آئين نامه و دستورالعمل های پذیرش عضو و
شرایط ارائه خدمات پزشکی ورزشی به اعضاء
1398

فدراسيون پزشكي ورزشي

فهرست :

بخش اول  :کليات


فصل اول  :موضوع



فصل دوم  :مجری



فصل سوم  :جمعيت هدف



فصل چهارم  :وظایف و تعهدات فدراسيو ن پزشکی ورزشی



فصل پنجم  :وظایف فدراسيو نهای ورزشی



فصل ششم  :وظایف ادارات کل ورزش و جوانان



فصل هفتم  :وظایف هياتهای ورزشی استان ،حوزه ،شهرستانها و بخشها



فصل هشتم  :وظایف هيات های پزشکی ورزشی استانها



فصل نهم  :وظایف هيات های پزشکی ورزشی شهرستان  ،بخش و حوزه



فصل دهم  :عضویت ،صدور کارت و تائيد نهائی عضویت



فصل یازدهم  :حق عضویت افراد تحت پوشش



فصل دوازدهم  :شرایط استفاده از تسهيالت کميتة خدمات درمانی



فصل سيزدهم  :فرآیند صدور برگ گزارش حادثه ورزشی



فصل چهاردهم  :موارد خارج از تعهد فدراسيون پزشکی ورزشی

بخش دوم  :شرایط رسيدگی به اسناد پزشکی


فصل پانزدهم  :نحوه پرداخت هزینه های اقدامات تشخيصی،درمانی ،غرامات نقص عضو دائم و فوت

بخش سوم  :دستورالعمل ها


فصل شانزدهم  :سرانه حق عضویت ،شرایط استفاده از تسهيالت و نحوه رسيدگی به اسناد پزشکی

1
آیین نامه كمیته خدمات درماني
در سال 1396

فدراسيون پزشكي ورزشي

آئين نامه و دستورالعمل های پذیرش عضو و
شرایط ارائه خدمات پزشکی ورزشی به اعضاء
مقدمه :با استناد به بندهاي  1و  9ماده  2اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسالمي ايران درخصوص حفظ
تندرستي  ،سالمتي و ايجاد زمينه مشاركت اقشار مختلف جامعه در ورزش و پشتيباني از ورزشكاران و قهرمانان و با توجه به بند 8
ماده  17درخصوص عضوگيري و دريافت حقعضويت و با توجه به ابالغيه شماره /3/24097ص مورخ  92/11/19وزارت ورزش
و جوانان درخصوص الزام عضويت ورزشكاران ،مربيان ،داوران و ساير دستاندركاران ورزشي در كميته خدمات درماني
فدراسيون پزشكي ورزشي اين آئين نامه به منظور تحقق اهداف مذكور به شرح زير تدوين گرديد.

بخش اول  :کليات
فصل اول :موضوع
ماده یکم:
منابع مالي الزم براي ارائه خدمات درماني و پرداخت كمک هزينههاي درماني به اعضا آسيب ديده در حوادث ورزشي (در زمان انجام
فعاليتهاي ورزشي نظير مسابقه ،تمرين ،مأموريت ،مراسم ورزشي ،جشنوارهها ،اردوها و كالسهاي آموزشي) از طريق دريافت حقعضويت
ساالنه در چارچوب اين آيين نامه تأمين مي گردد.
فصل دوم  :مجری
مادة دوم:
فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسالمي ايران مسئول اجراي اين آيين نامه است .بديهي است مجري آئين نامه و دستورالعمل ها در
هراستان هيات پزشكي ورزشي آن استان ميباشد.
فصل سوم  :جمعيت هدف
مادة سوم :
كليه افرادي كه از امكانات ورزشي و مكانهاي تحت پوشش و نظارت وزارت ورزش و جوانان استفاده مينمايند شامل كليه ملي پوشان
و ورزشكاران فدراسيون هاي ورزشي و باشگاهها و همچنين ورزشكاران سازمانها  ،وزارتخانهها  ،ارگانهاي نظامي و انتظامي،
شهرداريها ،دسته جات آزاد و غيره ،الزم است از طريق فدراسيون پزشكي ورزشي و هياتهاي پزشكي ورزشي تابعه در سراسر كشور
تحت پوشش خدمات درماني حوادث ورزشي قرار گيرند .گروههاي زير از جمله مصاديق اين موضوع ميباشند:
 -1كليه ورزشكاران آماتور  ،ملي پوشان  ،قهرمانان و پيشكسوتان ورزش سراسر كشور .
 -2كليه مديران باشگاهها ،سرپرستان ،مربيان تيمهاي ورزشي و ساير پرسنل ورزشگاهها و اماكن ورزشي.
 -3اعضاي هياترئيسه ،دبيران ،مسئولين كميتهها ،داوران ،پرسنل فدراسيونها و هياتهاي ورزشي .
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 -4كليه مديران وزارت ورزش و جوانان  ،كميته مليالمپيک و پارالمپيک ،روئساي ادارات و ساير پرسنل وزارت ورزش و
جوانان در سراسر كشور.
 -5كليه شركتكنندگان در مسابقات ،دورههاي آموزشي شامل كالس هاي داوري ،مربيگري و ساير دورههاي آموزشي.
فصل چهارم  :وظایف و تعهدات فدراسيو ن پزشکی ورزشی
مادة چهارم :
ارائه كليه خدمات درماني اعم از سرپايي ،بستري  ،توانبخشي  ،دندانپزشكي و پرداخت كمک هزينههاي غرامت نقص عضو دائم  ،غرامت
فوت و درمان آسيبهاي ورزشي به افراد تحتپوشش توسط كميته هاي مربوطه و در راس آنها كميتة خدمات درماني فدراسيون.
مادة پنجم :
 .1ارسال دستورالعملها ،بخشنامهها ،كليه مقررات و ضوابط مربوطه به هياتهاي پزشكي ورزشي استانها .بديهي است در
صورت نياز به اصالح بخشي از دستورالعمل ها آن بخش بازنويسي شده و پس از بررسي و تصويب در مجمع عمومي
ساليانه قابل اجرا و ابالغ مي گردد.
 .2تهيه اقالم الزم از جمله فرمهاي ثبت نام  ،دفاتر ثبت نام  ،فرم گزارش حادثه و ساير اوراق به تعداد مورد نياز و ارسال
آنها به هياتهاي پزشكي ورزشي سراسر كشور.
 .3پرداخت كمک هزينه هاي درماني ،غرامت نقص عضو و فوت افراد تحت پوشش طبق مندرجات اين آيين نامه.
 .4واريز  40درصد از درآمد حاصل از محل دريافت حق عضويت كميته خدمات درماني به حساب هياتهاي پزشكي
ورزشي استانها.
تبصره  :1پرداخت كمک هزينه درمان و غرامات براساس تعهدات و تعرفه سال عضويت صورت ميپذيرد.
تبصره  : 2واريز هرگونه مبلغي مازاد بر درصد مصوب سهم استان ميبايست با مجوز هيات رئيسه فدراسيون پزشكي ورزشي صورت
پذيرد.
تبصره  : 3مبالغ مربوط  40درصد به حساب اعالم شده از سوي هيات هاي پزشكي ورزشي واريز شده و برداشت از آن براساس آئين نامه
مالي معامالتي هياتهاي پزشكي ورزشي خواهد بود.

