تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولین

سـازمان بهزیسـتی براسـاس قانـون نسـبت بـه تأمیـن وسـایل
کمـک توانبخشـی معلـوالن اقـدام مینمایـد .ایـن اقـدام
میتوانـد شـامل تهیـه و در اختیـار گذاشـتن کل وسـیله مـورد
نیـاز و یـا تأمیـن کمـک هزینـه خریـد وسـیله مـورد نیـاز باشـد.
معلـوالن میتواننـد وسـایل کمـک توانبخشـی مـورد نیازشـان
را درخواسـت نمـوده کـه پـس از بررسـی در کمیتـه توانبخشـی
شهرسـتان و در صـورت واجـد شـرایط بـودن نسـبت بـه تأمیـن
آن اقـدام خواهـد شـد.

5

شــرایط اســتفاده از خدمــات (مرا کــز روزانــه آموزشــی
توانبخش ــی ،حرفهآم ــوزی و کارگاهه ــای تولی ــدی حمایت ــی)
سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی
به معلوالن ،سالمندان و بیماران روانی مزمن و افراد دارای
اختالالت طیف اتیسم ،نسبت به راهاندازی مرا کز روزانه آموزشی
توانبخشی ،با همکاری بخش غیردولتی اقدام مینماید.
این مرا کز شامل روزانه آموزشی توانبخشی معلوالن ذهنی
زیر  14سال ،روزانه آموزشی توانبخشی معلوالن جسمی
حرکتی در تمام سنین ،روزانه آموزشی توانبخشی معلوالن
ضایعه نخاعی در تمام سنین ،روزانه آموزشی توانبخشی
خانواده و کودک مبتال به اختالالت شنوایی تا  15سال ،روزانه
آموزشی توانبخشی خانواده و توانخواه کم بینا و نابینا تا 15
سال ،روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان از  60سال ،روزانه
آموزشی توانبخشی بیماران روانی مزمن از  17سال ،روزانه
آموزشی توانبخشی افراد با اختالالت طیف اتیسم از  2سال
و روزانه آموزشی توانبخشی اختالالت دهان ،بلع و تغذیه
(دندانپزشکی) در تمام سنین ،روزانه توانبخشی پیشحرفهای،
حرفهآموزی و کارگاههای تولیدی حمایتی از 14سال.
هدف از راه اندازی این مرا کز ،رساندن افراد فوقبه حدا كثر
سطح استقالل و عملكرد میباشد .در این مرا کز فرد به مرکز
مراجعه و از بسته خدمات تخصصی برخوردار و خانواده وی
نیز از آموزشهای الزم بهرهمند خواهند شد .متخصصان
مرکز به صورت تیمی نسبت به ارزیابی ،هدفگذاری فردی،
طراحی برنامه درمانی و توانبخشی و اجرای آن ،برای خدمت
گیرندگان مرا کز اقدام مینمایند.
ً
در ایـن طیـف از مرا کـز ،غالبـا تجهیـزات کامـل توانبخشـی
موجـود اسـت و فضـا بـرای دسترسـی خدمـت گیرنـدگان بـه
خدمـات مناسبسـازی شـده اسـت .سـازمان بهزیسـتی بـه
صـورت مسـتمر نسـبت بـه نظـارت بـر فضـا ،کارکنـان و خدمات
مرا کـز اقـدام مـی نمایـد .خانوادههـا در قبـال دریافـت خدمـات
از مرا کـز فـوق در طـول یـک مـاه و هـر روز هفتـه ،موظـف بـه
پرداخـت سـهم مشـارکت ماهیانـه تـا سـقف  640هـزار تومـان
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فرآیند ارائه درخواست:
 -1توانخواه باید دارای پرونده معلولیت در سـازمان بهزیسـتی
باشـد در غیراین صورت باید (خود و یا سرپرسـت وی) نسـبت
به تشـکیل پرونده در اداره بهزیسـتی شهرسـتان محل زندگی،
اقدام نماید.
 -2تکمیـل فـرم درخواسـت برخـورداری توانخـواه از خدمـات
مرا کزفـوق در بهزیسـتی شهرسـتان توسـط توانخـواه یـا
سرپرسـت وی
 -3ارجـاع مـدارک توانخـواه بـه کمیتـه توانبخشـی یـا کمیتـه
توانبخشـی حرفـهای (متناسـب بـا نیـاز وی) مسـتقر در
شهرسـتان (ظـرف مـدت حدا کثـر  7روز کاری)
 -4اطلاع بـه توانخـواه (و یـا سرپرسـت وی) در خصـوص
داشـتن شـرایط برخورداری از خدمات مرا کز فوق متناسـب با
درخواسـت ،سـن ،نـوع و شـدت معلولیـت؛ بـه صورت بـا یارانه
یـا بـدون یارانـه (ظـرف مـدت حدا کثـر  7روز کاری)
 -5ارجـاع توانخـواه بـه مرکـز روزانـه آموزشـی توانبخشـی،
حرفهآمـوزی و کارگاههـای تولیـدی حمایتـی (ظـرف مـدت
حدا کثـر 7روز کاری)
 -6ثبت در سامانه (ظرف مدت حدا کثر  7روز کاری)
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امور توانبخشݡݡݡی

