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 خدمات درمانیکمیته 

 «ين نامه کميته خدمات درمانيئآ»

 FO-01-00-20کد مدرک : 

 

 بخش اول: تعريف، اهداف، وظايف

 تعريف: -1ماده 
کمیته تأمین خدمات درمانی ورزشی تشكیالتی است تخصصی، داراي شخصیت حقوقی 

خدمات درمانی، با توجه به معیارها و ضوابط خاص جهت حفظ که به منظور ارائه 
سالمتی و تندرستی ورزشكاران از طريق مشارکت فعال در امر تأمین خدمات درمانی 

 گردد. ورزشی تشكیل می
خش امور اين کمیته از زير مجموعه هاي فدراسیون پزشكی ورزشی است و در سه ب

 ی و قراردادها فعالیت دارد.، امور بیمارستانرايانه، رسیدگی به اسناد

 اهداف -2ماده 
 ايجاد زمینه هاي الزم براي ارايه خدمات درمانی به ورزشكاران عضو.  -1-2
 تامین سالمت و بازگرداندن سريعتر ورزشكاران به میادين ورزشی. -2-2
 ايجاد پشتوانه تامین کمک هزينه هاي درمانی براي اعضا.  -3-2
 ورزشكاران کشور. ايجاد بانک اطالعاتی -4-2
 ايجاد بانک اطالعات آسیب ديدگان و آسیب در کشور. -5-2

 وظايف: -3ماده 

مام هیات هاي فدراسیون پزشكی ورزشی با تشكیل کمیته خدمات درمانی در ت -1-3
، بخش ها و حوزه ها  شبكه اي براي عضو گیري پزشكی ورزشی استانی، شهرستان ها

 در سراسر کشور ايجاد می کند.  و تأمین خدمات درمانی ورزشی را
ین نامه تعهدات کمیته  خدمات درمانی کمک هزينه هاي درمانی تا مطابق آئ -2-3 

مبلغی که هر سال در مجمع عمومی فدراسیون تصويب و ابالغ می گردد پرداخت می 
 شود .

تا مبلغی که هر  دمات درمانی غرامت فوت و نقص عضوین نامه ارايه خمطابق آئ -3-3
 ال در مجمع عمومی فدراسیون تصويب و ابالغ پرداخت می گردد.س
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عقد قرارداد با مراکز درمانی خصوصی و دولتی جهت انجام جراحی هاي  -4-3
 .ن با هزينه هاي مناسب و با کیفیتتخصصی و ... براي درمان مناسب ورزشكارا

 .تخصصی براي درمان ورزشكاران عضو استفاده از نیروهاي تخصصی و فوق -5-3

هاي پزشكی ورزشی در هیات هاي پزشكی  تشويق براي توسعه و تجهیز پايگاه -6-3
 سراسر کشور.

 شرح وظايف واحد ها

 الف( شرح وظايف واحد رسيدگي به اسناد پزشکي

کلیه مقررات و ضوابط بخش اسناد  بخشنامه ها و ها،ارسال دستورالعمل  .1
 ي پزشكی ورزشی.ها پزشكی به هیات

بررسی و تعرفه گیري اسناد هزينه درمان افراد تحت پوشش طبق  .2
 دستورالعمل کمیته خدمات درمانی و بر اساس تعهدات و تعرفه سال عضويت.

بررسی و تعرفه گیري اسناد غرامت نقص عضو افراد تحت پوشش طبق  .3
 عضويت.دستورالعمل کمیته خدمات درمانی و بر اساس تعهدات و تعرفه سال 

بررسی و تعرفه گیري اسناد غرامت فوت بر اساس تعهدات و تعرفه سال  .4
 عضويت.

هاي استانی در صورت اعتراض ورزشكاران به  پاسخگويی به مكاتبات هیات .5
 هزينه هاي پرداخت شده وبررسی مجدد اسناد.