فصل پنجم  :وظایف فدراسيو نهای ورزشی
مادة ششم :
تشكيل كميته پزشكي فدراسيون مربوط و تأمين امكانات و نيروي انساني مورد نياز به منظور انجام وظايف محوله در خصوص تأمين
خدمات درماني و اجراي دقيق مفاد آيين نامه .
مادة هفتم :
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معرفي اعضاي هيات رئيسه ،پرسنل فدراسيون ،ورزشكاران تيم هاي ملي در كليه سطوح ،مربيان ملي و داوران بينالمللي به فدراسيون
پزشكي ورزشي جهت عضويت در كميته خدمات درماني و برخورداري از تسهيالت مربوطه مطابق شرايط عضويت مندرج در آيين نامه
خواهد بود .
فصل ششم  :وظایف ادارات کل ورزش و جوانان
مادة هشتم :
فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت توسعه فعاليتهاي هياتهاي پزشكي ورزشي استان ها و شهرستانها.
مادة نهم :
ابالغ دستورالعملها ،بخشنامهها و ضوابط مربوط به تأمين خدمات درماني ورزشي به واحدهاي تابعه ،باشگاههاي دولتي و خصوصي
و ساير نهادهاي ورزشي استان مربوط.
مادة دهم :
نظارت بر اماكن ورزشي براي كنترل ورزشكاران از نظر دارا بودن كارت عضويت خدمات درماني ورزشي .
مادة یازدهم :
همكاري با ناظرين ستاد نظارت هيات پزشكي ورزشي طي بخشنامه شماره /3/1993ص مورخ  96/2/2وزارت و.رزش و جوانان در
خصوص نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور از جمله كنترل ورزشكاران از نظر دارا بودن كارت عضويت خدمات درماني
ورزشي و رسيدگي به گزارش تخلفات ارسالي از سوي هيات پزشكي ورزشي در خصوص عدم عضويت ورزشكاران توسط مدير و
يا مسئول باشگاه بر اساس بند  11ماده  6دستورالعمل شماره /5/6161ص مورخ  94/3/20كميسيون ماده  5وزارت ورزش و جوانان.
فصل هفتم  :وظایف هياتهای ورزشی استان ،حوزه ،شهرستانها و بخشها
مادة دوازدهم :
همكاري الزم درخصوص عضويت خدمات درماني ورزشكاران طبق مفاد اين آيين نامه.
مادة سيزدهم :
ارسال دستورالعمل و بخشنامههاي مربوط به واحدهاي تابعه.
مادة چهاردهم :
ممانعت از شركت افراد بدون عضويت خدمات درماني در مسابقات تمام رده ها و رشته هاي ورزشي.
ماده پانزدهم :
نظارت بر صحت صدور برگ گزارش حادثه ورزشي و تائيد آن با ممهور نمودن به مهر آن هيات ورزشي.
فصل هشتم  :وظایف هياتهای پزشکی ورزشی استانها
مادة شانزدهم :
تشكيل كميته خدمات درماني در هيات پزشكي ورزشي استان ذيربط.
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تبصره  : 1تاييد صالحيت مسئول كميته خدمات درماني استان توسط فدراسيون پزشكي ورزشي الزامي است.
مادة هفدهم :
نظارت بر فرآيند عضويت ورزشكاران و شيوه دريافت سرانه حق عضويت و واريز آن به حساب فدراسيون پزشكي ورزشي.
مادة هجدهم :
نظارت بر صحت صدور برگ گزارش حادثه ورزشي.
تبصره  :1هيات پزشكي ورزشي استان موظف است در مهلت قانوني اعالم شده در ماده  42و (43چه در موارد پرداخت هزينه درمان
و چه در موارد ارجاع ورزشكار به فدراسيون پزشكي ورزشي جهت درمان) فرم گزارش حادثه ورزشي مصدوم را پس از بررسي
تائيد و در دبيرخانه ثبت نمايد .بديهي است فرمهاي گزارش حادثهاي كه ناقص پر شده يا مخدوش باشند  ،بدون شماره ثبت  ،بدون
مهر هيات و امضاء رياست هيات پزشكي ورزشي استان باشند يا پس از مهلت قانوني ثبت و تاييد شده باشند فاقد اعتبار تلقي مي
گردند.
تذكر :برگه دوم فرم گزارش حادثه مخصوص سابقه بايگاني در سوابق هيات پزشكي ورزشي استان ميباشد.
مادة نوزدهم :
صرف اعتبارات در چارچوب آئين نامه مالي معامالتي هياتها و دستورالعمل ابالغي از سوي فدراسيون پزشكي ورزشي.
مادة بيستم :
تائيد بيالن مالي هيات هاي پزشكي ورزشي شهرستان ،بخش و حوزه و ارسال به فدراسيون پزشكي ورزشي بصورت ساالنه.
مادة بيست و یکم :
جلب همكاري هيات هاي ورزشي ،مسئولين باشگاهها و ساير نهادهاي ورزشي و تشويق به افزايش پوشش خدمات درماني
ورزشكاران خود.
تبصره : 1هيات پزشكي ورزشي استان مجاز است بدين منظور با تصويب هيات رئيسه هيات و با تنظيم قرارداد درصدي از درآمد
حاصل از محل سرانه ها را به اين امر اختصاص داده و به ايشان پرداخت نمايد.
مادة بيست و دوم:
ارسال گزارش مالي اعتبارات تخصيصي هر سال حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعدي به فدراسيون پزشكي ورزشي براساس فرمي
كه از سوي فدراسيون تعيين گرديده است.
مادة بيست و سوم :
هيات هاي پزشكي ورزشي استانها موظفند اقالم مورد نياز از جمله  :فرمهاي گزارش حادثه  ،گزارش درمان و دفاتر باشگاه ها را
بين شهرستانها ،بخشها و حوزههاي تابعه خود توزيع نمايند.
مادة بيست و چهارم :
رسيدگي به اسناد پزشكي ارائه شده از سوي مصدومين مطابق دستورالعمل رسيدگي به اسناد پزشكي .بديهي است عدم رعايت
مفاد دستورالعمل رسيدگي به اسناد پزشكي در آيين نامه موجب كسب نمره منفي در ارزيابي كميته خدمات درماني هيات و كسر
شدن امتياز استان خواهد شد.
تبصره  :1درصورت اثبات دستكاري عمدي در اسناد درماني و سند سازي طبق مقررات جاري با متخلف برخورد خواهد شد .
ماده بيست و پنجم :
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ارسال اسناد پزشكي رسيدگي شده جهت بررسي و تائيد نهايي به فدراسيون پزشكي ورزشي.
ماده بيست و ششم :
آخرين مهلت ثبت آمار در نرم افزار آنالين فدراسيون پزشكي ورزشي جهت تسويه حساب قطعي سهميه  %40استان حداكثر پايان
فروردين ماه سال بعد مي باشد.
ماده بيست و هفتم :
پرداخت  %15از درآمد كل حاصل از دريافت حقعضويت هر شهرستان ،بخش و يا حوزه ( از جمله درآمد حاصل از ثبت نام
آنالين انفرادي ) از محل درصد دريافتي از فدراسيون پزشكي ورزشي موضوع بند  4مادة پنجم اين آيين نامه به شهرستانها،
بخشها و حوزهاي تابعه با رعايت آئين نامه مالي معامالتي هياتها.
تبصره  : 1مبلغ  % 15سهم شهرستانها و حوزه ها توسط هيات پزشكي ورزشي استان به حساب اعالم شده از سوي هيات پزشكي
ورزشي شهرستان واريز خواهد شد .همچنين در مواردي كه شهرستان و يا حوزه فاقد هيات پزشكي ورزشي مي باشد هيات هاي
پزشكي ورزشي استانها ملزم به رعايت آئين نامه مالي معامالتي در اين خصوص ميباشند.