فرآیند درخواست:
 -1فـرد متقاضـی بایـد دارای پرونـده معلولیـت در سـازمان
بهزیسـتی باشـد در غیـر اینصـورت به عنـوان اولین اقـدام باید
نسـبت بـه تشـکیل پرونـده اقـدام نمایـد.
 -2تکمیل فرم درخواست وسیله کمکی
 -3ارجـاع بـه بهزیسـتی شهرسـتان جهـت بررسـی در کمیتـه
توانبخشـی (ظـرف مـدت حدا کثـر  3روز)
 -4اطلاع بـه فـرد متقاضـی در خصـوص داشـتن شـرایط
دریافـت یـا عـدم دریافـت وسـیله درخواسـتی توسـط بهزیسـتی
(ظـرف مـدت حدا کثـر یـک هفتـه کاری)
 -5تهیـه وسـیله مـورد درخواسـت یـا تأمیـن کمـک هزینـه
وسـیله مـورد درخواسـت و اطلاع بـه فـرد متقاضـی جهـت
تحویـل (ظـرف مـدت حدا کثـر 10روز کاری)
 -6ثبت در سامانه

(در سـال  97و متناسـب با نوع و درجه مرکز) بوده و در صورت
تأییـد مراتـب عـدم اسـتطاعت خانـوار در کمیتـه توانبخشـی،
سـازمان در قالب یارانه ،تا سـقف  460هزار تومان از مبلغ فوق
را تأمیـن خواهـد نمـود .در مرا کـز حرفهآمـوزی و کارگاههـای
تولیـدی حمایتـی ،فـرد در سـنین بـاالی  14سـال وارد چرخـه
آمادهسـازی بـرای شـغل حمایتـی خواهـد گردیـد.

بسمهتعالی

کارت شناسایی معلولیت

توسعه کمی و کیفی خدمات توانبخشی و متناسبسازی
امکانات زندگی برای افراد معلول ،بیش از هر چیز منوط به این
است که اقدامات الزم جهت شناسایی و تشخیص گروههای
مختلف دارای معلولیت ،براساس عملکرد ،ناتوانی و سالمت
صورت گیرد تا به تبع آن امکان به روزرسانی و توزیع عادالنه
خدمات فراهم گردد.
با توجه به اقدام حوزه معاونت توانبخشی سازمان ،در راستای
اجرای صحیح ماده  1قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن
و ساماندهی کمیسیونهای پزشکی ،جهت اصالح ساختاری
و محتوایی کارت شناسایی معلوالن ،در قالب صدور کارت
شناسایی معلوالن به دو زبان فارسی و انگلیسی مشتمل بر
اطالعات هویتی و تشخیصی انجام شده است که بدون شک
به توسعه مشارکت اجتماعی و دسترسی به امکانات جامعه
همچون دیگر شهروندان و افراد عادی جامعه برای گروههای
هدف سازمان کمک شایانی خواهد نمود.

 -8تحویل به مددجو
الزم به ذکر است در تمام مراحل از ثبت در سامانه کمیسیون
پزشکی تا صدور کارت شناسایی معلولیت ،اطالعرسانی
مراحل توسط پیامک به فرد متقاضی انجام میگردد.

حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی

با عنایت به وضعیت ویژه افراد دارای آسیب نخاعی از نظر
جسمی و روحی و نیاز به مراقبت ویژه و گاه تمام وقت از این
افراد ،پرداخت حق پرستاری به افراد ضایعه نخاعی به عنوان
راهكاری برای حل مشكالت فوق در نظر گرفته شد كه پس
از بررسیهای كارشناسی در سال  81پیشنهاد پرداخت حق
پرستاری به معلولین ضایعه نخاعی با هدف ارتقاء سطح
سالمت ایشان مطرح گردید كه در سال  84به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید و آییننامه اجرایی آن نیز در سال 1385
توسط هیأت محترم وزیران مصوب و ابالغ گردید.
در حـال حاضـر ایـن کمـک هزینـه مسـتند بـر بانـک اطالعاتـی
افـراد دارای آسـیب نخاعـی سـازمان ،و در سـه سـطح گردنـی،
سـینهای و کمـری از  1800هـزار ریـال تـا  2300هـزار ریـال در مـاه
یگـردد.
پرداخـت م 

