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 جناب آقای دکتر  مسعود میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای احسان خاندوزی

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای محمد هادی زاهدی وفا

سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای سید مرتضی بختیاری

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)
موضوع :پوشش بیمهای داروی دفروزیروکس، تعرفه تشویقی نسخه الکترونیک و پوشش بیمهای خدمات بیماران بال پروانهای 

(ای بی)، متابولیک و آتروفی عضالنی نخاعی (اس ام ای) و فیبروز کیستیک (سی اف) 

با سالم و تحیات؛ 

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ به پیوست تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 

١١٤٩٠١/ت٦٠١٨٤هـ مورخ ١٤٠١/٠٦/٣٠ با موضوع «پوشش بیمهای داروی دفروزیروکس، تعرفه تشویقی 

نسخه الکترونیک و  پوشش بیمهای خدمات آزمایشگاهی غربالگری، خدمات توان بخشی و خدمات 

بستری بیماران بال پروانهای (ای بی)، متابولیک و آتروفی عضالنی نخاعی (اس ام ای) و فیبروز 
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کیستیک (سی اف)»؛ جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه جهت اجرا ایفاد میگردد. الزم به ذکر است، 

این تصویبنامه جهت کلیه اسنادی که تاریخ ارسال آنها پس از تاریخ تصویبنامه فوق میباشد الزماالجرا است.

رونوشت :
جناب آقای دکتر پورحسینی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

جناب آقای دکتر مجید بهزادپور رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت


