مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 4

یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای نداشتن آگاهی یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمانها استفاده میکنند .استفاده از مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفع این مشکل و صرفهجویی در هزینه
و وقت است« .پرسش» جایی است که شما میتوانید سواالت مرتبط با بیمه ،حقوق و مقررات کار و همچنین مشکالتی که احیانا در جریان مراجعه به شعب تامین اجتماعی با آن رو بهرو شدهاید را با مشاوران هفتهنامه آتیهنو در میان
بگذارید و پاسخ آن را در همین صفحه بخوانید.
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شماره صد و چهلوشش

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو توضیح میدهد

کمکهزینههایپروتزواروتز
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

پروتز واروتز وسایلی هستند که به منظور تقویت سالمتی یا برای
جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس بهکار میروند.
وسایلی مانند عینک ،لنز ،دندان مصنوعی ،سمعک ،ویلچر،
کفش طبی ،عصا ،انواع بریس و...
در این شماره به بررسی و شرح شرایط ،نحوه و میزان پرداخت
کمکهزینه انواع پروتــز و اروتزها میپردازیم و به ســواالت
خوانندگان «آتیهنو» در اینباره پاسخ می دهیم.
مشموالن پرداخت پروتز و اروتز چه کسانی و چه
نوع بیمهشدگانی هستند؟

به تمامی بیمهشدگان اجباری ،اختیاری ،توافقی ،باربران،
قالیبافــان و شــاغالن صنایــع دســتی کــددار ،رانندگان
درون و بــرون شــهری ،مقرریبگیــران بیمه بیــکاری و
مســتمریبگیرانی که درمان آنها مطابق مــاده  89قانون
تامیناجتماعی با کسر دو درصد مستمری انجام میشود و
نیز تمامی افراد تحت تکفل بیمهشدگان و مستمریبگیران
مذکور ،کمکهزینه انواع پروتز و اروتز بر اساس تعرفههای
اعالم شده از سوی سازمان تامیناجتماعی تعلق میگیرد.
کمکهزینه پروتز و اروتز به چه نوع بیمهشدگان
و مستمریبگیرانی تعلق نمیگیرد؟

کمکهزینه پروتز و اروتز به بیمهشدگان ِحرف و مشاغل آزاد
و زیرمجموعههای آن (مانند بیمه نویسندگان و هنرمندان،
بیمهشدگان مددجوی کمیته امداد و بهزیستی ،بیمهشدگان
نخبگان و استعدادهای برتر و )...و افراد تحت تکفل آنها،
همچنین به بیمهشــدگان شــاغل در کارگاههای مشمول
پورســانتاژ واگذاری درمان یا تعهدات کوتاهمدت که در آن
با عدمپرداخت بخشــی از حق بیمه توسط کارفرما درمان
یا تعهدات کوتاهمدت به کارفرما واگذار شــده است و افراد
تحت تکفل آنها و نیز به مســتمریبگیرانی که حق بیمه
درمان آنها بهجای کســر دودرصد مســتمری بهصورت
سرانهای کسر میشود (مثال در سال  1396بابت اینگونه
مســتمریبگیران بهازای هر دفترچه بیمه ،مبلغ 40000
تومان از مســتمری ماهانه آنان کســر میشــد ).پرداخت
نمیشود.
درمورداستفادهمجددازپروتزها توضیحمیدهید.

استفاده مجدد از اقالم زیر با رعایت دوره تمدید ،بالمانع بوده

و سایر اقالم صرفا برای یکبار به مشموالن پرداخت میشود.
تذکر :بهمنظور مســاعدت به مستمریبگیران بازنشسته
و ازکارافتاده کلی ،هزینه عینک طبی (شیشــه و فریم که
تعرفــه پرداختی بابــت آن در حال حاضــر  40000تومان
است) صرفا بابت یکی از انواع عینک (دوربین ،نزدیکبین و
آستیگمات)همچنینپروتزدندانمصنوعی(تعرفهپرداختی
بابت دندانمصنوعی کامل در حال حاضر  200000تومان
است) در صورتیکه از تاریخ آخرین پرداخت به آنان حداقل
10ســال گذشته باشد ،حداکثر برای یکبار دیگر با رعایت
سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود .قابل ذکر است در این
خصوص تاریخ برقراری مستمری ،مالک عمل نبوده و تاریخ
استفاده قبلی مبنای پرداخت مجدد است.
برای پرداخت هزینههای پروتز و اروتز از سوی
تامیناجتماعی چه مدارکی مورد نیاز است؟

هزینه تمامی اقالم بر اســاس تجویز پزشــک متخصص
مرتبــط با نــوع پروتز و ارائــه فاکتور با توجه بــه تعرفههای
موجود در تامیناجتماعی قابل بررســی و پرداخت اســت،
بــه اســتثنای پروتز دنــدان که صرفــا با گواهــی و فاکتور
دندانپزشکان و دندانسازان تجربی (دارای مجوز از وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) و نیز عینک طبی که
با تجویز چشمپزشــکان یا اپتومتریستها و فاکتور خرید از
عینکسازیها نیز قابل پرداخت است.
شرح

دوره تمدید

لطفا در خصوص نحوه و شــرایط پرداخت هزینه
کنتاکت لنز توضیح دهید.

در صورتیکه مجموع عیب انکســاری دو چشــم از  10نمره
باالتر باشــد یــا اختالف قدرت انکســاری دو چشــم بیش از
4نمره باشد ،بهای کنتاکت لنز (لنز متحرک) با تجویز پزشک
متخصص معالج (چشمپزشــک) و تایید شــورای پزشــکی
سازمانتامیناجتماعیمطابقتعرفهموجوددرتامیناجتماعی
قابل پرداخت خواهد بود و در این قبیل موارد دیگر بهای پروتز
عینک پرداخت نخواهد شد .ضمنا در موارد تجویز کنتاکت لنز،
چنانچه از تاریخ آخرین پرداخت هزینه عینک طبی (شیشه و
فریم) بیش از 2سال گذشته باشد ،پرداخت هزینه کنتاکت لنز
با رعایت ســایر شرایط بالمانع است .در غیر اینصورت بهای

مبلغ پرداختی

شیشه عینک طبی

هر  2سال یکبار

10000

در صورت گذشت  2سال از آخرین پرداخت
ً
هزینه عینک یا شیشه (صرفا بابت یکی از
انواع عینک قابل پرداخت است.

کنتاکتلنز(یکجفت)

هر 10سال یکبار

60000

------

سمعک(یک دستگاه)

هر10سال یکبار

1260000

بابت یک گوش پرداخت میشود.

ولیچر

هر 7سال یکبار

150000

-----

چشممصنوعی

هر 5سال یکبار

100000

----------

دست و پای مصنوعی

هر 5سال یکبار

قیمت با توجه به انواع ----------
آن متفــاوت اســت.
(دســت مصنوعــی
بــر اســاس تعرفــه
هاللاحمر است)

کفش طبی کالب فوت

هر  2سال یکبار

12000
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طراح :حمیدرضا عبدالوند