فصل نهم  :وظایف هياتهای پزشکی ورزشی شهرستان ،بخش و حوزه
مادة بيست و هشتم:
تشكيل كميته خدمات درماني در شهرستان ،بخش و يا حوزة ذيربط.
مادة بيست و نهم:
هزينه كردن اعتبارات تخصيصي مطابق با آئيننامه مالي معامالتي هياتهاي ورزشي و دستورالعمل فدراسيون پزشكي ورزشي.
مادة سی ام:
تالش در جهت گسترش روزافزون پوشش تأمين خدمات درماني ورزشكاران شهرستان ،بخش و حوزه مطابق با برآورد ارائه شده
از سوي هياتهاي پزشكي ورزشي استان مربوطه.
مادة سی و یکم:
برنامهريزي و هدايت خدمات درماني با بهرهگيري از همكاري ادارات كل ورزش و جوانان و هيات پزشكي ورزشي استان به
نحوي كه كليه ورزشكاران و افراد تحت پوشش ،بتوانند از خدمات به موقع و بهينه تشخيصي و درماني استفاده نمايند.
مادة سی و دوم:
فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت ثبت نام و عضويت متقاضيان هياتها ،باشگاهها و ساير نهادهاي ورزشي (دسترسي آسان جهت
دريافت اوراق خدمات درماني).
مادة سی و سوم:
عضويت انفرادي و يا گروهي ورزشكاران صرفا بصورتآنالين و دريافت و واريز سرانه حق عضويت از طريق تراكنش بانكي در
سامانه و يا PCPOS
مادة سی و چهارم:
ارسال به موقع ليست اسامي افراد ثبت نام شده به هيات پزشكي ورزشي استان مربوطه.
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مادة سی و پنجم :
هيات هاي پزشكي ورزشي شهرستان ها موظفند تعداد مورد نياز فرمهاي ثبت نام  ،گزارش حادثه  ،گزارش درمان و دفاتر باشگاه
ها را بين بخشها و حوزههاي تابعه خود توزيع نمايند.
تبصره  : 1در شهرستانها و حوزه هايي كه امكان تشكيل هيات پزشكي ورزشي نمي باشد ،مقتضي است در اداره ورزش و جوانان
شهرستان ،بخش و يا حوزه نسبت به تشكيل كميته خدمات درماني اقدام و وظايف محوله توسط آن كميته انجام گردد.
فصل دهم  :عضویت ،و تائيد نهائی عضویت
مادة سی و ششم:
كليه مسئولين باشگاهها ،ورزشگاهها و مكانهاي ورزشي بايد هر سال به هياتهاي پزشكي استان ،شهرستان ،بخش و يا حوزه محل خود
مراجعه و نسبت به دريافت اوراق خدمات درماني اقدام نمايند.بديهي است مسئوليت قانوني دريافت سرانه و عضويت آنالين اعضاي
باشگاه ( ورزشكاران ) بر عهده مسئولين باشگاهها ،ورزشگاه ها و مكانهاي ورزشي است .
مادة سی و هفتم :
عضويت ورزشكاران صرفا از طريق ثبت نام انفرادي و يا گروهي در سامانه كميته خدمات درماني فدراسيون صورت پذيرفته پرداخت
سرانه حق عضويت صرفا بصورت تراكنش بانكي در سامانه و يا پرداخت از طريق دستگاه pcposامكان پذير مي باشد.
تبصره  :1در صورت وجود هرگونه اشكالي در فرآيند فوق مسئوليت قانوني آن بر عهده هيات پزشكي وزرشي استان
ميباشد .هرگونه دستكاري يا تغيير در فرمت بانک اطالعاتي توسط هيات هاي استاني ممنوع است و فدراسيون از ارايه خدمات
پشتيباني به بانک اطالعاتي تغيير داده شده معذور است .
تبصره  : 2هيات پزشكي ورزشي استان موظف است نسبت به استقرار مراكز ارائه خدمات عضويت به تعداد الزم و كافي در حوزه
هاو شهرستانهاي خود اقدام نمايد.
ماده سی و هشتم:
تاريخ ثبت نام در سامانه بعنوان تاريخ شروع عضويت در نظر گرفته مي شود ،بديهي است تعهدات فدراسيون پزشكي  72ساعت
پس از تاريخ مربوطه آغاز مي گردد.
فصل یازدهم  :حق عضویت افراد تحت پوشش
ماده سی و نهم :
مبلغ حق سرانه عضويت افراد مشمول فصل سوم اين آيين نامه هر ساله توسط شوراي مركزي كميته خدمات درماني پيشنهاد و پس از
تاييد و تصويب در مجمع عمومي فدراسيون پزشكي ورزشي جهت اجرا به كليه هياتهاي پزشكي ورزشي ابالغ مي گردد.
تبصره  :1اعمال تخفيف سرانه عضويت جهت فدراسيونها و يا سازمانهاي مختلف بوسيله عقد تفاهم نامه و تدوين دستورالعمل حسب
ضرورت و صالح ديد رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي و پس از تصويب در هيات رئيسه فدراسيون ميسر ميباشد.
تبصره  : 2اعمال تخفيف سرانه حق عضويت جهت افراد خاص و در موارد استثناء حسب صالح ديد ،در اختيار رئيس فدراسيون مي باشد.
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فصل دوازدهم  :شرایط استفاده از تسهيالت کميتة خدمات درمانی
ماده چهلم :
ورزشكاراني كه داراي عضويت خدمات درماني مي باشند به دو صورت مي توانند از تسهيالت خدمات درماني بهره مند گردند:
 -1با مراجعه به مراكز درماني هيات پزشكي ورزشي استان و يا فدراسيون پزشكي ورزشي با برخورداري از تخفيف ويژه خدمات درماني
دريافت نمايند.
 -2پس از انجام درمان جهت دريافت هزينه درمان با ارائه مدارک درماني به هيات پزشكي ورزشي استان مراجعه نمايند.
ماده چهل و یکم :
در صورت بروز حادثه ورزشي ورزشكار ملزم به تهيه فرم گزارش حادثه ورزشي (قابل تهيه در كليه هيات هاي پزشكي ورزشي ) و مطالعه
و رعايت موارد مندرج در پشت برگ اصلي فرم گزارش حادثه مي باشد.
تبصره  :1ورزشكار ملزم است تا فرم گزارش حادثه تكميل شده را حداكثر ظرف مدت  2هفته از زمان وقوع آسيب ورزشي به هيات
پزشكي ورزشي استان و زير مجموعه هاي ايشان ارايه نموده و حادثه ورزشي خود رادر دبيرخانه هيات ثبت نمايد  .بديهي است پس از اين
مدت ( 2هفته فاصله ميان زمان وقوع آسيب و ثبت گزارش حادثه ) گزارش حادثه تاييد نخواهد شد.
تبصره  :2پرداخت هزينه خدمات درماني و غرامت فوت و نقص عضو فقط به آن دسته از آسيب هاي ورزشي تعلق مي گيرد كه در اماكن
داراي مجوز اداره كل ورزش و جوانان يا ساير وزارتخانه ها اتفاق افتاده باشد بديهي است در غير اينصورت اين فدراسيون از ارائه خدمات
و يا هزينه درمان معذور خواهد بود.
تبصره  : 3تعهدات فدراسيون حس ب سابقه عضويت و فاصله شروع عضويت و آسيب متفاوت بوده شرح آن هر ساله در بخش
دستورالعمل ها اعالم مي گردد.
تبصره  : 4چنانچه در هر مرحله اي از بررسي پرونده ورزشكار ،غير ورزشي بودن آسيب يا وقوع آن در زماني پيش از عضويت محرز
گردد آن گزارش حادثه باطل محسوب مي گردد و فدراسيون در قبال هزينه هاي آن حادثه تعهدي نخواهد داشت .
ماده چهل و دوم :
ورزشكاري كه در سال عضويت آسيب ديده و درماني براي او انجام شده باشد جهت دريافت هزينه درمان انجام شده حداكثر تا دو ماه
بعداز پايان اعتبار عضويتش فرصت دارد تا مدارک هزينه درمان خود را به هيات پزشكي ورزشي استان ارائه نمايد .هيات پزشكي استان
ملزم است اسناد هزينه درمان ورزشكاران را حداكثر تا سه ماه بعداز پايان اعتبار به فدراسيون ارسال نمايد و پس از پايان اين فرصت امكان
پذيرش اسناد وجود نخواهد داشت .
تبصره :1ورزشكاري كه نياز به ادامه در مان در سال بعد داشته باشد و يا درمان آسيب او به سال عضويت بعد موكول گردد  ،مشروط بر
آنكه فرم گزارش حادثه اش در مهلت مقرر "حداكثر  2هفته" پس از وقوع حادثه به هيات پزشكي ورزشي استان ارايه و در دبيرخانه
هيات ثبت شده باشد ملزم است نسبت به تمديد عضويت و گرفتن كارت عضويت جديد اقدام نمايد تا امكان انجام درمان و يا دريافت
هزينه درمان در سال جديد را داشته باشد .بديهي است پرداخت هزينه هاي درماني منطبق با تعهدات سال وقوع حادثه محاسبه و جبران
مي گردد.آسيب هاي سنوات قبل كه منجر به نقص عضو دايم يا ادامه درمان شده باشند منوط به داشتن سابقه عضويت در طي آن سال ها
مجاز به استفاده از خدمات اين فدراسيون مي باشند .
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ماده چهل و سوم :
افرادي كه هنگام مسافرتهاي ورزشي جهت شركت در مسابقات شهري ،استاني ،بينالمللي ،مراسم و جشنواره و اردوهاي ورزشي دچار
سانحه منجر به فوت گردند منوط به داشتن حكم رسمي مأموريت  ،يا معرفي نامه شركت در مسابقات و يا مراسم مذكور مشمول تعهدات
خواهند بود  ،در صورت نداشتن حكم ماموريت به هيچ عنوان مشمول غرامت فوت نخواهند شد .
تبصره  :1سفرهاي دورن شهري مشمول تعهدات نمي گردند.
ماده چهل و چهارم :
غرامت فوت به وراث قانوني (مطابق قوانين ارث قانون مدني جمهوري اسالمي ايران) فرد متوفي پرداخت خواهد شد  .غرامت نقصعضو
تنها به موارد نقص عضو دائم منوط به اعالم نظريه پزشكي قانوني مبني بر دائمي بودن نقص عضو تعلق خواهد گرفت .سقف تعهدات
( موضوع مواد  72و  ) 73معادل نقص عضو  % 100يا فوت مي باشد .مبالغ قابل پرداخت از حساب فدراسيون با صدور اعالميه بستانكاري
به حساب هيات پزشكي ورزشي استان واريز خواهد شد .
* فدراسيون پزشكي ورزشي هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت ديه و ارش نداشته و صرفا كمک هزينه اي بابت موارد فوت يا نقص
عضو دائم پرداخت مي كند .در صورت شكايت مصدوم از مربي ،ورزشكار ثاني  ،هيات يا باشگاه ورزشي اين فدراسيون هيچگونه تعهدي
به تامين ديه يا ارش اعالم شده از سوي قوه قضاييه نخواهد داشت.
تبصره  :1پرداخت كمک هزينه غرامت نقص عضو و فوت تنها بابت موارد نقص عضو دائم است و بر اساس درصد نقص عضو دائم
اعالم شده از سوي سازمان پزشكي قانوني به شرح زير محاسبه مي گردد  :درصد نقص عضو دائم اعالم شده از سوي سازمان پزشكي
قانوني ضرب در مبلغ سقف تعهدات فدراسيون برابر با مبلغ قابل پرداخت بابت آن نقص عضو خواهد بود .
بديهي است فدراسيون پزشكي ورزشي و هيات هاي تابعه در مورد مبالغ مازاد بر سقف تعهدات  ،پرداخت ارش يا ديه هيچگونه تعهدي
نخواهد داشت .

فصل سيزدهم  :فرآیند صدور برگ گزارش حادثه ورزشی
مادة چهل و پنجم :
با هدف متمايز نمودن حوادث ورزشي از ساير حوادث  ،فدراسيون پزشكي ورزشي فرم هاي دو نسخهاي ويژه اي بنام " فرم گزارش
حادثه ورزشي" را چاپ و توزيع نموده است كه در اختيار هياتهاي پزشكي ورزشي استاني و اماكن ورزشي تحت نظارت آنها قرار مي
گيرد.
مادة چهل و ششم :
مسئولين ورزشگاهها ،باشگاهها ،اماكن ورزشي ،سرپرستان مسابقات و مربيان رشتههاي مختلف ورزشي موظفند هنگام برگزاري
مسابقات ،تمرينات ،كالسهاي آموزشي و مأموريتهاي ورزشي اين فرم هاي گزارش حادثه ورزشي را در اختيار داشته باشند و براي
ورزشكار آسيب ديده طبق دستورالعمل نسبت به تنظيم و تاييد آن به شرح زير اقدام نمايند :
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 -1پس از وقوع هر حادثه ورزشي فرم گزارش حادثه بايد توسط كادر پزشكي حاضر در مسابقات  ،مسئول باشگاه ،مربي يا سرپرست
مسابقات با ذكر مشخصات عضويت فرد براساس كارت عضويت  ،زمان و مكان ايجاد آسيب ،موضع آسيب ديده  ،نحوه بروز آسيب
شامل شكايات و نشانه هاي ورزشكار پس از آسيب ديدگي بطور دقيق تكميل شده  ،مهر و امضاء گردد .
 -2اين فرم گزارش حادثه ورزشي تكميل شده بايد توسط هيات پزشكي مورد تائيد قرار گيرد.
 -3فرد مصدوم و يا مسئول پيگيري درمان ورزشكار ملزم است حداكثر در مدت  2هفته نسبت به ارائه فرم گزارش حادثه ورزشي
تكميل  ،مهر و امضاء شده به نزديكترين واحد ورزش و جوانان ،هيات ورزشي مربوطه ،هيات پزشكي شهرستان و در نهايت هيات
پزشكي استان اقدام نمايد.
 -4نسخه اول فرم گزارش حادثه ورزشي مخصوص معرفي مصدوم و يا ارسال مدارک درماني به فدراسيون پزشكي ورزشي است و
نسخه دوم آن نيز جهت نگهداري سوابق مصدوم نزد هيات پزشكي ورزشي استان خواهد بود.
مادة چهل و هفتم :
هيات پزشكي ورزشي استان ،شهرستان ،بخش و يا حوزه موظف است پس از دريافت مدارک ،آن را در دفاتر اداري ثبت و نسبت به
راهنمايي مصدوم براي درمان طبق ضوابط اين آيين نامه اقدام نمايند.
مادة چهل و هشتم :
تأمين خدمات درماني(از طريق مراكز طرف قرارداد با فدراسيون و يا هياتهاي پزشكي ورزشي استاني) و يا پرداخت هزينههاي درماني
فرد مصدوم تحت پوشش منوط به تائيد نهايي حادثه ورزشي توسط هيات پزشكي ورزشي استان ميباشد در غير اينصورت فدراسيون
پزشكي ورزشي تعهدي در اين خصوص ندارد .بنابراين هياتهاي پزشكي ورزشي ملزم به تائيد فرم گزارش حادثه ورزشي بر اساس
مدارک درماني مي باشند.
تبصره  :1هيات پزشكي ورزشي موظف است تا با چک كردن شواهد و مدارک درماني ورزشكار زمان  ،مكان و موضع آسيب ديده
را تاييد نموده و برگه گزارش حادثه را مهر نمايد .
تبصره  :2با توجه به اينكه فرم گزارش حادثه شناسنامه آسيب ورزشكار مي باشد برگه هاي گزارش حادثه مخدوش يا داراي مغايرت
(تاريخ حادثه قيد شده در فرم گزارش حادثه با شواهد آسيب ورزشكار مانند شرح حال و گزارش  MRIهم خواني نداشته باشند )
فاقد اعتبار هستند.

