مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید
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  ،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 هشتاد

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو پاسخ میدهد

نحوه پرداخت هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

در مــواردی که معالجــه بیمار مســتلزم انتقال وی
از روســتا به شــهر یا از شهرســتان به شهرستان
دیگری باشد و درمان بهطور سرپایی انجام شود،
هزینه رفت و برگشت سفر به استناد ماده  57قانون
تامیناجتماعی پرداخت میشود ،همچنین هزینه
اقامــت بیمار و همراه (در صورت نیــاز به همراه) و
احراز شرایط قانونی بر اساس بند  5ماده  62قانون
تامیناجتماعی پرداخت میشود ،مشروط بر آنکه
امکان معالجه بیمار حسب گواهی پزشک معالج در
محل وجود نداشته باشد و در صورت نیاز به اعزام،
نحوه آن به تایید شورای پزشکی در تامیناجتماعی
رســیده باشــد .در این شــماره ضمن پاسخ به چند
سوال در این خصوص ،به شرایط و نحوه پرداخت
هزینــه ســفر و فوقالعاده ســفر و اقامــت بیمار و
همراه وی برای بیمهشــدگان و مســتمریبگیران
تامیناجتماعی میپردازیم.
هزینه ســفر به چه گروههایی از بیمهشــدگان یا
مستمریبگیران تامیناجتماعی تعلق میگیرد؟

مشــموالن دریافــت هزینــه ســفر عبارتانــد از :تمامی
بیمهشــدگان اجبــاری ،راننــدگان درون و برونشــهری،
قالیبافــان ،کارگــران ســاختمانی ،مقرریبگیــران بیمه
بیــکاری ،بیمهشــدگان توافقی (مانند اعضــای افتخاری
شــوراهای حل اختالف دادگســتری و )...بیمهشــدگان
اختیاری ،مســتمریبگیران بازنشســته ،ازکارافتادگان یا
بازماندگان واجد شــرایط که برای استفاده از دفترچه بیمه
ً
درمانی ،ســرانه درمان پرداخت نمیکنند و صرفا 2درصد
از مســتمری آنان بابت درمان کسر میشود و افراد تحت
تکفل بیمهشدگان و مستمریبگیران مذکور که حائز شرایط
باشند به استثنای بیمهشدگان صاحبان ِحرف و مشاغل آزاد
و مستمریبگیران مشمول کسر سرانه درمان.
مبلغ هزینه سفر چقدر است؟
مبلغ هزینه ســفر بر اساس وســیله نقلیه و به میزان بهای
بلیــت با نرخ مصــوب (در مورد اتوبوس ،قطار ،کشــتی و
هواپیما) و در مورد ســواری براســاس نرخ مصوب اعالم
ً
شده توسط مراجع ذیصالح قابل پرداخت است ،ضمنا در
صورتی که امکان اعزام بیمار بهطور نشسته مقدور نباشد،

لزوم اعزام بیمار با سواری دربست و با تعداد بلیت موردنیاز
برای مسافرت با اتوبوس یا قطار و ...توسط شورای پزشکی
تامیناجتماعی تعیین میشــود .همچنین در صورت نیاز
بیمار به همراه ،با تایید شــورای پزشــکی مبلغ هزینه سفر
بابت همراه بیمار نیز قابل پرداخت است.

سرپایی بودن وی مشخص شده باشد.
 -3بلیت وســیله نقلیــه موردنیاز برای رفت یا برگشــت با
مشــخص بودن نام استفادهکننده و تعداد آنها ( بیمار و
همراه) تاریخ و زمان رفتوبرگشــت ،شهر مبدا و مقصد
و مبلغ آن.