عمودی
ی کشورمان
ت ترکمنستان  -از اقوام ایران 
 - 1پایتخ 

ی از شش کشور
ی  -پنج ه دســت که آنرا جم ع و گر ه کنند  -یک 
 - 2اتاق ترک 
ن بازنشستگ 
ی
ل  2050با بحرا 
ت بازنشست ه ک ه تا سا 
ن جمعی 
ن با بزرگتری 
جها 
مواج ه میشوند
ف پیروزی
ی در موسیقی  -اقامتگاه گردشگران  -رادار  -حر 
 - 3نت 
ی و رسیدن ب ه مراد
ی  -پیشدست 
ی جنگ 
ی  -کشت 
س مازن 
 - 4خرو 
س  -پسوند مراقبت
ت و شان 
ی از شهر گنج ه  -بخ 
 - 5شاعر ه پارسیگو 
ت میآید
ت پتروشیمی  -با رف 
ی از صنع 
ی  -تولید 
 - 6واسطه بازار 
 - 7کشــوری که در ســال  2016کمترین میزان رفاه را داشت ه است  -مرکز
ایتالیا  -خرابات خواج ه شیراز  -مای ع حیات
 - 8هال  -نام دیگر سیاره زهره
ش هنرپیشه-
ی  -نق 
ی اینترنت 
ی  -از شــبکههای اجتماع 
ی دهنکج 
 - 9آوا 
ی دوربین
عدس 
ل کشور هستن د
ت فعا 
ی از جمعی 
 - 10گوارا  -تا ج خورشید  -تشکیلدهند ه نیم 
ی از ویتوریو دسیکا  -ک ج رفتار و بد مسلک
 - 11بازار  -فیلم 
ل ناامیدی
 - 12سوره بعد از تکاثر  -آشیان ه پرنده  -گ 
ی ایرانی -برهن ه
ی موسیق 
ی  -از دستگاهها 
 – 13بله روسی  -روزنام ه پرتیراژ ژاپن 
ت چک
ی  -مبا ح و جایز  -پایتخ 
 - 14پنهانکردن کاال به قصد گرانفروش 
ی صحیح طرح
ی از مهمترین گرفتاریهای اجرا 
 - 15فقر و مسکنت  -یک 
تحول سالمت
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افقی
ت پایین تحم 
ل
ی ک ه قدر 
ی بازنشســتگ 
ن مالی نظامها 
 - 1تغییر شــیو ه تامی 
ی التین و اروپای
ریسک را داشته که در ســه ده ه قبل در  23کشور آمریکا 
ن کشور آفریقا
ت شد -پهناورتری 
ی منجر ب ه شکس 
شرق 
ی-
ی گین ه در کشــور گینهنو – یکباره خودمان 
ی کوهها 
 - 2قلــه  4694متر 
ت رسید
ی پیامبر ب ه شهاد 
ی صدر اسالم که حمزه ،عمو 
از جنگها 
ت عدد
 - 3نیمصدای االغ  -عطر مای ه  -آواز شترمر غ  -صف 
گ خاک  -فلز موجود در آلیاژ ورشــو -نوعی
ن ریز گل  -تود ه بزر 
 - 4دشــم 
بازی ورزشی
گ جهانی اول
 - 5نوعــی خواهــر و برادر -بلی غ و شــیوا -قرارداد صل ح جنــ 
در1919
ن جمعیت
ن با بزرگتری 
ی از شش کشور جها 
 - 6درس مه م دبستانیها  -یک 
ن بازنشســتگی مواج ه میشوند -پسوند
بازنشســته ک ه تا سال 2050با بحرا 
خریدار
ی در استان یزد
ن بخار -شهر 
ل اسب -مختر ع ماشی 
 - 7یا 
نو
ی  -چی 
ی اروپای 
ت محجور -زبانــ 
ی قدیمی -سرپرســ 
 - 8مــاد ه بیهوشــ 
چروک پوست
ی  -دلیر و مبارز  -پرگویی
ت ایرلند جنوب 
 - 9پایتخ 
گ ندا  -اروپاییترین شهر آسیا  -پناهگا ه پلنگ
 - 10بان 
 – 11غذا خوردن  -از سازهای ایرانی  -امر ب ه رفتن
ی  -رقابت
ی تبان 
ی  -شاعر سای ه عمر  -پیشدرآمد بند برا 
ل آمریکای 
 - 12فوتبا 
ن سیست م عامل همرا ه است
ت ای 
اصلی و بخش عمد ه بازار موبایل در دس 
ی نر  -چغندر پخته  -مربی اخراجی اودینزه -شهر مذهبی
 - 13بزکوه 
ل اسپانیا
ی در شما 
 -14صدای گرب ه  -اجداد  -استان 
ن صندوقهــا را مهمترین
ل ای 
ل مشــک 
ت تعاون ،ح 
 - 15فراموشــی  -وزار 
ت این وزارتخان ه دانست
اولوی 

توضیحات

حداکثر تا پایان15سالگی پرداخت میشود.

کنتاکتلنزپسازکسرمبلغپرداختیبابتعینکطبی(شیشه
و فریم) قابل پرداخت خواهد بود.
هزینه پروتز دســت مصنوعــی الکترونیکی در چه
صورتی پرداخت میشود؟

منحصرا به آن دســته از بیمهشدگانی که بر اثر حوادث ناشی
از کار ،نیازمند اســتفاده از پروتز دست مصنوعی الکترونیکی
میشــوند ،مشــروط بر اینکه با اســتفاده از این پروتز بیش از
یکســوم کارایی قبلی خــود را بهدســت آورده و در نتیجه از
کارافتاده کلی تلقی نشوند ،هزینه مزبور بر اساس تعرفههای
جمعیت هاللاحمر و با تایید کمیسیون پزشکی قابل پرداخت
است.

لطفا در خصوص نحوه پرداخت پارشیل چنددندانی
به مشموالن توضیح دهید.

حداکثر تعداد پارشیل چنددندانی قابل پرداخت برای هر فک
ً
 8عدد و در مجموع برای دو فک  16عدد است .ضمنا مبالغ
ک دست
پرداختی بابت پارشیل چنددندانی در زمان پرداخت ی 
دندان کامل و نیم دست دندان کسر نمیشود.
نکته -1سازمان تامیناجتماعی هیچگونه تعهدی در پرداخت
هزینه دســت و پای مصنوعی ،چشــم مصنوعــی ،حنجره
مصنوعی ،ویلچر ،سمعک ،اســپلینت آرنج با مفصل ،به آن
دسته از بیمهشدگان و افراد تحت تکفل آنان که قبل از شروع
پرداخت حق بیمه یا قرارگرفتن جزء افراد تحت تکفل ،نیاز به
استفاده از پروتزهای مذکور را داشتهاند ،ندارد.
نکته -2در مواردی که قیمت وسایل کمکپزشکی بر اساس
فاکتور از قیمت تعیین شده در تعرفههای تامیناجتماعی کمتر
باشد ،مبلغ مندرج در فاکتور پرداخت میشود.
نکته-3سازمانتامیناجتماعیهیچگونهمسئولیتیدرقبال
شکستن یا مفقودشدن یا تعمیر وسایل کمکپزشکی ندارد.

بهرهوری اندک و هزینههــای باالی تولید از
مســائل و مشکالت اساســی تولیدکنندگان
داخلــی اســت و طبیعتــا انتظار مــیرود در
ســالجاری نســبت به رفع آنها اقدام شود.
رقابتپذیــری و ایجــاد ارزشافــزوده الزم از
خواســتههای کلیــدی کارفرمایان اســت و
طبیعتا باید بهگونهای عمل کرد که هزینههای
ســربار بنگاهها کمتر شــود و با انجام برخی
اصالحات ،محصوالت باکیفیتتری بهدست
مصرفکننــدگان برســد .در حوزه مــردم نیز
بحث اصالح فرهنــگ مصرف خرید کاالی
ایرانــی مطرح میشــود که الزم اســت همه
دســتگاهها ،ســازمانها و نهادها بهگونهای
فرهنگســازی کنند که خرید کاالی ایرانی
در بلندمدت به ســود اقتصاد کشــور باشد .با
ایــن حال در مقوله حمایــت از تولید و کاالی
داخلی ،وظیفه دولــت و نهادهای حاکمیتی
بســیار تعیینکنندهتر از دو ضلع دیگر اســت
و طبیعتا انتظار میرود فرایندها و مناســبات
تولید تســهیل و موانع تولید را شناسایی و رفع
کند یــا حمایتهــای الزم را از تولیدکنندگان
بهعمــل آورد و ...ســازمان تامیناجتماعــی
نیز یکی از دســتگاههای حاکمیتی است که
ارتباط تنگاتنگی با تولید و تولیدکننده داخلی
دارد .حمایت از کاالی داخلی همان حمایت
از تولید ملی اســت و سازمان تامیناجتماعی
نیز بــه مثابه حلقهای به تولیــد داخلی وصل
اســت که هم بر آن اثر میگــذارد و هم از آن
تاثیر میپذیرد .به عبارت دیگر ،تامیناجتماعی
همزمان در حوزه و عرضه و تقاضای اقتصاد
نقش دارد .از دیرباز نیز رابطه معناداری میان
سازمان تامیناجتماعی و اشتغال وجود داشته
وبههمیناعتبارنیزمیتواناز چرخهایمثبت
و سازنده میان این دو صحبت کرد .به این معنا
کههراندازهتولیدداخلیونگرششهروندانبه
خرید کاالی ایرانی بیشتر باشد ،اشتغال بیشتر
میشــود و در نهایت تامیناجتماعی توسعه
مییابد .از طرفی نیز با توسعه تامیناجتماعی
مجددا بــه افزایش درآمدهــا و پرداختهای
بیشــتر به جامعه زیرپوشــش آن میانجامد.
در این چرخه ،تامیناجتماعی عالوه بر اینکه
از ایــن تصمیم ملی اثرپذیر اســت ،اثرگذاری
فراوانی هم بر رشــد و بالندگــی تولید داخلی
دارد .این سازمان در سالهای گذشته با نیت
حمایت از تولید داخلی اقدامات فراوانی انجام
داده که از جمله آنها مکانیزهکردن فرآیندهای
اجرایــی اســت کــه بســیاری از معضالت و
گرفتاریهای کارفرمایان را حل کرده اســت.
امروز دیگر نیــازی نیســت کارفرمایان برای
پرداخت حق بیمهها حضوری مراجعه کنند.
در ابالغها ،بیش از  70درصد احکام بهصورت
الکترونیکارسالمیشود،بازرسیالکترونیک
بسیاری از اختالفات سازمان تامیناجتماعی
و کارفرمایان حقیقی را کاهش داده و طبیعتا
هر انــدازه کــه گرایش بیشــتری به نهضت
آیتی داشــته باشیم ،مشکالت و معضالت
کارفرمایــان نیز در ارتباط بــا تامیناجتماعی
کمتر میشود.
تســریع در روند پاســخگویی و پاســخگویی
روشــن و شفاف براساس قوانین و مقررات نیز
از خواســتههای اصلی کارفرمایــان بوده که
خوشــبختانه اقدامهایی اساسی در این حوزه
انجامشدهوکماکانباجدیتپیگیریمیشود.
تنقیح ،تلخیص و روانســازی بخشــنامهها،
بخشودگی جرایم بیمهای ،تقسیط بدهیها،
بخشنامههای خرید دین و ...نیز از اقدامهای
قابلتوجهتامیناجتماعیدرسالهایگذشته
بوده کــه همچنان پیگیری میشــود و امید
ش در مسائل کارفرمایان
میرود موجب گشای 
شود .بازرسی از دفاتر قانونی و تغییر در ترکیب
هیئتهای تشــخیص مطالبات نیز از دیگر
موضوعاتی اســت کــه تامیناجتماعی برای
حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار داده
است .به هر روی سازمان تامیناجتماعی به
خردجمعــی در حمایت از تولید داخلی اعتقاد
راسخ دارد و میکوشد با مشارکت و همفکری
مشترکباتشکلهایمهمواثرگذارکارفرمایی
و انعطافپذیــری بیشــتر در چارچوب قوانین
و مقــررات ،نقش و وظایف خود را در مســیر
عملیاتیکردن راهبرد امسال ایفا کند.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و
سازمانهای سازمان تامیناجتماعی