فصل چهاردهم  :موارد خارج از تعهد فدراسيون پزشکی ورزشی
 .1درصورت اثبات عدم صحت مندرجات گزارش حادثه و عدم تطابق آن با مدارک درماني در هر مرحله اي از ارائه خدمات به
مصدومين يا بررسي اسناد هزينه درمان يا هر گونه تخلف ديگري فرم گزارش حادثه ابطال و ارائه خدمات غير ممكن مي
باشد.
 .2هزينه درمان آسيب ناشي از فعاليتهاي ورزشي در اماكن ورزشي فاقد مجوز.
 .3فعاليتهاي غيرمجاز تحت عناوين ورزشي كه قبالً به تصويب وزارت ورزش و جوانان نرسيده باشد.
 .4هرگونه آسيب به داليل غير ورزشي حتي اگر در محيط ورزشي رخ داده باشد.
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 .5حوادث رانندگي( بجز در موارد پيش آمده در رشته هاي ورزشي كه مسابقات يا تمرينات آن ها در جاده انجام مي شود مانند
دوچرخه سواري  ،اتومبيل راني  ،موتورسواري  ،دو ماراتن و  ...كه مشروط به ارايه تاييديه فدراسيون يا هيات ورزشي
مربوطه،گزارش مشروح مراجع انتظامي و كروكي تصادف مي باشد).
 .6انواع بيماري ها حتي اگر ناشي از عمليات ورزشي تشديد شده باشد شامل :
الف) كليه بيماريهاي داخلي مانند بيماريهاي قلبي(بيماري هاي دريچه اي قلب ،انواع كارديوميوپاتي،مشكالت
آترواسكلروتيک،ادم ريوي) ،بيماريهاي ريوي ،بيماريهاي گوارشي ،بيماريهاي كليوي ،بيماريهاي خوني ،بيماريهاي
مادرزادي و ساير بيماري هاي غير مرتبط با آسيب هاي ورزشي .
ب) بيماريهاي نيازمند جراحي غيرمرتبط با آسيب ورزشي مانند آپانديسيت ،انواع فيستول ،آبسهها واريكوسل ،انواع كيست،
فتق كشاله ران غيرمستقيم  ،تومورها ،مشكالت مادرزادي و مزمن دستگاه اسكلتي عضالني شامل مشكالت مزمن ستون
فقرات ديسكوپاتي و ضايعات دژنراتيو اسپاين كه حادثه ورزشي تلقي نمي گردند .هزينه درمان آسيب هاي كمر و گردن فقط
در صورت حاد و ورزشي بودن آسيب قابل پرداخت مي باشد  .در موارد غير بارز  ،حاد و ورزشي بودن آسيب توسط
پزشک متخصص ستون فقرات معتمد اين فدراسيون يا هيات ورزشي تائيد مي شود.
*تذکر :در مورد آسيب هايي كه در آيين نامه قيد نشده اند يا موارد خاص هيات استان موظف است قبل از پرداخت هزينه
درمان  ،از در تعهد بودن آسيب از فدراسيون پزشكي ورزشي استعالم نمايد.
تبصره  :1با توجه به ماهيت فتق هاي جداره شكم و ضروري نبودن درمان فوري بجز در مواردي كه فتق استرانگوله شده باشد نمي
توان زمان دقيق شروع مشكل را تخمين زد از اين رو در ورزشكاراني كه  3سال متوالي عضو باشد تنها در رشته هاي خاص ورزشي
كه افزايش فشار داخل شكمي و زور زدن جز ء الينفک آن رشته باشد (مانند وزنه برداري  ،كشتي و پاور ليفتينگ و  ) ....هزينه
هاي درمان جراحي فتق قابل بررسي خواهد بود ،كليه موارد فتق هاي شكمي در شوراي تخصصي با حضور رئيس آن هيات بررسي
و راي نهايي صادر خواهد شد .
تبصره  :2در خصوص هزينه هاي درمان سكته حاد قلبي ايجاد شده در زمان فعاليت مربوط به ورزش منوط به ارايه شواهد
كافي بر وقوع عارضه حاد قلبي در زمان ورزش ( استشهاد محلي مورد تاييد هيات ورزشي و هيات پزشكي ورزشي يا برگه
گزارش اقدامات اورژانس شهر) و نداشتن سابقه بيماري قلبي در گذشته تنها مورد استثناء قابل پذيرش از بيماري هاي قلبي
مي باشد .
تبصره  :3در صورتيكه ورزشكار داراي سابقه بيماري قلبي درگذشته باشد فقط هزينه هاي درماني تا ثابت شدن وضعيت
بيمار در تعهد و قابل پرداخت مي باشد ،ساير هزينه هاي جراحي و بستري در تعهد اين فدراسيون نمي باشد.
تبصره  :4شوراي م ركزي كميته خدمات درماني پرونده هزينه هاي درمان آن دسته از آسيب هاي ورزشي را كه بطور شفاف
در اين آيين نامه تعريف نشده باشند را به صورت موردي بررسي نموده و راي نهايي را صادر مي نمايد.
 .7انواع اقدامات زيبايي و اعمال جراحي پالستيک.
 .8ورزشكاران عضو كميته خدمات درماني(مشروط به گذراندن دوره انتظار  72ساعته) كه موفق به تكميل گزارش حادثه نشده
اند صرفا مجاز به استفاده از خدمات سرپايي فدراسيون پزشكي مي باشند.
 .9موارد دارو و تجهيزات فاقد پوشش تامين خدمات درماني و خارج از تعهد شامل:
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الف :كليه داروهاي غيرمرتبط با آسيب ورزشي و كليه مكمل ها.
ب :انواع ارتوزها ،بريس ها ،كرست ها ،اندام مصنوعي ،عصا ،عينک ( ،به استثناء ورزشكاران فدراسيون جانبازان و معلولين و
حسب نوع معلوليت مرتبط).
 .10اقدامات تشخيصي غيرمرتبط با آسيب ورزشي مانند تست هاي آسيب شناسي و سيتولوژي.
 .11هزينه آمبوالنس و آژانس جهت حمل بيمار.
 .12مواردي از هزينه هاي بستري بيمارستاني شامل هزينه همراه  ،ساک بهداشتي  ،اتاق خصوصي.
 .13روشهاي درماني غير كالسيک مانند حجامت ،هوميوپاتي ،طب سوزني و ...
تبصره  :1تزريق موضعي  ،PRPهيالگان ،ازن تراپي و  ....كه در طب كالسيک بعنووان يوک پروسويجر جهوت آسويبهاي ورزشوي
شناخته شده و پذيرفته شده است مشمول تعهدات گرديده معادل تزريق داخل مفصلي محاسبه مي شود .در خصووص هزينوه كيوت
 PRPو داروي تزريق شده بمانند هزينه دارو و ساير موارد مشمول درصد ،محاسبه و پرداخت مي گردد.
تبصره  : 2هزينه كايروپركتيک بر طبق كتاب ارزش نسبي قابل محاسبه و پرداخت است.
 .14عمل جراحي سپتوپالستي و رينوپالستي.
تبصره  : 1در صورتيكه بر اساس مدارک درماني سپتو پالستي و يا رينوپالستي صرفا بدليل شكستگي ناشي از آسيب ورزشي
در زمان عضويت ،انجام شده باشد هزينه درمان معادل جااندازي باز شكستگي بيني قابل محاسبه و پرداخت مي باشد .ضمنا
كليه هزينه هاي مازاد عمل جراحي سپتو و رينوپالستي قابل پرداخت نمي باشد.

