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 جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر مهدی اسالمی

معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر مهدی رضایی

معاون محترم بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر بهرام نوبخت

معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای مجتبی احمدلو

مدیرکل محترم بهداشت و درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی(ره)

جناب آقای دکتر علیرضا علی احمدی

معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر علی ساالریان

معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای داریوش ابوحمزه

معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای بنیادی

معاون محترم طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
موضوع :مصوبات اجرای تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال ١٤٠١

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ با عنایت به ابالغ تصویبنامههای هیات محترم 

وزیران در خصوص تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال ١٤٠١ به شماره ١٤٢/٦٥ مورخ ١٤٠١/٢/٢٠ و 

توافق مدیران عضو شورای عالی بیمه سالمت کشور، موارد ذیل جهت شفافسازی در اجرای تعرفههای سال ١٤٠١ 

به استحضار میرسد. مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه ایفاد میگردد.
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مجموع ضریب ریالی جزء حرفهای بخش دولتی برای پزشکان و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی  .١
براساس مصوبه هیات وزیران به شماره ٢١٢٥٧/ت ٥٩٨٠١هـ مورخ ١٤٠١/٠٢/١٢ به شرح جدول ذیل 

میباشد:

بخشهای بستری و بستری اورژانس (دارای پرونده) (ارقام به ریال)

٤٨٨،١٠٠ سهم سازمان بیمه گر پایه

١٤،٩٠٠ فرانشیز بیمه شده

٥٠٣،٠٠٠ کل

ضریب ریالی جزء حرفهای تمام وقت در بخش بستری 
و بستری اورژانس (دارای پرونده)  

بخشهای سرپایی و سرپایی اورژانس (فاقد پرونده) (ارقام به ریال)

٢٢١،٣٠٠ سهم سازمان بیمه گر پایه

٤٤،٧٠٠ فرانشیز بیمه شده

٢٦٦،٠٠٠ کل

ضریب ریالی  جزء حرفهای تمام وقت در بخش سرپایی 
و سرپایی اورژانس (فاقد پرونده)

در خصوص سایر پروندههای غیربستری به غیر از اورژانس، از جمله سنگ شکن، دیالیز، شیمی درمانی،  .٢
اندوسکوپی و سایر موارد، ضریب ریالی به صورت ضریب ریالی سرپایی محاسبه میگردد.

درخصوص بند (١٢) سر فصل بستری دستورالعمل رسیدگی به اسناد، موضوع پرداخت ویزیت سرپایی برای  .٣
ویزیت و مشاوره سایر گروههای تخصصی در بخش اورژانس، مقرر گردید در موارد بستری اورژانس،  مشابه 
سایر پروندههای بستری، مشاوره  به صورت ٩٠% و براساس کد ملی ٩٠١٩٤٠ کتاب ارزش نسبی توسط 

سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی محاسبه و پرداخت گردد.  
ضریب ریالی تعرفه ترجیحی، ضریب ریالی جزء حرفهای کلیه خدمات و مراقبتهای سالمت (کای پایه) بند  .٤

١-پ- ٢ تصویب نامه بخش دولتی، معادل یکصد و چهل و نه هزار ریال (١٤٩،٠٠٠) میباشد.
ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی در سال ١٤٠١، برای تمام بخشهای ارائه دهنده خدمت،   .٥
یکسان میباشد که برای دندان پزشکان غیر تمام وقت، این ضریب به استناد تصویبنامه شماره ٩٨٢٢٤/ ت 

٥٨١٣٩ هـ مورخ ١٣٩٩/٩/١ هیات محترم وزیران، به صورت ٥٠% پرداخت میگردد. 
در خصوص تبصره (٢) قسمت (الف) بند (١) مصوبات هیات وزیران در بخشهای مختلف ارائه خدمت،  .٦
مبنی بر «درج شماره (کد) تشخیصی براساس شمارهبندی (کدینگ) استاندارد ابالغی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، در برنامه نسخه الکترونیکی سالمت برای کلیه ارائهدهندگان خدمات سالمت در 
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بخش سرپایی و بستری الزامی است»، پس از فراهم شدن زیرساختهای مربوطه در قالب نسخه الکترونیک، 
الزماالجرا میباشد.  

بر اساس تبصره (١) قسمت (الف) بند (٢) تصویبنامه بخش دولتی، خودپرداخت (فرانشیز)سهم سازمان  .٧
بیمه سالمت برای کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برای موارد 

بستری اورژانس در خارج از نظام ارجاع، مشابه پروندههای بستری  ٩٥ درصد (٩٥%) تعیین میگردد.
با عنایت به اهمیت نظام ارجاع مقرر گردید در مناطقی که نظام ارجاع مستقر نشده است تا پایان سال  .٨
١٤٠١ برای مددجویان (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) نظام ارجاع راه اندازی 
گردد. تا زمان راه اندازی نظام ارجاع سهم سازمانهای بیمهگر در بخش بستری و بخش بستری اورژانس 
(دارای پرونده) معادل ٩٥ % تعرفه بخش دولتی و در بخش سرپایی و بخش سرپایی اورژانس (فاقد پرونده) 

معادل ٨٥% تعرفه دولتی خواهد بود.
در خصوص تبصره (١) قسمت (ب) بند (٢) تصویبنامه بخش دولتی، سهم سازمان بیمهگر پایه برای  .٩
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برای خدمات سرپایی معادل ٨٥ درصد 

(٨٥%) میباشد.
در خصوص تبصره (٢) قسمت (ب) بند (٢) تصویبنامه بخش دولتی، پرداخت سازمانهای بیمهگر پایه  .١٠
برای بیماران خاص و صعبالعالج برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور 
در خدمات سرپایی، در مراجعه به کلیه بخشهای ارائه خدمت (دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی، 

خیریه و موقوفه) معادل ١٠٠% تعرفه دولتی خواهد بود.
در خصوص تبصره (١) قسمت (ت) بند (١) تصویبنامه بخش دولتی، تعرفه ١٢ درصد (١٢%) هزینه  .١١
خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری صرفاً مشمول تخت سوختگی میگردد. در خصوص 
تعرفه بخشهای مراقبت ویژه، ٦  درصد (٦%) از ٧٠ درصد (٧٠%) تعرفه هتلینگ معادل  ٤.٢ درصد (٤.٢%) 

کل تعرفه، مالک محاسبه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری میباشد.
در خصوص تبصره (٢) قسمت (ت) بند (٢) تصویبنامه بخش دولتی، سهم سازمان بیمه سالمت در بخش  .١٢
سرپایی و سرپایی اورژانس (فاقد پرونده) معادل ٨٠ درصد (٨٠%) و در بخش بستری و بستری اورژانس 

(دارای پرونده) معادل ٩٥ درصد (٩٥%) میباشد.
در کلیه مواردی که در تصویب نامه هیات محترم وزیران، به بستری و بستری اورژانس اشاره شده است  .١٣
منظور از بستری اورژانس، بیماران دارای پرونده می باشد و در کلیه مواردی که به سرپایی و سرپایی 

اورژانس اشاره شده است منظور از سرپایی اورژانس، بیماران فاقد پرونده میباشد.
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معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می بایست زیر ساخت الزم جهت درج ثبت  .١٤
الکترونیک سطح تریاژ را جهت ارسال به سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی فراهم نماید.
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