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 جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر مهدی رضایی

معاون محترم بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر مهدی اسالمی

معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر بهرام نوبخت

معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای بنیادی

معاون محترم طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای داریوش ابوحمزه

معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر علی ساالریان

معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای مجتبی احمدلو

مدیرکل محترم بهداشت کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای رضا عوض پور

رئیس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع :ابالغ مصوبه شورای هشتاد و پنج- شفاف سازی برخی کدهای داخلی قلب و عروق

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغیه شماره ١٤٢/٦٥ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢٠ در 

خصوص تصویبنامه هیات محترم وزیران در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت، در خصوص 

اصالح کد ملی ٣٠٠٩٠٠ مبنی بر "جایگذاری یا درآوردن یا تعویض ژنراتور پیس میکر دائمی دهلیزی-بطنی (یک یا 

چند حفرهای) یا تعویض ژنراتور ICD یا CRT" ، به پیوست مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه 



تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین
مقام معظم رهبری 

۱۴۲/۲۵۳

دارد
۱۴۰۱/۰۶/۰۱

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٠، حاوی سایر بندهای تصویب نامه مربوطه در خصوص شفاف سازی برخی کدهای 

خدمات داخلی قلب و عروق،  جهت استحضار و ابالغ به کلیه واحدهای تابعه ارسال میگردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر شهرام غفاری مدیرکل محترم درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر رامندی نماینده محترم سندیکای بیمه های تکمیلی درمان
جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت


