 موارد مهم در مورد فرایند کارت بهداشت:
 )1فردی که در چند محل کاری و شغل مشمول کارت بهداشت اشتغال دارد ،فقط یک کارت برای حساس-
ترین شغل فرد صادر می گردد.
 )2چاپ کارت فقط و فقط یک بار باید انجام شود و چاپ کارت به عنوان المثنی یا چاپ دوم و سوم ممنوع
میباشد.
 )3برای هر فرد با یک کد ملی فقط یک درخواست ثبت می شود و تا زمانی که آن درخواست در سیستم
در جریان می باشد و تعیین تکلیف نشده است ،هیچ درخواستی جدید دیگری نباید برای آن فرد ثبت
شود.
 )4در خصوص زمان گرفتن جریمه ،فرد تا پایان ساعت اداری همان روز انقضای کارت فقط مهلت دارد تا
به دفاتر پیشخوان مراجعه کند و ثبت درخواست کند و از روز بعد از انقضای کارت مشمول جریمه
میباشد .بهتر است  15روز قبل از تاریخ انقضای کارت برای متصدی پیام کوتاه ارسال گردد.
 )5برای صحت سنجی کارتهای صادر شده باید هر کارت شامل یک شماره سریال یونیک و یا بارکد باشد.

 مصوبات در خصوص پرداختها:
 )1مقرر گردید برای افراد متقاضی که در حال حاضر شاغل نیستند و درخواست کارت بهداشت دارند،
هزینه صدور کارت و جرایم متعلق به دانشگاهی است که دفتر پیشخوان در آن قرار دارد.
 )2مقرر گردید برای افراد متقاضی که شاغل هستند و درخواست کارت بهداشت دارند ،هزینه صدور
کارت ،حق فنی و سایر موارد متعلق به دانشگاهی است که دفتر پیشخوان در آن قرار دارد ولی هزینه
جریمه به دانشگاه مبدأ واریز می گردد.
 )3مقرر گردید برای افراد متقاضی که شاغل هستند ولی هنوز کد کارگاهی ندارند ،هزینه صدور کارت و
جرایم برای دانشگاهی است که دفتر پیشخوان در آن قرار دارد.



فرایند گردش صدور کارت بهداشت:

 -1مراجعه فرد به دفاتر پیشخوان دولت و ثبت درخواست در سامانه (بدون محدودیت جغرافیایی)
 -2مراجعه متقاضی به پزشک مراکز خدمات جامع سالمت  /مراکز ارائه دهنده خدمات طب کار (بدون
محدودیت جغرافیایی)
 -3معاینه اولیه پزشک و ارجاع به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی دولتی و خصوصی (بدون محدودیت
جغرافیایی)
 -4مراجعه متقاضی با در دست داشتن نتایج آزمایشات به همان پزشک یا پزشک جانشین
 -5تکمیل فرم معاینات در سامانه و اعالم نظر توسط پزشک انجام می شود و بطور اتوماتیک ارجاع به
رئیس مرکز خدمات جامع سالمت (حداکثر یک روز کاری برای تایید در نظر گرفته شود در غیر
اینصورت به منزله تایید است)
 oدر صورت بلی پزشک

ارجاع به رئیس مرکز خدمات جامع سالمت

 oو در صورت بلی رئیس مرکز تایید نهایی (حداکثر یک روز کاری برای تایید در نظر گرفته شود در غیر
اینصورت به منزله تایید است)

ارسال به پیشخوان دولت

 -6در صورت پاسخ خیر پزشک (بعلت دالیل زیر)
الف) سپری شدن دوره درمان  3 :تا  20روز (تا قبل از  20روز در مرحله پزشک باقی می ماند تا متقاضی
مجدد مراجعه کند اگر بیشتر از  20روز شد عدم تایید پزشک برای رییس مرکز فرستاده می شود)
ب) عدم مراجعه متقاضی بعد از انجام آزمایش 20 :روز (عدم تایید پزشک برای رییس مرکز فرستاده
می شود)
ج) عدم امکان اشتغال متقاضی طبق تشخیص پزشک (عدم تایید پزشک برای رییس مرکز فرستاده
می شود)
 -7در صورت پاسخ خیر رئیس مرکز با ذکر دلیل:
 oعدم ویزیت بیمار (ارجاع به پزشک دوم)
 oعدم رعایت ویزیت بیمار به صورت انفرادی (ارجاع به پزشک دوم)
 oعدم طی درمان (عدم صدور کارت و الزام مراجعه و ثبت مجدد متقاضی بعد از یک ماه)