هزینه اقامت بیمار و همراه در چه شرایطی و به
چه میزان پرداخت میشود؟

آیا در صورتی که بیمهشــده یا مستمریبگیر به
تشخیص خودش برای انجام بهتر درمان به مراکز
درمانی شهر دیگری برود در این صورت نیز هزینه
سفر به وی پرداخت میشود؟

اوال بر اســاس مقــررات ،هزینه اقامت بیمــار و همراه ،به
بیمهشدگان اجباری که استحقاق دریافت غرامت دستمزد
ایام بیماری دارند ،پرداخت میشود و به افراد تحت تکفل
بیمهشــده و سایر بیمهشدگان یا مســتمریبگیران تعلق
نمیگیرد .دوم آنکه هرگاه درمان بیمار اعزامی بهصورت
سرپایی انجام شــود ،معادل 100درصد غرامت دستمزد
ایام بیماری روزانه به بیمــار بابت هزینه اقامت در هر روز
اقامت و در صورت داشتن همراه و تایید شورای پزشکی،
معادل 50درصد متوسط دســتمزد روزانه بیمهشده بابت
همراه در هر روز اقامت به وی پرداخت میشود .بنابراین
تعداد روزهای ســرپایی ضربدر غرامت دســتمزد متعلقه
روزانه=هزینه اقامت بیمار ضربدر 50درصد تعداد روزهای
اقامت سرپایی ضربدر متوسط دستمزد روزانه بیمهشده=
هزینه اقامت همراه.

خیر ،پرداخت هزینه ســفر مشروط بر آن است که حسب
گواهــی پزشــک معالج ،امــکان معالجه بیمار در شــهر
محل زندگــی بیمار وجود نداشــته باشــد و این موضوع
بــه تاییــد شــورای پزشــکی تامیناجتماعی در اســتان

مدارک موردنیاز پس از اعزام و رفتوبرگشــت عبارتاند
از-1 :معرفینامه شورای پزشکی استان مبنی بر نیاز به
اعزام بیمار به شهر مقصد با مشخص بودن شهر مقصد،
تعداد همراه و نوع وسیله نقلیه موردنیاز.
-2تاییدیه مرکز پزشکی شهر مقصد که در آن ،نام شخص
بیمــار ،نوع بیماری ،تاریخهای حضور بیمار و بســتری یا

ی بچگان ه
ی باز 
ی فوتبال -نوع 
ل در باز 
ی غیرمعمو 
 - 6از اقمار مشتری -شیوها 
 -7جزیره ایرانی در تنگه هرمز با 41/9کیلومتر مربع مســاحت -دغلکاری-
قیمت
ت جمع -قسمت سنگین پا -عتیق و باستان -گوشهنشینی
 -8عالم 
 -9گشــاده ،فراخ -جذا 
ب و گیرا  -پادشاه ساسانی که بهجای بالش در 487
میالدیبر تخت نشســت و توانســت خزرهای مهاجم و ستیزهجو را شکستی
سخت دهد
ت پیل
 -10دختران -از سورههای قرآن -قطب مثب 
 -11همسایه تهران -خشنودشدن -تکاور
 -12دست نخورده -اشاره ب ه نزدیک -نشان ه تاسف -کلید
 -13ورزشی روی یخ و چمن -به همراه تیم ملی اروگوئه در سال ۱۹۹۹به مقام
نایب قهرمانی در کوپای آمریکا دست یافت -کوچکتر از دروازه
 -14از رودهــای مهــم ایران -نوپیدایی و رویش -نام ترکی -کشــور آســیایی
جنگزده
 -15سرزمین زعفران -بزرگترین بار جمعیتی را در اتحادیه اروپا دارند -وسیله
بردن چوب
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عمودی

ی که در کنار ایران،
ل نفتی فرانســه -از کشورهای 
 -1از شــهرهای گیالن -غو 
گ گند م خاورمیان ه است
دومین مصرفکننده بزر 
 -2صدای بلند -دم و دستگاه -قمر کرهزمین -قلیل
ن سخت -پیشامدها ،رخدادها  -ترشی آزمایشگاهی
 -3زمی 
ل ماهی تازی -پروردگار -موینده -سود حرام
 -4ماه دهم از سا 
ی در اروپا
ت گرفته شده -روسای قبایل -رود 
 -5غنیم 

