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راهاندازی
سامانه نوین تأمین
اجتماعی با 30
خدمت غیرحضوری
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حسین واثق از مردادماه امسال ریاست شعبه
تأمین اجتماعی نیریز را به عهده گرفته است.
وی در هفته گذشته خبر از ایجاد روش نوین
خدمات تأمین اجتماعی داد و اعالم کرد30 :
خدمت پر مراجعه تأمین اجتماعی از این پس
به صورت غیرحضوری خواهد بود و با حذف
فیزیکی آنها  70میلیون مراجعه در کشور کم
میشود.
او همچنین اعالم کرد که این شعبه آمادگی
دارد آموزشهای الزم را به تمامی صنوف،
کارخانجات و واحدهای تولیدی ارائه دهد تا
بتوانند به راحتی از سیستم استفاده کنند؛
هر چند خود سیستم نیز گویاست و نیاز به
آموزش آنچنانی ندارد.
همچنین بر اساس گفته حسین واثق سامانه
تلفنی  ۱۴۲۰نیز برای حل مسائل پیشبینی
نشده تعریف شده است.
***
این سامانه چیست؟
با توجه به گسترش خدمات غیر حضوری
سازمان تأمین اجتماعی ،این سامانه تمامی
سرویسهای موجود و همچنین خدمات
غیرحضوری جدید سازمان را در یک درگاه
مجتمع و یکپارچهدر خود جایداده است.
این پرتال مرجع مطمئن و سریعی را جهت

آگاهی و استفاده از سرویسهای جدید برای
مخاطبین سازمان فراهم آورده است.
چگونه از آن استفاده کنیم؟
در صورتی که قب ً
ال مشترک سرویسهای
متمرکز سازمان تأمین اجتماعی (از قبیل
پرتال نمایش سابقه) بودهاید نیازی به ثبتنام
مجدد نیست .اما اگر برای اولین بار با این پرتال
کار میکنید در صورتی که خدمات مورد نظر
شما نیاز به احراز هویتداشته باشد میبایست
در پرتال ثبتنام کرده و نام کاربری (کدملی) و
رمزدریافت کنید.
توجه داشته باشید که جهت استفاده از
سرویسهای عمومی و شخصی ،انجام مراحل
ثبتنام غیرحضوری کفایت میکند ولی
استفاده از سرویسهای کارفرمایی عالوه بر
ثبتنام در سامانه ،مستلزم مراجعه حضوری
به شعبه جهت تکمیل فرم تعهدنامه خواهد
بود.
در همین رابطه فیلم آموزشی در سایت
 eservices.tamin.irراهگشا خواهد
بود.
طرح  ۳۰۷۰که از نوزدهم آبانماه  1399کلید
خورده است دارای  30خدمت متفاوت و
جذاب میباشد.

حسین واثق رئیس شعبه تأمین اجتماعی نیریز

در گفتگو با رئیس تأمین اجتماعی نیریز:

همه چیز درباره حذف دفترچههای درمان تأمین اجتماعی
ادامه از صفحه یک
 ...حسین واثق با اعالم اینکه فقط در شعبه نیریز روزانه
 150مراجعهکننده برای تعویضدفترچهداشتهاند گفت:
ماهیانه  ۱۸کارتندفترچه میآوردیم که اجرای این مسئله
سببصرفهجوییبسیاریدرمصرفکاغذخواهدشد.
واثق به جزئیات حذفدفترچه بیمه تأمین اجتماعی اشاره
کرد و گفت :چاپ دفترچههای تأمین اجتماعی از ابتدای
اسفندماه امسال متوقف و طبق اعالم سازمان تأمین
اجتماعی از این تاریخ به بعد ،ارائه خدمتدر زمان مراجعه
به پزشک و مؤسسات تشخیصیدرمانی با ارائه کارت ملی،
شناسنامهیاجلددفترچهدرمانیمیسرخواهدبود.
وی افزود :در این طرح امکان ارائه خدمات اعم از ویزیت،
تجویز دارو ،پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص
طبی ،تصویربرداری و فیزیوتراپی در بستر الکترونیک
برای تمامی پزشکان و ارائهکنندگان خدمات تشخیصی و
درمانی فراهم شده است.
بیمهشدگان و بازنشستگانی که صفحات دفترچه آنها
به پایان میرسد نیازی به دریافت دفترچه جدید ندارند و

کلینیک مشاوره و سالمت روان رایگان در نی ریز
کلینیک مشاوره و سالمت روان
رایگان در دو مرکز نیریز راهاندازی
شده است.
بر اساس این خبر ،کلینیک نخست
در مرکز جامع سالمت شماره یک
شهری(شهید فقیهی) و توسط
زینب شیخعلی روانشناس بالینی در
روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8
تا 14فعال هست.
کلینک دوم در پایگاه شماره  ۲شهری
(ولیعصر) قرار دارد و مائده احمدزاده

روانشناس بالینی در روزهای شنبه تا
سهشنبه ساعت  ۸تا  ۲بعد از ظهر فعال
میباشد.
در این دو مرکز خدماتی از جمله
اختالالت روانی ،اختالالت رفتاری
کودکان ،خانوادهدرمانی ،زوجدرمانی،
برگزاری جلسات آموزشی در خصوص
اختالالت روانپزشکی ،مهارتهای
زندگی ،مهارتهای فرزندپروری،
سوء مصرف مواد مخدر ،مداخالت
روانی رد خصوص آسیبهای
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اجتماعی و پیشگیری از خودکشی
انجام میشود.
کسانی که درخواست مشاوره
غیرحضوری و تلفنی توسط
مائده احمدزاده را دارند با شماره
 09019184877و کسانی که
درخواست مشاوره غیرحضوری توسط
زینب شیخعلی را دارند میتوانند با
شماره  09385526308در ساعت
اداری تماس بگیرند .البته متقاضیان
در ابتدا پیامکدهند.

میتوانند با ارائه کارت ملی ،شناسنامه یا جلد دفترچه
درمانی به پزشکان و مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد و
غیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه
کنند.
وی ضمن دعوت از پزشکان به استفاده از سامانه نسخه
الکترونیک تأمین اجتماعی ،تصریح کرد :در صورت
استفاده از این طرح آنالین ،سهم تأمین اجتماعی به حساب
پزشکان واریز خواهد شد و در صورت قطع سامانههای
نسخه نویسی الکترونیک به هر دلیلی پزشکان میتوانند
از سرنسخههای خود استفاده کنند ،چرا که سرنسخه
پزشکان مشابه با صفحات دفترچ ههای کاغذی دارای
اعتبارخواهدبود.
واثق با قدردانی از پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد
بابت همکاری مؤثر در موفقیت طرح بزرگ نسخه
الکترونیک ،عنوان کرد :حذف دفترچههای کاغذی و
استفاده از سامانه نسخه الکترونیک ،زمینهساز ایجاد پرونده
الکترونیک سالمت ،تحول اساسی در خدمات درمانی و
پیشگیری از هدررفت بسیاری از هزینههای غیرضروری

خواهدشد.
وی همچنین اضافه نمود که تجویز داروهای تحت
وب ،بیماران خاص ،سرطانی ،اماس و ...صرفاً از طریق
نسخهنویسیالکترونیک میسرمیباشد.
نوشتنی است تمام بیمهشدگان و مستمریبگیران اصلی
و تبعی قبل از مراجعه به مراکزدرمانی میتوانند نسبت به
استعالم استحقاق درمان از طریق روشهای «مراجعه به
سایت  ،medical.tamin.irورود کد ملی و مشاهده
وضعیت پوشش بیمه درمان؛ شمارهگیری ،*4*1420#
انتخاب گزینه ( 1استعالم اعتبار درمانی) ،ورود کد ملی
و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان؛ شمارهگیری
 ،*4*1420*1#ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش
بیمهدرمان؛ استفاده از اپلیکیشن موبایل ،مراجعه به سایت
 ،pwa.tamin.irورود کد ملی و مشاهده وضعیت
پوشش بیمه درمان و یا شمارهگیری  ،*1666#انتخاب
گزینه ( 1استحقاقسنجی) ،ورود کد ملی و مشاهده
وضعیت پوشش بیمهدرمان اقدام و از پوشش بیمهدرمان
خوداطمینانحاصلکنند.

وی ادامه داد :در مواردی که بیمهشده بر اساس نتایج
دریافتی از روشهای فوق یا اعالم مراکز درمانی ،فاقد
استحقاقدرمان است،در صورت اعتراض میتواند موضوع
را از طریق سامانه 1420پیگیری کند.
واثق افزود :تمامی بیمهشدگان در صورت ایجاد حساب
کاربری میتوانند خالصه سوابقدرمانی خود را با مراجعه به
سامانه eservices.tamin.irدر پنجره (منوی) ویژه
بیمهشدگانمالحظهکنند.
به گفته وی ،روشهای استعالم استحقاق درمان
(پوشش بیمه درمان) برای «بیماران خاص» همانند
سایر بیمهشدگان است با این تفاوت که این بیماراندر کد
پیگیری و استعالم برخورداری از خدماتدرمانی با پسوند
«خاص»مشخصمیشوند.
رئیس شعبه نیریز با بیان اینکه ارائه 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 امکانپذیر
است.
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