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»نظام سالمتیطرح عدالت و تعال«

نیآ

مات بهداشتی درمانی استان ونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمعا

موضوع: ابالغ دستورالعمل بازنگري شده خرید راهبردي و ضوابط بیمه اي خدمات درمان ناباروري

با سالم و احترام 
دستورالعمل بازنگري شده هیأت محترم وزیران و ابالغ2/6/1400هـ مورخ59073ت/55726با عنایت به مصوبه شماره 

از سوي دبیرخانه 26/4/1401مورخ190/142ه شمارابالغیه درمان ناباروري خرید راهبردي و ضوابط بیمه اي خدمات

م موارد تغییر یافته دستورالعمل شورایعالی بیمه سالمت ، ضمن ارسال دستورالعمل بازنگري شده در قالب فایل پیوست ، اه

:بازنگري شده به شرح زیر به  استحضار می رسد

اند و بارداري موفق نداشته اند در گروه  ناباروري اولیه می باشند. کسانی که دچار سقط مکرر شده.1

(عدم دار شده جهت درمان ناباروري، در قالب پرونده بستري موقت ثبت و ارسال گرددپرونده بیماران نشان.2  .

ارسال اسناد خدمات درمان ناباروري بصورت گلوبال) .

دار شده و اسناد پذیرش شده به گر مربوطه نشانبایست توسط سازمان بیمهزوجین نابارور (مرد و زن) هر دو می.3

صورت جداگانه براساس نوع خدمات انجام شده ارسال گردد.

گیرند.می همگانی قرار مون وسع تحت پوشش بیمهزوجین نابارور فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه، با آز.4

اي و جنین اهدایی طبق ضوابط دستورالعمل هزینه درمان ناباروري در خدمات شخص ثالث مانند رحم اجاره.5

هاي مذکور، در ضوابط این دستورالعملهاي غیردرمانی روشابالغی قابل محاسبه و پرداخت می باشد و هزینه



179932/1401

29/05/1401

دارد

6361588ش ش :

بابت اجاره رحم ،خرید تخمک و جنین اهدایی توسط زوجین نابارور پرداخت می شود، باشد.(هزینه اي کهنمی

در تعهد سازمان نمی باشد ). 

درصد تعرفه خیریه و خصوصی است و 70گر پایه در مراکز خیریه و خصوصی معادل هاي بیمهتعهدات سازمان.6

درصد تعرفه آن بخش می باشد.30سهم بیمار معادل 

ه ویزیت سرپایی پزشکان متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص تمام وقت و غیرتمام وقت در بسته کدهاي مربوط ب.7

قابل محاسبه می باشد.درج شده و970031- 970030-970016-970015هاي خدمتی بشرح 

تعرفه زایمان سزارین براي بارداري حاصل از درمان ناباروري در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی طرف قرارداد .8

درصد تعرفه مربوط به آن بخش 30درصد تعرفه آن بخشها و در بخش خیریه و خصوصی با فرانشیز10ا فرانشیز ب

. گر پایه می باشدهاي بیمهتحت پوشش سازمان

تعهدات دارو و تجهیرات سازمان درخدمات درمان ناباروري، طبق فایل مندرج مربوط به دارو و تجهیزات .9

. درصد قابل محاسبه می باشد90سهم سازمان ابالغی با دستورالعمل در 

دکتر محمود عاطف راد

یر کلمد