خیر .هزینه ســفر به هر تعداد که براســاس نظر شــورای
پزشــکی اســتان موردنظر برای ادامه درمان بیمهشده یا
مستمریبگیر واجد شــرایط یا افراد تحت تکفل آنها نیاز
باشد ،برابر مقررات قابل پرداخت است و محدودیتی در این
خصوص وجود ندارد.
آیا بابت سفرهای گردشگری و تفریحی به مستمریبگیران
تامیناجتماعی هزینه سفر پرداخت میشود؟
خیــر .هزینه ســفر در تامیناجتماعی صرفــا برای درمان
بیماری بیمهشدگان یا مستمریبگیران حائز شرایط و افراد
تحت تکفل آنان برابر مقررات قابل پرداخت است.

برای دریافت هزینه ســفر و اقامت چه مدارکی
موردنیاز است؟

پرداختهزینهسفرمشروطبرآناستکهحسبگواهیپزشکمعالج،امکانمعالجهبیماردرشهرمحلزندگیبیماروجودنداشتهباشد.

طراح :حمیدرضا عبدالوند

افقی

آیا محدودیــت خاصی از نظر تعداد یا دوره برای
پرداخت هزینه سفر در تامیناجتماعی وجود دارد؟

مبلغ هزینه فوقالعاده سفر چقدر است؟
در صورتی که بیمار و همراه با وســیله نقلیه زمینی اعزام
شوند بهازای هر کیلومتر (مسافت بین شهر مبدا و مقصد)
مبلغی محاســبه میشود و در صورت نیاز به همراه ،بابت
همراه بیمار نیز هزینه فوقالعاده سفر قابل پرداخت است
و در صورتی که وســیله اعزام ،هواپیما باشــد بهازای هر
کیلومتر ،دوســوم مبلغ مذکور بابت فوقالعاده سفر بیمار
و همراه ،قابل پرداخت است.

شرح جدول شماره 178

ت اقتصادی و معیشــتی در
ل مشــکال 
ن که بهدلی 
ی در جامعه ایرا 
 -1پدیــدها 
سالهای اخیر بهوجود آمده -برنده جایزه اسکار بهترین فیلم1941
ی و آهستگی و عشقهای
ن بار هســتی و خنده و فراموشــ 
ق آثاری چو 
 -2خال 
ی در حــوزه اجتماعی جامعــه را در قبال چنین
ش مقاومت 
خنــدهدار -در نگــر 
ریسکهایی باید مصونسازی کرد
 -3شکوه -روزها -حرفه -کالم صریح
 -4تندرست -دارای تارهای طالیی -شهری در آلمان
ن ماورالنهر و قفقاز -مرگ آســمانی -خواســت،
ن فارســیزبا 
 -5نــام ایرانیا 
تقاضا -درشتتر از ماسه
 -6فریبدادن -روادید
 -7از شهرهای آذربایجانغربی -رنگ ترکی -اله ه شکار
 -8کرانــه10 -درصد از جمعیت هر کشــوری را تشــکیل میدهند که معموال
حقوق برابری با دیگر افراد جامعه ندارند -زباندار بیزبان
 -9تندآب -شخص -پشیمان
 -10بالش استوانهای -ترکی پاسبان
 -11لنگ ه بار -موز ه آینه و روشنایی یزد -اثر رطوبت -سوره انجیر
ت چای هند
ن بود  -ایال 
ی ک ه «سنمار» معمار آ 
 -12آزاد -قصر 
 -13جایگاه مغز -آب زیر صفر درجه -خانم -آخرین رمق
 -14مشاجره -اثر مشهور «ولتر» ادیب فرانسوی
ی شــاخص از «ویتوریو دســیکا» محصول
-15اســتان سردســیر ایران -اثر 
ن لمبرتو ماگیورانی و انزو استایوال
 1948ایتالیا و برند ه اسکار با بازیگرانی چو 

موردنظر رسیده باشد.