مديريت و ساماندهی اسناد پزشكی در پروسه ورود به کمیته خدمات درمانی  .6
 درسه بخش:

  )ورود به واحد اسناد پزشكی )اسنادآماده کارشناسی 

  )ورود به واحد کامپیوتر )اسناد کارشناسی شده و آماده ثبت 

  )خروج از کمیته و تحويل به امورمالی )اسناد آماده پرداخت 

 .با آئین نامه کمیته خدمات درمانیعودت اسناد پزشكی مغاير  .7

ص اسناد پزشكی که نقص هاي استانی درخصو مذاکره با هیات مكاتبه و .8
 مدارک دارند جهت  تكمیل مدارک مورد نیاز.

هاي آموزشی و بازآموزي جهت کارکنان بخش اسناد پزشكی  برگزاري دوره .9
 ها. کمیته خدمات درمانی هیات

 درمانيکميته هاي خدمات  ب( شرح وظايف واحد رسيدگي به امور
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لیست ثبت اسامی، هاي عضويت، فرم گزارش حادثه،  ارسال و تهیه کارت .1
نیاز  دفاتر ثبت نام باشگاه ها، فرم گزارش درمان، پوستر و ساير اقالم مورد

هاي پزشكی  کمیته هاي خدمات درمانی و پیگیري جهت ارسال به هیات
 هاي کشور. ورزشی استان

هاي سال قبل طبق آمار کارت ارسالی و آمار افراد تحت  تسويه حساب کارت .2
 کارت پرتی(.  %1درمانی در آن سال )با احتساب پوشش کمیته هاي خدمات 

کلیه مقررات و ضوابط مربوط به افراد  بخشنامه ها و ارسال دستورالعمل ها، .3

 .تحت پوشش در دو بخش شهري و عشايري

 :شرح وظايف واحد رايانه ج(

ها و چک کردن اطالعات  دريافت اطالعات بیمه شدگان هر روز از استان -1
 .ارسال شده

رايانه اي اطالعات اسناد حادثه ديدگان و هزينه هاي درمانی ارسال ثبت  -2
 .از استان ها شده

 .تايید عضويت مراجعین به درمانگاه -3

نديد جراحی در مراکز صدور معرفی نامه بیمارستانی براي ورزشكاران کا -4
 .طرف قرارداد

 .سخگويی به استان ها در زمینه ثبت و ارسال اطالعاتپا -5

 .گان جراحی شده و هزينه هاي درمانديد ثبت اطالعات آسیب -6

 .به سازمان ورزش و فدراسیون هاارايه گزارش ورزشكاران  -7

 آموزش کاربران استان درخصوص برنامه کمیته خدمات درمانی. -8

 :احد قراردادها و امور بيمارستانيشرح وظايف و د(

 ، دي کلینیک هااي درمانی با مراکز درمانی دولتی، خصوصیتنظیم قرارداده -1
 و مراکز تصوير برداري.

 تمديد قراردادهاي فوق در ابتداي هر سال -2

پرداختی به پزشكان متخصص و فوق تخصص  اعالم نظر درباره مقدار کلیه -3
 .رف قرارداد با درمانگاه فدراسیونط

معرفی پزشكان متخصص به مراکز درمانی طرف قرارداد شامل هماهنگی  -4
  .الزم بین پزشكان و مراکز
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اسناد درمانی رسیده از مراکز طرف قرارداد و تعیین دستمزد قابل کارشناسی  -5
 پرداخت به پزشكان همكار.

 

 بخش دوم: ارکان

 : تشکيالت4ماده 
 رئیس کمیته -
 دبیر کمیته -
 اعضا کمیته -
 کمیته مرکزي خدمات درمانی -

از  کمیته می تواند در صورت لزوم فرد و يا افرادي را بعنوان عضو میهمان :1تبصره 

 همكاران استانی در جلسات دعوت نمايد.

