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موضوع :دفترچه هاي درمانی

باسالم
احتراما؛ باعنایت به تعطیلی شعب و کار گزاریهالی سازمان تأمین اجتماعی در شرایط وضعیت قرمز کرونائی در سطح
استان ،جهت ارائه خدمت به بیمه شدگانی که دفاتر درمانی آنان در زمان مراجعه فاقد برگ می باشد به استحضار می
رساند این بیمه شدگان در مدت زمان مذکور الزم نیست برای دریافت دفترچه درمانی جدید به شعب و کارگزاری های
تامین اجتماعی مراجعه نمایند .و در صورت نیاز به خدمات تشخیصی و درمانی و مراجعه به پزشک ،می توانند خدمات
مورد نیاز خود را با ارایه جلد دفترچه درمانی که حاوی شماره بیمه و مشخصات بیمه شده می باشد و یا با ارایه کارت ملی
دریافت نمایند.
در همین راستا از کلیه پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد تقاضا می شود بر اساس قرارداد فیمابین کماکان نسبت به
پذیرش بیمه شدگان اقدام نموده و با عنایت به اینکه امکان نسخه نویسی الکترونیک در آدرس ep.tamin.irفراهم می
باشد ،حتی االمکان با استفاده از سامانه مذکور نسبت به نسخه نویسی الکترونیک (حتی االمکان برای بیمه شدگان فاقد
دفترچه یافاقد اعتبار)اقدام نمایند .بدیهی است در صورت تولید الکترونیک نسخ پزشکی ،ضرورت استفاده از برگ دفترچه
درمانی کاغذی نیز منتفی خواهد شد.
چنانچه به هر دلیلی امکان تولید الکترونیک نسخه پزشکی وجود نداشته باشد،پزشکان و درمانگران محترم می توانندطبق
ر وال جاری ضمن اخذ استحقاق درمان برای بیمه شده  ،دستورات پزشکی خود را در سربرگ مخصوص مطب پزشک
تجویز نمایند .بدیهی است عالوه بر ثبت نام و نام خانوادگی و تاریخ ویزیت بیمار درج کد ملی یا شماره بیمه که بر روی
جلد دفترچه بیمار ثبت شده است نیز بر روی سربرگ نسخه ضروری می باشد.ازپزشکان محترم طرف قرارداد تقاضا میشود
دستورات پزشکی را با استفاده از کاربن در دو برگ تجویز نمایند که برگ اول آن عندالزوم در اختیار بیمه شده قرار می
گیرد تا به داروخانه و سایر مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد ارایه نماید و برگ دوم آن نیزطبق روال مرسوم (همانند برگ
دوم /برگ مخصوص پزشک در دفترچه درمانی) توسط پزشک به اسناد پزشکی مدیریت درمان استان مربوطه تحویل
خواهد شد.
ازتمامی داروخانه ها ،مراکز تصویربرداری ،آزمایشگاهها و سایر مراکز طرف قرارداد تقاضا میشود ضمن پذیرش سربرگ
کاغذی مطب پزشک ،خدمات در تعهد را طبق ضوابط و مقررات جاری ارایه نمایند .بدیهی است در تمام موارد اخذ
استحقاق درمان بیمه شده از سامانه های مربوطه کماکان الزامی خواهد بود.
این درخواست صرفا در ایام تعطیالت اجباری ناشی از کرونا برای استانهایی که در وضعیت قرمز قرار دارند قابلیت اجرا
داشته و به محض عادی شدن شرایط از طرف ستاد کرونا ،همانند روال گذشته اقدام خواهد شد. .
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در خاتمه از همکاری کلیه پزشکان محترم و مراکز تشخیصی و درمانی و همراهی کلیه بیمه شدگان عزیزی تأمین
اجتماعی تشکر می گردد  .امید است با مشارکت همکانی و استفاده هر چه بیشتر از نسخه الکترونیک و کاهش میزان نسخ
کاغذی شاهد کنترل بیماری کرونا باشیم .

دکتر اکبر امیري
مدیر درمان استان فارس
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