بخش دوم :شرایط رسيدگی به اسناد پزشکی
فصل پانزدهم  :نحوه پرداخت هزینه اقدامات تشخيصی درمانی،غرامات نقص عضو دائم و فوت
مادة چهل و نهم :
كليه افرادي كه عضويت كميته خدمات درماني فدراسيون را دارا مي باشند در صورت ارائه اسناد مثبته بر طبق دستورالعمل هاي
آمده در بخش سوم مشمول دريافت هزينه درمان و غرامت نقص عضو مي گردند .همچنين در صورت فوت در حين ورزش و يا
ساير موارد قابل قبول در بخش دستوالعمل ها غرامت فوت به بازماندگان ايشان قابل پرداخت خواهد بود.
ماده پنجاهم :
هيات هاي پزشكي ورزشي كه بصورت مستقل با مراكز درماني قرارداد مي بندند حتما بايد با كسب نظر فدراسيون و طبق اشل
قراردادهاي جاري فدراسيون اقدام نمايند .بديهي است فدراسيون پزشكي ورزشي از پذيرش و پرداخت هزينه هاي مربوط به
قراردادهاي فاقد شرايط و تاييد نشده معذور مي باشد .ضمنا صورتحساب هاي بيمارستاني مشمول اين بند بايد بصورت مجزا از
ساير اسناد و طبق ضوابط ارسال شوند.
ماده پنجاه ویکم:
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در كليه مواردي كه مصدوم در بيمارستان بستري گرديده است الزم است تا كپي برابر اصل شده برگ شرح حال بيمارستاني،
خالصه پرونده همچنين گزارش سونوگرافي MRI، CTscan،و ساير تستهاي تشخيصي انجام شده و در موارد جراحي شده شرح
عمل جراحي و برگ بيهوشي ضميمه اسناد بيمارستاني گردد.
ماده پنجاه و دوم:
جهت هزينه هاي درمان سرپايي فقط اصل فاكتور قابل پرداخت است ولي در صورت بستري و عمل جراحي اصل صورتحساب و
در صورت استفاده از بيمه هاي پايه و تكميلي كپي برابر اصل مدارک توسط بيمه مربوطه به انضمام كپي چک يا حواله و در
صورت واريز به حساب بانكي ارائه صورتحساب مور د تاييد بانک جهت مشخص شدن مبلغ دريافت شده از بيمه يا بيمه هاي
مربوطه الزامي است .شايان ذكر است مبلغ قابل پرداخت معادل اصل فاكتور محاسبه و پرداخت مي شود.
ماده پنجاه و سوم :
فاكتورها يا صورتحساب بدون نام و نام خانوادگي  ،تاريخ و يا با مشخصات و مبلغ مخدوش فاقد اعتبار و غيرقابل پرداخت
ميباشند.
تبصره  :1ارايه كپي رنگي مدارک درماني اعم از بستري و سرپايي ( بدون مهر كپي برابر با اصل ) تخلف محسوب شده و اين
فدراسيون نسبت به پرداخت آنها تعهدي ندارد .
ماده :پنجاه و چهارم :
مدارک مورد نياز جهت پرداخت هزينه درمان آسيبهاي ناشي از حوادث ورزشي:
 .1كپي كارت ملي ورزشكار
 .2كپي كارت عضويت و يا پرينت اطالعات ورزشكار از نرم افزار آنالين خدمات درماني(ثبت عضويت و اطالعات
ورزشكار در نرم افزار آنالين كميته خدمات درماني الزامي است)
 .3اصل برگ گزارش حادثه ورزشي تكميل و مهر شده( مطابق تبصره 1ماده .)42
 .4اصل ريز هزينه ها و صورتحساب با مهر و امضاء واحد مالي يا واحد ترخيص بيمارستان همچنين رسيد پرداخت
(صندوق) هزينه هاي بيمارستاني .
 .5در صورت بستري كپي برابر اصل شده برگ شرح حال بيمارستاني ،خالصه پرونده همچنين گزارش
سونوگرافي MRI، CTscan،و ساير تستهاي تشخيصي انجام شده و در موارد جراحي شده شرح عمل جراحي و
برگ بيهوشي.
 .6جهت دريافت هزينه فيزيوتراپي و تصويربرداري (  ، CT-Scan ، MRIآرتروگرافي و  ) ...ارايه نسخه پزشک
متخصص و يا پزشک معتمد هيات پزشكي ورزشي استان مبني درخواست انجام موارد همراه با اصل فاكتور هزينه
پرداخت شده و در موارد تصويربرداري ها ارايه كپي گزارش راديولژيست الزامي است .
 .7جهت دريافت هزينه درمان دندانپزشكي ،شرايط قيد شده در ماده  77آيين نامه الزامي است .
 .8در موارد درماني كه منجر به بستري نشده باشد ارايه گزارش پزشک معالج مبني بر شرح آسيب و نوع درمان انجام
شده الزامي است.
 .9در مواردي كه تجهيزات جراحي( مانند پيچ و پالک و رباط مصنوعي و آلوگراف ) خريداري شده باشد جهت
پرداخت كمک هزينه مورد تعهد  ،ارايه اصل يا كپي برابر با اصل فاكتور ممهور به مهر شركت فروشنده كه
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استفاده از آن وسيله در زمان ج راحي تاييد شده باشد (داشتن مهر تاييد پزشک جراح و يا الصاق برچسب باركد
وسيله استفاده شده در اتاق عمل روي فاكتور) الزامي است .
 .10در همه موارد ارايه فرم گزارش درمان الزامي است.
 .11در موارد آسيب هاي فک و صورت ( بيني  ،دندان و ساير اعضاي صورت ) ارايه گرافي هاي مربوطه(يا CDآن)
الزامي است .
 .12در خصوص هزينه هاي درماني موارد پيش بيني نشده و هزينه هاي درماني آسيب هايي كه نوع آسيب و زمان آنها
از مدارک درماني موجود قابل تشخيص نباشد اين فدراسيون مي تواند جهت محرز شدن وضعيت آسيب مدارک
درماني بجز موارد قيد شده در اين آئين نامه را درخواست نمايد.
 .13جهت پرداخت هزينه صورتحساب و وسايل مصرفي در اتاق عمل ارائه گزارش  MRIو كپي برابر اصل ضمائم
بيمارستاني اعم از (شرح حال ،شرح عمل ،خالصه پرونده و برگ بيهوشي) الزامي است .لذا هياتهاي پزشكي الزم
است يک كپي از گزارش  MRIورزشكار را در بايگاني خود داشته باشند.در صورت عدم انجام  MRIالزم
است سند هزينه درمان پس از تاييد توسط رئيس هيات پزشكي ورزشي استان ،جهت بررسي و تاييد نهايي
بصورت تكي به فدراسيون ارسال گردد.
ماده پنجاه و پنجم :
اسناد درماني سال جديد بايد بصورت تفكيک شده از اسناد سال قبل ارسال گردند در غير اين صورت بازگردانده خواهند شد
ماده پنجاه و ششم :
اسناد هزينه درمان در هر سال بر اساس تعرفه سال آسيب و تعهدات سال عضويت محاسبه و پرداخت مي شود.
تبصره  :1جهت دريافت هزينه درمان در هر سال عالوه بر عضويت سال آسيب ،در صورت اتمام تاريخ عضويت ،عضويت
جديد نيز مورد نياز است.
ماده پنجاه و هفتم :
در موارديكه هيات پزشكي ورزشي استان جهت مصدومين خود درخواست مساعدتي خارج از موارد آئين نامه را داشته باشد
هزينه درمان از محل اعتبارات هيات استاني كسر خواهد شد.
ماده پنجاه و هشتم :
در ورزشكاران داراي عضويت پيوسته كه فاصله بين وقوع آسيب و عضويت ايشان در سال جديد كمتر از  60روز باشد
جهت تعيين فاصله زماني بين عضويت و آسيب ،مالک محاسبه شروع عضويت سال قبل مي باشد.
ماده پنجاه و نهم :
با توجه به يكساله بودن عضويت فقط ورزشكاراني كه حداكثر  2هفته پس از پايان عضويت نسبت به عضويت جديد اقدام
نمايند داراي عضويت پيوسته تلقي مي گردند.بنابراين در صورتيكه تاريخ وقوع آسيب پيش از شروع عضويت جديد باشد
هزينه هاي درمان بر طبق تعهدات عضويت قبلي پرداخت مي گردد.
ماده شصتم :
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در خصوص اسناد هزينه درمان ورزشكاراني داراي بيمه پايه كه در بيمارستانهاي دولتي تحت درمان قرار مي گيرند و از
مزاياي يارانه دولتي برخوردار مي شوند ،كل سهم بيمار پس از كسر رايانه در صورتحساب بيمار با ارائه مدارک الزم قابل
پرداخت مي باشد.
ماده شصت و یکم  :مدارک مورد نياز جهت پرداخت غرامت نقص عضو
 -1كپي كارت ملي ورزشكار
 -2كپي كارت عضويت و يا پرينت اطالعات ورزشكار از نرم افزار آنالين خدمات درماني (ثبت عضويت و اطالعات
ورزشكار در نرم افزار آنالين كميته خدمات درماني الزامي است)
 -3اصل برگ گزارش حادثه ورزشي تكميل و مهر شده( مطابق ماده .)42
 -4كپي مدارک درماني و بيمارستاني
 -5گواهي پزشک معالج مبني بر شرح دقيق ضايعه.
 -6گواهي پزشكي قانوني مبني بر دائمي بودن نقص عضو و با ذكر درصد نقص عضو.
ماده شصت و دوم  :مدارک مورد نياز جهت پرداخت غرامت فوت
 .1اصل كارت عضويت ورزشكار (در مواردي كه ارايه اصل كارت مقدور نباشد ارايه كپي كارت ورزشكار و يا پرينت
اطالعات ورزشكار از نرم افزار آنالين خدمات درماني (ثبت عضويت و اطالعات ورزشكار در نرم افزارآنالين كميته
خدمات درماني الزامي است )
 .2اصل برگ گزارش حادثه ورزشي تكميل و مهر شده( مطابق ماده .) 42
 .3استشهاد محلي مورد تاييد مقامات قضايي و انتظامي مبني بر وقوع ايست قلبي يا ايجاد مشكل منتج به اعزام بيمار به مراكز
درماني در زمان انجام فعاليت ورزشي در مكان هاي تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان .
 .4پروانه تدفين( گواهي فوت )
 .5گزارش مراجع انتظامي (تاييد فوت يا وقوع ايست قلبي و يا ايجاد مشكل منتج به اعزام بيمار به مراكز درماني در زمان
انجام فعاليت ورزشي در مكان تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان ).
 .6گواهي پزشكي قانوني  ،گزارش معاينه جسد يا گزارش كالبد شكافي مبين علت فوت .
 .7حكم مأموريت در صورت سفر ورزشي.
 .8گواهي حصر وراثت ( پرداخت غرامت فوت تنها به وراث معين شده با ارايه مدرک شناسايي معتبر امكان پذير است) .
با توجه به زمان بر بودن دريافت گواهي حصر وراثت از مراجع ذي صالح اسناد غرامت فوت در صورت عدم ارائه گواهي
حصر وراثت در كميته خدمات درماني بررسي و هنگام دريافت غرامت ارائه گواهي حصر وراثت به واحد مالي هياتها الزامي
است.
تبصره  :1در صورت ارايه كپي مدارک باال الزم است تا آن مدارک توسط مراجع قانوني برابر اصل شده باشد .
ماده شصتم و سوم :
مسئولين هيات هاي پزشكي استان موظفند كليه اسناد درماني را طبق دستورالعملي كه ساالنه به هياتهاي پزشكي ابالغ ميشود
بررسي و ارسال نمايند بديهي است اسنادي كه مغاير با آيين نامه ارسال شوند غير قابل بررسي خواهند بود .
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ماده شصت و چهارم :
كارشناسان اسناد هيات پزشكي ورزشي ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي و بازآموزي برگزار شده توسط فدراسيون
هستند و اف رادي كه دوره هاي فوق را نگذرانده باشند مورد تايئد اين فدراسيون نبوده و صالحيت بررسي اسناد را ندارند .

ماده شصت و پنجم :
مهلت تكميل پرونده هاي هزينه هاي درمان داراي نقص مدارک حداكثر سه ماه پس از تاريخ اعالم آن به هيات پزشكي
ورزشي استان مي باشد ،بديهي است اسنادي كه پس از اين تاريخ تكميل و ارسال شود قابل بررسي نخواهند بود .

بخش سوم  :دستورالعمل ها :
فصل شانزدهم  :سرانه حق عضویت ،شرایط استفاده از تسهيالت و نحوه رسيدگی به اسناد پزشکی
ماده شصت و ششم  :سرانه حق عضویت
مبلغ حق سرانه عضويت كميته خدمات درماني مصوب مجمع عمومي اسفند ماه  ، 1397براي سال  1398به شرح ذيل قابل
اجرا است:
 -1سرانه حق عضويت براي هر نفر  200/000ريال مي باشد
تبصره  : 1سرانه حق عضويت ورزشكاران فدراسيون هاي روستايي عشايري ،جانبازان و معلولين ،نابينايان ،ناشنوايان ،بيماران
خاص و سازمان زندانها مبلغ  150/000ريال و فدراسيون ورزش دانش آموزي مبلغ  120/000ريال تعيين مي گردد.
تبصره  : 2شرايط ارائه خدمات درماني و سقف تعهدات براي اين دسته از ورزشكاران ( موضوع تبصره  ) 1تفاوتي با ساير
ورزشكاران ندارد.
ماده شصت و هفتم  :شرایط استفاده از تسهيالت کميته خدمات درمانی
 -1افرادي كه در حد فاصل  72ساعت تا  60روز از شروع عضويت دچار حادثه گردند مشمول تعهدات"معادل "2 Kو
كسانيكه در زمان بروز آسيب بيش از  60روز از تاريخ شروع عضويت آنها گذشته باشد مشمول بيشترين تعهدات
"معادل "4Kميگردند.
 -2به منظور ارج نهادن به اعضاي داراي عضويت پيوسته و مداوم  ،بيشترين تعهدات براي افرادي كه سه سوال پيواپي  ،بودون
وقفه به عضويت كميته خدمات درماني درآمده باشند "معادل  "5Kخواهد بود ،ضمنا سال بروز حادثه نيز شامل اين سه سوال
مي باشد.
 -3فدراسيون پزشكي ورزشي در برابر افرادي كه فاصلة بين شروع عضويت و بروز حادثه ورزشوي آنوان كمتور از  72سواعت
باشد هيچگونه مسئوليتي ندارد.
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تبصره  :1چنانچه در مسابقات ورزشي رسمي آسيب در فاصله ي كمتر از  72ساعت از زمان عضويت رخ دهود مشوروط بوه
ارائه گواهي معتبر شركت ورزشكار در آن دوره مسابقه ( داراي تاييد فدراسويون يوا هيوات ورزشوي برگوزار كننوده مسوابقه )
تعهدات فدراسيون پزشكي در مقابل هزينه هاي درماني معادل تعرفه دولتي " " 1Kخواهد بوود .در مووارد خواص كوه زموان
دقيق آسيب يا ورزشي بودن آن براي اين فدراسيون محرز نباشد ارائه گواهي شركت در مسابقه از ارگان برگزار كننده الزامي
است.

ماده شصت و هشتم :
جبران هزينه درمان براي افرادي كه مشمول كمترين تعهدات ميگردند تا  2برابر تعرفه دولتي و براي افرادي كه مشمول
بيشترين تعهدات ميگردند تا  4برابر تعرفه دولتي خواهد بود و هزينه هاي خدمات پاراكلينيكي 80 ، 60، 40 ، 20درصد
پرداختي ورزشكار محاسبه و پرداخت مي گردد.
تبصره  :1چنانچه مصدومي از بيمه پايه يا مكمل و يا (هر دو) خود بعنوان بيمه اصلي استفاده نمايند بوا ارائوه گوواهي مبنوي بور
دريافت اصل هزينه ها از بيمه اوليه ( ارايه سند معتبر مبين دريافت مبلغي از بيمه گزار اصلي) مابقي مبلغ تا سقف تعهدات ايون
فدراسيون بر اساس فاصله عضويت و آسيب  ،معادل  2Kيا  4Kقابل محاسبه و پرداخت است.
تبصره  :2چنانچه درمان ورزشكاري در بخش دولتي و با بيمه پايه اش انجام شده باشد با رعايت سقف تعهدات  %100فرانشيز
خدمات قابل پرداخت است (بجز مواردي كه خارج از تعهد است).
ماده شصت و نهم :
پرداخت هزينه درمان در سال  1398براي ورزشكاران با فاصله بين شوروع عضوويت توا بوروز حادثوه كمتور از  72سواعت (در
هنگام مسابقه با شرايط ماده  ) 69باشد تا سقف  40/000/000ريال ،براي ورزشكاران با فاصوله بوين شوروع عضوويت توا بوروز
حادثه كمتر از  60روز باشد تا سقف  50/000/000ريال و براي ورزشكاران با فاصله بين شروع عضويت توا بوروز حادثوه 60
روز و بيشتر باشد تا سقف  90/000/000ريال و براي ورزشكاران داراي حداقل سوه سوال سوابقه عضوويت پيوسوته توا سوقف
 105/000/ 000ريال تعيين مي گردد.
ماده هفتادم :
پرداخت غرامت نقص عضو دائم و فوت براي ورزشكاران عادي در سال 1398به شرح زير مي باشد :
الف) در مواردي كه فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه كمتر از  72ساعت (در هنگام مسابقه با شرايط ماده  ) 69باشد تا
سقف  45/000/000ريال ميباشد.
ب ) در مواردي كه فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه كمتر از  60روز باشد تا سقف  90/000/000ريال ميباشد.
ج ) در مواردي كه فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه  60روز و بيشتر باشد تا سقف  165/000/000ريال ميباشد.
د) در مواردي كه ورزشكار حداقل سه سال سابقه عضويت پيوسته دارد تا سقف  190/000/000ريال ميباشد.
ماده هفتاد و یکم :
پرداخت غرامت فوت براي ورزشكاران عادي در سال  ( 1398بار در نظر گرفتن موضووع موواد  44و  ) 45بوه شورح زيور موي
باشد :
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الف) در مواردي كه فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه كمتر از  72ساعت (در هنگام مسابقه با شرايط ماده  ) 69باشود
تا سقف  45/000/000ريال ميباشد.
ب) در مواردي كه فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه كمتر از  60روز باشد تا سقف  90/000/000ريال ميباشد.
ج ) در مواردي كه فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه  60روز و بيشتر باشد تا سقف  165/000/000ريال ميباشد.
د) در مواردي كه ورزشكار حداقل سه سال سابقه عضويت پيوسته دارد تا سقف  190/000/000ريال ميباشد.

