشته باشند.
3 -1- نظـر بـه اینکـه تعرفۀ جابه جایی مسـافر توسـط سـواری های بین شـهری 
توسـط ادارات کل حمل و نقـل و پایانۀ اسـتان مربوطه تعیین می گـردد، ادارات کل 
تأمین اجتماعی موظف اند نرخ سواری بین شهری را از ادارات کل مذکور استعام 
و در اختیـار شـعب تابعـه قرار دهند تـا در صورت تأیید مراجع پزشـکی مربوطه 
مبنـی بـر اعزام بیمـار و همراه وی بـا خودروی سـواری، هزینه مربوطه بر اسـاس 

نـرخ اعامی با رعایت سـایر شـرایط قانونی پرداخـت گردد.
3 -2- مبلغ پرداختی جهت اعزام با وسـیله نقلیه قطار و هواپیما، بر اسـاس قیمت 

بلیط تعیین می گردد.

4( همراه بیامر

1 -4-  شـرایطی کـه بیمـار نیـاز بـه همـراه دارد و تعـداد همراه مـورد نیاز، 
از:  عبارت انـد 

1( شرایط عمومی: از نظر سنی شرایط زیر مدنظر می باشد:

 بیماران زیر 18 سال. 
 بیماران باالی 65 سال. 

2( شـرایط تخصصی: معلولیت ذهنی و جسـمی )شـخص به تنهایی قادر به انجام 
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امور شـخصی نباشـد( فارغ از هر سـن و سـال و با تشخیص پزشک معالج و تأیید 
پزشک معتمد / شـورای پزشکی.

این شـرایط در سیسـتم تعریف شـده و در صورت لزوم، بایسـتی به ترتیب توسط 
فرد اعزام کننده، پزشـک معتمد و شـورای پزشـکی کنترل گردد. )شـرایط مذکور 
بایسـتی در دسـترس پزشـکان قرار گیرد تا هنگام درخواسـت اعزام بیمار از سوی 

پزشـک معالج، نیاز به همـراه و تعداد آن نیز مشـخص گردد(.
تبصـره1: هزینـة سـفر و اقامـت )حسـب مورد( بـه بیش از یـک همـراه پرداخت 
نمی گردد مگر اطفال زیر 7 سـال که دو نفر همراه برایشـان قابل تأیید می باشـد.

تبصـره2: حق الزحمـة مربـوط بـه حضـور اعضـای شـورای پزشـکی مطابـق بـا 
دسـتورالعمل شـماره 217 /94 مورخ 17 /1 /94 معاونـت درمان موضوع پرداخت 
حق الزحمة اعضای کمیسـیون ها و شـوراهای پزشـکی، پزشـکان و دندانپزشـکان 

معتمـد، اعضـای کمیتـه ذیـل مـاده 90 قانون خواهـد بود.

5( اعزام مجدد بیامر

1 -5- در صورتی کـه بیمـار اعزامـی با نظر پزشـک معالج نیـاز به مراجعات 
بعـدی داشـت )نظر پزشـک در فرم تأیید اعـزام ثبت گـردد(، اعزام مجدد 
بیمـار و پرداخـت هزینـه اقامـت و سـفر بیمـار و همـراه تـا زمانـی صورت 
می گیـرد کـه تخصـص مربوطـه یا خدمـت درمانـی مربوطه در شهرسـتان 
محـل سـکونت و یـا نزدیک ترین شهرسـتان به محل سـکونت بیمـار وجود 
نداشـته باشـد. لـذا بـه محض ایجـاد امکانـات مربوطـه در شهرسـتان های 
مذکـور، اعـزام مجدد بیمـار به شهرسـتان )محل اعـزام( اولیـه، امکان پذیر 

نخواهد شـد.
تبصـره1: اعـزام مجـدد جهـت پیگیـری عمل جراحـی انجام شـده برای بیمـار در 
صـورت ایجـاد امکانـات مربوطـه در شهرسـتان های مذکـور، تنهـا تـا سـه نوبت 

امکان پذیـر خواهـد بود.

تبصـره2: جهـت اعـزام مجـدد بیمارانی که بایسـتی تعـداد روزهای متوالـی اعزام 
و خدمـات دریافـت نمایند )مانند شـیمی درمانی، پرتودرمانـی، یددرمانی و دیالیز( 
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پروتکل درمانی و تعداد جلسـات مورد نیاز توسـط پزشـک معالج مشخص شده و 
توسـط شـورای پزشـکی تأیید گردد. پروتکل درمانی توسـط مسـئول اعزام اخذ 
و تعـداد جلسـات در سیسـتم اعـزام ثبت شـده و برای اعـزام بیمـار جهت کلیه 

جلسـات، یک فرم اعـزام تکمیـل می گردد.

6( نحوه پذیرش

پـس از مراجعـه بیمـار بـه مرکـز درمانی مقصـد و دریافـت خدمـات درمانی یا 
تشـخیصی مورد نیاز، تأییدیۀ مربوطه جهت دریافت هزینۀ اقامت، سـفر و غرامت 

دسـتمزد از طریـق سیسـتم اعـزام مقصد به شـعبه مربوطه ارسـال می گردد. 
6 -1- بـه منظـور کاهش تردد و تسـریع در امر اعزام بیمـاران، کلیه مراحل اعزام 
از طریـق سیسـتم نرم افزاری صـورت می پذیرد و با توجه به ارتباط سـامانه اعزام 

با شـعب، کلیه سـوابق اعزام بیمار در پرونده بیمه ای نیـز ثبت می گردد.

