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ندارد
05/02/1400

هاها، مانع زداییتولید، پشتیبانیمعاونت درمان
مقام معظم رهبري

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....
جناب آقاي دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی
جناب آقاي دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهاي ریوي دکتر مسیح دانشوري
دکتر حمیدرضا پورحسینیجناب آقاي

رئیس محترم مرکز قلب تهران
1400مصوبات دبیرخانه شوراي عالی بیمه در خصوص تعرفه هاي سال موضوع: 

رام با سالم و ا
مبنی بر ابالغ تعرفه هاي خدمات بهداشتی درمانی 28/01/1400مورخ 1357/400نامه شماره پیرو

دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شوراي عالی 31/01/1400مورخ 44/142به پیوست نامه شماره 1400سال 
بیمه سالمت در خصوص مصوبات مرتبط با مصوبات هیات محترم وزیران درخصوص اصالحات کتاب ارزش 

ارسال الزماقدام جهت استحضار و دستور 1400نسبی و تعرفه هاي خدمات بهداشتی درمانی سال 
می گردد.
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جناب آقاي دکتر فرهاد دژپسند
وزیر محترم وزارت امور اقتصادي و دارائی  

جناب آقاي دکتر محمد شریعتمداري
وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقاي دکتر محمدباقر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ديجناب آقاي دکتر  محمدرضا ظفرقن
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

جناب آقاي دکتر محمد مهدي ناصحی
مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت  

جناب آقاي دکتر امیر نوروزي
مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

جناب آقاي دکتر مصطفی ساالري
م سازمان تامین اجتماعیمدیرعامل محتر

جناب آقاي سید مرتضی بختیاري  
رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقاي دکتر قاسم جان بابایی
معاون محترم درمان

1400هاي خدمات تشخیصی و درمانی سال مصوبات اجراي تعرفه:موضوع

؛با سالم و تحیات
به هاي خدمات تشیخصی و درمانیابالغ تعرفهپیرویم احترام؛با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقد

دبیرخانه شوراي عالی بیمه سالمت، 31/1/1400و جلسه روز سه شنبه مورخ 25/1/1400مورخ 29/142شماره 
به استحضار می رسد. مراتب جهت استحضار و ابالغ 1400سال موارد ذیل جهت شفاف سازي در اجراي تعرفه هاي 

اي تابعه ایفاد می گردد:به واحده
کاي کمافی السابق براساس ،ضرایب محرومیت مناطقتعرفه ترجیحی براي خدمات بستري، براساس.1

1- جدول ذیل بند پ2سازمان در ردیف موضوع سهم (پایه یعنی سهم بیمه کاي غیرتمام وقت
هـ 85666/ت 5732شماره تصویب نامهتصویب نامه هیات محترم وزیران براي بخش دولتی موضوع
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محاسبه و حسب وضعیت تمام وقتی پزشک، به مبالغ کاي پزشکان تمام وقت یا )23/1/1400مورخ 
گردد.غیرتمام وقت اضافه می

-(به استثناء مشمولین آیینیدار در بخش دولتکارشناسان پروانهخدماتياجزء حرفهیالیربیضر.2

يپزشکان و اعضاجزء حرفه اي یالیربیضریعنیهیپايمعادل کاالسابقیافمکنامه تمام وقتی) 
تصویب نامه هیات محترم 1-جدول ذیل بند پ4و 2(موضوع ردیف هاي وقت رتمامیغیعلماتیه

محاسبه و پرداخت ) 23/1/14001هـ مورخ 85666/ت 5732وزیران براي بخش دولتی موضوع شماره 
.گرددیم

/ت 5732تصویب نامه شماره )2-(پبند در ندانپزشکیخدمات دايضریب ریالی جزء حرفهمنظور از .3
) تصویب نامه شماره 3- هاي بخش دولتی و بند (بموضوع تعرفه23/1/1400هـ مورخ 58666
پزشکان و اعضاي موضوع تعرفه هاي بخش عمومی غیر دولتی،23/1/1399هـ مورخ 58666/ت5741

هیات علمی تمام وقت می باشد.
هـ مورخ 58139/ت 98224) مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 1یل بند () ذ4به استناد تبصره (.4

اي هاي خدمات دندانپزشکی، ضریب ریالی جزء حرفهموضوع تصویب نامه تعرفه1/9/1399
غیر تمام وقت در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی،دندانپزشکیو اعضاي هیات علمیدندانپزشکان 

.باشدمیدندانپزشکان تمام وقت ايرفهجزء حب ریالی ضریمبلغ %50همچنان معادل
) شامل تعرفه خدمات پرستاري در منزل که به پیوست 901995کد ارائه خدمت درمانی در منزل (.5

آورده شده 23/1/1400هـ مورخ 58666/ ت 5744تصویب نامه شماره خصوصیبخش هاي تعرفه
. باشدنمی، است

شوند:ینم51یلیشامل کد تعدلیدر موارد ذيرفه ا، جزء ح51یلیدر خصوص کد تعد.6

)add-onي(کدها؛ اندکه با عالمت + مشخص شدهییکدها) 1- 6
که در شرح کد به نحوه محاسبه اعمال همزمان به طور همزمان اشاره شده يموارددر) 2- 6

است؛ 
یو بازتوانیتوانبخشيکدها) 3- 6
کیو ژنتيپاتولوژ-یو طبیصیتشخشگاهیشامل آزمایشگاهیآزمايکدها) 4- 6
)E&Mو مشاوره (تیزیويکدها) 5- 6
یمنتقل ميگریدستگاه به دستگاه دکیدو خدمت، از افتیدريبراماریکه بيموارد) 6- 6

باشد.یگروه خدمتکیاگر در یحتشود
يتانداردهابه اسناد و براساس اسیدگیدر دستورالعمل رسیلیکد تعدنیاشتریباتیو جزئقیمصاد

خواهد شد.نیمربوطه تدو
گردد.اي خدمات استفاده میصرفاً براي تعدیل جزء حرفه51الزم به ذکر است کد تعدیلی 
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الف) تصویب نامه هیات محترم وزیران براي بخش دولتی موضوع - 2(بر اساس بند يدر موارد بستر.7
ستمی، در س%10يبه جاماریبزیفرانش،23/1/1400هـ مورخ 85666/ت 5732شماره تصویبنامه 

%50و ماریسهم بدر ستون،ماریسهم ب%50. این میزان شاملشده استنییدرصد تع5ارجاع 
گردد.یسالمت محاسبه مارانهیسهم در ستون الباقی
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