ماده هفتاد و دوم :
در موارد ارائه سند هزينه درمان توسوط ورزشوكار بوا هزينوه كورد محودود ،در كليوه مووارد بجوز مووارد خوارج تعهود جهوت
ورزشكاراني كه مشمول حداقل و حداكثر تعهدات مي گردند بترتيب تا سقف  150و  300هزار تومان و براي مشمولين كمتر
از  72ساعت تا سوقف  100هوزار توموان ،منووط بوه ارايوه اسوناد معتبور از سووي ورزشوكار ،كول مبلوغ بودون تعرفوه گيوري و
درصدگيري قابل پرداخت مي باشد.
*متذكر مي گردد اين روش پرداخت براي هر حادثه صرفا يكبار در سال قابل اجرا مي باشد.
ماده هفتاد و سوم :
درخصوص هزينه،MRA،MRIآزمايش ،دارو و وسايل مصرفي، CT-scan،سونوگرافي،راديوگرافيNCV ،EMG ،
 ECG،به افرادي كه در حين مسابقات رسمي در فاصله اي كمتر از  72ساعت از عضويت (در هنگام مسابقه بوا شورايط مواده
 ) 69آسيب ديده باشند  %20تعرفه تعيين شده فدراسيون  ،براي افرادي كه مشومول كمتورين تعهودات مويگردنود  %40تعرفوه
تعيين شده فدراسيون و براي افرادي كه مشمول بيشترين تعهدات ميگردند  %60تعرفه تعيوين شوده فدراسويون خودمات قابول
پرداخت است.
تبصره  :1فرانشيز دولتي خدمات راديوگرافي  ،سونوگرافي ،سي تي اسكن ،آزمايش و دارو  ECG ،NCV ،EMG ،بطور
كامل قابل پرداخت است .
تبصره :2در صورتحساب بيمارستانهاي دولتي فرانشيز دولتي 100درصد قابل پرداخت مي باشد.
ماده هفتاد و چهارم :
جبران هزينه خريد وسايل جراحي( شامل پيچ ،پين ،پالک ،رباط مصنوعي وآلوگراف و  )...براي ورزشكاران عادي با فاصله
بين شروع عضويت تا بروز حادثه كمتر از  72ساعت (در هنگام مسابقه با شورايط مواده  %20 ) 69كول مبلوغ خريود توا سوقف
 5/000/000ريال  ،جهت مصدوميني كه فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه كمتر از  60روز باشد  %40كل مبلغ خريد تا
سقف  13/000/000ريال و جهت مصدوميني كه فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه بيشتر از  60روز باشد  %60كل مبلغ
خريد تا سقف  26/000/000ريال و براي ورزشكاران داراي حداقل سه سال سابقه عضويت پيوسته %80كول مبلوغ خريود توا
سقف  38/000/ 000ريال قابل پرداخت است.
نكته مهم :در مواردي كه ورزشكار مبلغي را بابت خريد وسايل جراحي از بيمه پايه يا مكمل خود دريافت نمووده در صوورت
ارايه كپي برابر اصل فاكتور از بيمه هاي مذكور (داراي مهر تاييد استفاده از وسيله در اتاق عمل ) بر اساس فاصله عضويت بوا
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زمان آسيب ورزشي كمتر از  72ساعت  ،كمتر از  60روز ،بيشتر از  60روز و حداقل سوه سوال عضوويت پيوسوته بوه ترتيوب
معادل " " %60 " ،" %40" ،" %20و "  " %80از كل مبلغ خريد تا سقف تعهدات اين فدراسيون قابل پرداخت است.
قابل ذكر است كه در هيچ موردي مبلغ پرداختي به ورزشكار نمي تواند بيشتر از مبلغ كل فاكتور باشود از ايون رو ارايوه كپوي
چک دريافت شده يا صورت حساب معتبر مبني بر سهم بيمه مكمل كه نشان دهنده مبلغ دريافتي ورزشوكار بابوت آن فواكتور
باشد الزامي است.

ماده هفتاد و پنجم :
سقف پرداخت هزينه دندانپزشكي ( تنها براي موارد آسيب هاي دنداني ناشي از تروما مانند درمان شكسوتگي دنودان ) بوراي
افرادي كه در حين مسابقات رسمي در فاصله اي كمتور از  72سواعت از عضوويت آسويب ديوده باشوند  3/200/000ريوال و
جهت مصدوميني كه فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه كمتر از  60روز باشد  7/000/000ريال و جهت مصدوميني كه
فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه بيشتر از  60روز باشد 12/000/000ريال و براي ورزشكاران داراي حوداقل سوه سوال
سابقه عضويت پيوسته تا سقف  17/000/ 000ريال قابل پرداخت است.
تبصره  :1هزينه هاي درماني جراحي لثه  ،ترميم پوسيدگي هاي دنداني  ،برساژ  ،جرمگيري و هزينه هاي درمان ساير بيمواري
هاي دنداني( غير ترومايي ) در تعهد فدراسيون نمي باشد  .بديهي است هزينه درمان هاي دندانپزشكي براي انواع آسيب هاي
دنداني ناشي از تروما كه در گزارش حادثه تشري ح و تاييد شده باشد  ،همچنوين شوواهدي از آسويبهاي همراه(پوارگي مخواط
دهان و لب  ،آسيب استخواني فک و بيني) يا مدارک تشخيصي ( گرافي پيش و پس از درمان) داللت كننده بر آن را داشته
باشد تا سقف اعالم شده فوق قابل جبران است .
تبصره  : 2هزينه ايمپلنت بدنبال آسيب ورزشي معادل روكش قابل پرداخت مي باشد.
ماده هفتاد و ششم :
سقف تعهد فدراسيون در خدمات توانبخشي براي مصدومين حين مسابقات رسمي (فاصله بين شروع عضويت تا بوروز حادثوه
زير  72ساعت)  4/000/000ريال ،جهت مصدوميني كه فاصوله بوين شوروع عضوويت توا بوروز حادثوه كمتور از  60روز باشود
 7/000/000ريال و جهت مصدوميني كه فاصله بين شروع عضويت تا بروز حادثه بيشتر از  60روز باشد 13/000/000ريوال و
براي ورزشكاران داراي حداقل سه سال سابقه عضويت پيوسته تا سقف  17/000/ 000ريال تعيين مي گردد.
بديهي است جهت دريافت هزينه هاي درمان توانبخشي ارايه نسخه دستور پزشک براي انجام فيزيوتراپي و فاكتور هزينه بابت
انجام جلسات ( كه تاريخ هاي انجام جلسات در آن قيد شده باشد ) مطابق دستورالعمل نحوه رسيدگي به اسناد درماني الزامي
است.
تبصره :1سقف هر جلسه فيزيوتراپي مبلغ  325000ريال تعيين و براي مداليته هواي بوا تعرفوه بواال ماننود ليوزر پرتووان و اموواج
الكتروشوک دو برابر اين مبلغ و تا سقف تعهدات قابل پرداخت است.
تبصره  : 2هزينه آب درماني با دستور و تجويز پزشک و زيرنظر و با گواهي فيزيوتراپ معادل فيزيوتراپي قابل پرداخت است.
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ماده هفتاد و هفتم  :ثبت مبالغ پرداخت شده جهت هزينه هاي توانبخشي ،دندانپزشوكي و وسوايل مصورفي اتواق عمول در
ليست پرداخت هزينه درمان بصورت جدا از ساير هزينه هاي درماني الزامي است.
ماده ماده هفتاد و هشتم:
هيات هاي پزشكي ورزشي كه داراي بخش توانبخشي ميباشند ،در صورت ارايه خدمات توانبخشي به ورزشكاران حادثه
ديده داراي كارت عضويت معتبر مي توانند با ارسال اسناد مربوطه (فاكتور دريافت هزينه براي هر جلسه كه بيانگر انجام فيزيو
تراپي در هيات استان باشد به همراه ساير مدارک مطابق بند  6ماده  ) 55مبلغي معادل تعهدات توانبخشي اين فدراسيون
براساس فاصله عضويت و حادثه معادل  2kيا  4kرا از فدراسيون دريافت نمايند .بدين منظور هيات پزشكي استان موظف
است شماره حساب ورزشكار را جهت واريز هزينه توسط اين فدراسيون اعالم و يا در غير اين صورت مستندات پرداخت
هزينه فيزيوتراپي به حساب ورزشكار را به اين فدراسيون ارسال نمايد .لذا الزم است اين دسته از اسناد بصورت مجزا به
فدراسيون ارسال گردند.
ماده هفتاد و نهم :
جهت حق ويزيت دريافت شده توسط پزشک بابت هر نوبت ويزيت يک برگه مجزا مورد نياز مي باشد .
ماده هشتادم :
حق ويزيت دريافت شده توسط پزشک معالج براي هر عضو مجزا تا سقف  5نوبت قابل پرداخت ميباشد.

جدول شماره  :1سرانه حق عضویت و سقف تعهدات هزینه درمان ،غرامت نقص عضو و غرامت فوت در سال 1398
محاسبه هزینه درمانی

سال
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بين عضویت

روش تعرفه
گيری

سقف هزینه
درمان

هزینه وسایل
غرامت فوت

غرامت نقص عضو

عمل

و وقوع
حادثه

تعداد
k

مصرفی اتاق

هزینه

هزینه

دندانپزشکی

توانبخشی

درصد

تعهدات برای اعضاء در سال 1398

كمتر از 72
ساعت حين

1K

%20

40/000/000

45/000/000

45/000/000

5/000/000

3/200/000

4/000/000

مسابقه و كپي

200/000

كمتر از 60
روز

2K

%40

50/000/000

90/000/000

90/000/000

13/000/000

7/000/000

7/000/000

4K

%60

90/000/000

165/000/000

165/000/000

26/000/000

12/000/000

13/000/000

 60روز و
بيشتر از 60
روز
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فدراسيون پزشكي ورزشي
 3سال
عضويت

5K

%80

105/000/000

190/000/000

190/000/000

38/000/000

17/000/000

پيوسته

این آئین نامه مشتمل بر سه بخش  16 ،فصل  80 ،ماده و  43تبصره تدوین شده  ،در مورخ
 1397/12/16در مجمع عمومي فدراسیون پزشکي ورزشي به تصویب رسیده و در سال
1398الزماالجراء ميباشد.
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17/000/000