 : رئيس کميته1-4

رئیس کمیته از میان افراد متعهد، متخصص و عالقمند توسط رياست فدراسیون انتخاب 
 گردد. و منصوب می

 : دبير و اعضاء کميته2-4

دبیر و اعضاء کمیته از میان افراد متخصص واجد شرايط از سوي رئیس کمیته به دبیر 
 شود. پیشنهاد و ابالغ ايشان از طرف رئیس فدراسیون صادر می فدراسیون

 کميته شرايط رئيس و دبير و اعضاء -5ماده 
 : تابعیت جمهوري اسالمی ايران.1-5
 : حسن شهرت.2-5
 : التزام عملی به اصل واليت فقیه.3-5
 : توان علمی و اجرائی الزم براي پیشبرد اهداف کمیته.4-5

  اليتمکان و مدت فع -6ماده 
نمايند و انتخاب  فعالیت می شده،سال انتخاب  2رئیس کمیته و دبیر و اعضاء براي مدت 

مجدد ايشان بالمانع است. محل استقرار و فعالیت کمیته در فدراسیون پزشكی ورزشی 
 خواهد بود.

 عضاي کميتهبخش سوم: وظائف رئيس، دبير و ا

 وظايف رئيس کميته -7ماده 
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 و اعضاء دبیر فدراسیون : پیشنهاد دبیر1-7
 هاي کلی فدراسیون. ريزي و ارائه تقويم يک ساله در راستاي سیاست : برنامه2-7
 : ارائه گزارش عملكرد، فهرست نیازها و اعتبارات درخواستی به رياست فدراسیون.3-7
 : تقسیم وظايف بین اعضا/کارشناسان.4-7
 ادي.:کسب نظرات کارشناسی اعضا درخصوص موارد پیشنه5-7
 : نظارت بر فعالیتهاي خدمات درمانی ورزشی ارائه شده در کل کشور.6-7
 .ها : اداره و هدايت جلسات و گردهمايی7-7
 برقراري مكاتبات اداري با رئیس و دبیر فدراسیون. :8-7

 شود. در غیاب رئیس کمیته، وظايف وي به دبیر کمیته محول می :2تبصره

 وظايف دبير -8ماده 
 ها با هماهنگی رئیس کمیته. و تهیه دستور جلسات و گردهمايی : تعیین1-8
 : توزيع امور مربوطه بین اعضا و نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله.2-8
 : پیگیري مستمر تصمیمات متخذه.3-8
 هاي انجام شده. : تنظیم گزارش فعالیت4-8
 : هماهنگی با رئیس کمیته جهت برگزاري منظم جلسات.5-8
 صورتجلسات با امضاء کلیه اعضا حاضر. : تنظیم6-8
 : نگهداري سوابق اداري کمیته در بايگانی مخصوص.7-8

 کميته : وظايف اعضاء9ماده 
 : ارائه نقطه نظرات کارشناسی و پیشنهادات درخصوص مباحث مطروحه.1-9
 : شرکت در جلسات برگزار شده.2-9
 : انجام امور محوله و ارائه گزارش مرتبط.3-9

 مقررات جلسات -10ماده 
 يابند. اعضا رسمیت می 3/2: جلسات با حضور 1-10
رياست جلسات برعهده رئیس کمیته بوده و در غیاب وي دبیر کمیته عهده دار  :2-10

 گردد. وظايف وي می
 يابد. : تصمیمات ماخوذه با راي اکثريت )نصف به اضافه يک( رسمیت می3-10
جلسه ) به  3غیبت غیرموجه بیش از  : هر يک از اعضاء کمیته در صورت4-10

تواند فرد ديگري به عنوان  تشخیص رئیس کمیته( عزل گرديده و رئیس کمیته می
 جايگزين پیشنهاد نمايد.
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تواند به منظور کسب نظرات کارشناسی، از کارشناسان مجرب و مطلع  : کمیته می5-10
 به شكل موردي دعوت به همكاري نمايد.

تبصره تدوين و در  2ماده و  10يت مفاد اساسنامه فدراسیون در اين آئین نامه با رعا

 .به تصويب هیئت رئیسه رسیده است 28/10/89تاريخ 