 ب: اعزام و انتقال بیامران بسرتی  

بیمارسـتان های ملکـی موظف می باشـند بـرای بیماران بیمه شـده سـازمان که 
در آن واحـد بسـتری می باشـند و یا به واحد اورژانـس مراجعه می نمایند و نیاز 
بـه امکانـات درمانـی دارند که در بیمارسـتان مذکور موجود نمی باشـد، مطابق 

فـرم ضمیمـه،  نسـبت به اعـزام و انتقال آن ها بـه صورت ذیل اقـدام نمایند.
1 - در صورتی کـه بیمـار بـا نظـر پزشـک معالج نیاز بـه خدمات فـوری ندارد 
و امـکان ترخیـص بیمار وجود داشـته باشـد، بیمـار از طریق سیسـتم ارجاع به 
سـایر مراکـز درمانی ملکی معرفـی و یا ترخیص گـردد تا جهـت ادامه درمان 

بـه مراکز طـرف قـرارداد مراجعه نماید.
2 - درصورتی کـه بیمـار بـا نظر پزشـک نیاز به خدمات پزشـکی خاصـی دارد 
کـه در واحـد درمانـی مـورد مراجعه امکان دسـتیابی بـه آن وجود نداشـته و 
انتقـال بیمـار به سـایر مراکـز ملکی بـه دلیل عدم دسترسـی آسـان موجبات 
تشـدید بیمـاری را فراهم نمایـد )نظیر بیماران اورژانس( نسـبت به اعزام بیمار 
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بـه مراکز طـرف قـرارداد و ترجیحاً مراکـز دولتی اقـدام گردد. 
3 - در صـورت انتقـال کامل بیمار به مراکـز طرف قـراداد 100% هزینه برابر 
تعرفـه هـای مصوب هیئت دولت توسـط دفتر اسـناد پزشـکی قابـل پرداخت 

می باشد.
4 - در صـورت نیـاز بیماران بسـتری در مراکـز ملکی به خدماتـی پرهزینه از 
جملـه: Isotop Scan،Blood Gas MRI،CT Scan ،  Whole Body Scan مشـاوره 
اورژانسـی، برونکوسـکوپی، اندوسـکوپی و سـایر خدمات اورژانس که انجام آن 
جهـت تکمیـل درمان بیمـار در مرکز ملکی ضروری و مؤثر باشـد، نسـبت به 
اعـزام بیمـار بـه مراکز طـرف قـرارداد و ترجیحـاً مراکـز دولتی اقـدام گردد. 
بدیهی اسـت در این گونه موارد سـهم سـازمان بر اسـاس ضوابط توسـط دفتر 
اسـناد پزشـکی پرداخت و هزینه فرانشـیز و تفاوت ها برابر فاکتور ارائه شـده از 

مراکـز یاد شـده توسـط واحد ملکـی اعزام کننده قابـل پرداخت می باشـد.

 ج( سایر موارد

 بـه منظـور فراهم شـدن زمینه اجـرای این بخشـنامه، معاونت درمـان موظف 
اسـت با همکاری شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی تأمین و سـایر 
واحدهـای ذیمدخـل حداکثـر ظرف مدت سـه مـاه از تاریخ صدور نسـبت به 
سـاخت یا توسـعه سیسـتم های مکانیزه مربوطه و عملیاتی نمودن آن در سطح 

کشـور اقدام نماید.

  د( بخشـنامه و دسـتورالعمل هایی که این بخشنامه جایگزین 

آن هـا می گردد

 دسـتور اداری شـماره 8959 /4020 مورخ 4 /2 /1380 )نحوة ارجاع بیماران 
بیمه شـده از واحدهـای درمانـی ملکـی سـازمان بـه مراکـز درمانـی دولتـی و 

خصوصی(
 نامۀ شمارة 109017 /4020 مورخ 25 /12 /1380 )نحوه ارجاع بیماران(
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)MRI بخشنامۀ شمارة 41246 مورخ 6 /5 /1382 )اعزام بیماران جهت 
 دستورالعمل شمارة 6608 /91 /4010 مورخ 25 /9 /1391 )اعزام بیماران(

 بخشـنامۀ شمارة 8 امور بیمه شـدگان به شـماره ثبت 11391 /5010 مورخ 
26 /6 /1376 )نحـوه نقـل و انتقـال بیمـار و پرداخت هزینه سـفر واقامت بیمار 

همراه( و 
 دسـتور اداری شـمارة 57877 /5000 مـورخ 7 /7 /1380 )نحـوه پرداخـت 

هزینه سـفر برای سـواری دربسـت(
 دسـتور اداری شـمارة 2129 /95 /5010 مـورخ 1 /9 /1395 )نحوه پرداخت 

هزینه سـفر سـواری دربست(
مسـئول حسـن اجرای مفاد بخش »الف« این بخشـنامه )اعزام و انتقال بیماران 
سـرپایی(، مدیریـت درمان اسـتان، رئیس شـورای پزشـکی، پزشـک معتمد و 
فـرد اعزام کننـدة بیمـار، و بخـش »ب« این بخشـنامه )اعـزام و انتقـال بیماران 
بسـتری(، مدیریـت درمـان اسـتان، رئیـس بیمارسـتان، پزشـک اعزام کننـدة 
بیمار و سـوپروایزر بیمارسـتان بـوده و در صورتی که اعـزام و انتقال بیمار بدون 
هماهنگـی، بدون اندیکاسـیون و خارج از ضوابط ذکرشـده صـورت پذیرد، افراد 
موصـوف پاسـخگو بـوده و در صورت ایجاد بار مالی، مسـئول جبران خسـارت 

وارده به سـازمان می باشـند. 
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