ج -تحت پوشش قرار گرفتن در حوزه توانبخشی
 -1بررسی درخواست اولیه در سامانه
 -2بررسـی مـدارک و ارسـال مـدارک بـه پذیـرش کمیسـیون
پز شـکی
 -3بررسـی فرد درخواسـتکننده به همراه مدارک و مستندات
پزشـکی در کمیسـیون پزشـکی تشـخیص نـوع و نعییـن شـدت
معلولیت
 -4ثبـت اطالعـات فـرد در سـامانه کمیسـیون پزشـکی در UI
(هـم تأییـد شـده و هـم تأییـد نشـده)
 -5در صـورت تأییـد معلولیـت تشـکیل پرونـده توانبخشـی در
سـامانه UI
مرا کز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی معلوالن ،سالمندان
و بیماران روانی مزمن
تأمین نیازهای مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی معلوالن،
سالمندان و بیماران روانی مزمن درقالب مرا کز شبانهروزی
صورت میگیرد .مرا کز فوق براساس دستورالعملهای
تخصصی مربوطه با بهرهگیری از تجهیزات و فضاهای موردنیاز
و نیز نیروی انسانی تخصصی ،متناسب بانیازهای گروه هدف
خدمات توانبخشی و مراقبتی را ارائه میدهند.

الف  -مراحل دریافت کارت شناسایی معلولیت
 -1بررسی درخواست اولیه در سامانه
 -2بررسی فرد با کدملی در سامانه کمیسیون پزشکی و صدور
کارت
 -3در صورت تأیید معلولیت فرد در سامانه کمیسیون
پزشکی پیگیری از حراست جهت صدور کارت شناسایی
معلولیت
 -4در صورت عدم وجود فرد در سامانه کمیسیون پزشکی
ارجاع به کمیسیون پزشکی جهت تشخیص نوع و تعیین
شدت معلولیت
 -5ثبت در سامانه کمیسیون پزشکی و تأیید در سامانه
 -6ارجاع به حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت
 -7صدور کارت شناسایی معلولیت

ب -پرداخت حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی
 )1بررسی درخواست اولیه
 )2بررسی فرد با کد ملی در سامانه کمیسیون پزشکی
 )3بررسی فرد با کد ملی در بانک جامع اطالعاتی افراد دارای
آسیب نخاعی (جهت تأیید آسیب نخاعی)
 )4ارجاع به کمیته توانبخشی شهرستان
 )5بررسی پرونده و طرح در کمیته توانبخشی شهرستان
 )6اعالم نتیجه به درخواستکننده مبنی برمشمول و یا عدم
شمول این کمک هزینه
الزم به ذکر است پرداخت متمرکز این کمک هزینه مستند بر
بانک اطالعاتی افراد دارای آسیب نخاعی در دستور کار حوزه
توانبخشی قرار دارد و به زودی اجرایی میگردد.

کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری)
کمکـی اسـت کـه بـه صـورت نقـدی بـا نظـر مـددکار اجتماعـی یـا

1

2

3

گام اصلی فرایند اجرایی:
• درخواست متقاضی
• بررسی درخواست
• ارجاع به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت
معلولیت
• طرح پرونده در کمیته توانبخشی جهت ارائه خدمت
• در صورت تأیید نهایی و وجود ظرفیت خالی ،معرفی به مرکز
• در غیر اینصورت پشت نوبت دریافت خدمات توانبخشی

کارشناسـان مربوطـه ،طبـق ضوابـط و بـر اسـاس دسـتورالعمل
حمایتهـای مالـی سـازمان و شـیوهنامه نحـوه پرداخـت
مسـتمری حوزه توانبخشـی به معلولین ،سـالمندان و بیماران
روانـی مزمـن نیازمنـد بهطـور ماهانـه پرداخـت میشـود.
تأمیـن حداقلهـای معیشـتی معلـوالن ،سـالمندان و بیمـاران
روانـی مزمـن و توانمندسـازی گروههـای هـدف و جبـران
محدودیتهـای فـراروی آنـان و نیـز کمـک بـه بهبـود کیفیـت
زندگـی آنهـا.
گامهای اصلی فرآیند اجرایی
• درخواست متقاضی
• اخذو بررسی مدارک
• استعالم از ارگانهاودستگاههای حمایتی
• ارجــاع بــه کمیســیون پزشــکی تشــخیص نــوع وتعییــن شــدت
معلولیت
• بررسی وتهیه گزارش مددکاری
• سنجش سطح توانمندی ونیازسنجی
• معرفی به کمیته توانبخشی جهت بررسی
• تأیید نهایی کمیته توانبخشی
• ثبت درسامانه پیمنت سازمان
• انتظــار بهعنــوان پشــت نوبــت دریافــت مســتمری تازمــان
ایجــاد ظرفیــت خالــی
• درصــورت ایجــاد ظرفیــت خالــی در ســامانه برقــراری ثبــت
میگــردد
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