
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۱۱۲۵

دارد
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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

   

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  مسعود میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای حجت عبدالملکی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

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)

جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی

رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان
موضوع : مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور - شرط پذیرش نسخ متخصصین رادیوآنکولوژی

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورایعالی بیمه 

سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١١/١٠ در خصوص شرط پذیرش نسخ متخصصین رادیوانکولوژی (پیوست) به استناد 

تکالیف مندرج در ماده (٢) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ١٣٧٣ به شرح ذیل جهت 

استحضار، بهرهبرداری و ابالغ به کلیه دوایر تابعه به منظور اجرا تقدیم میگردد. 

«در راستای بازنگری بند ١-٢-٦ ضوابط اختصاصی رسیدگی فنی اسناد رادیوتراپی در ضوابط و دستورالعملهای 
یکسان بیمههای پایه مقرر گردید:
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باعنایت به اعالم دبیرخانه شورای تخصصی به شماره ١٧٥٩/٥٠٥/د مورخ ١٣٩٦/٠٤/٢٥ مبنی بر اینکه رشته 
تخصصی رادیوانکولوژی به مشابه سایر رشتههای تخصصی قابلیت پذیرش بیماران را به صورت مراجعه مستقیم 

دارد شرط ارجاع از سایر متخصصین الزامی نمیباشد. 
تبصره١: پزشکان رادیوانکولوژی و ارائه دهندگان خدمات موظفاند اسناد و مدارک مثبته دال بر تشخیص سرطان 

برای بیمار مراجعه کننده در پرونده بیمار را (کاغذی یا سامانههای الکترونیکی مربوطه) ضمیمه نمایند».

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

جناب آقای یحیی ابراهیمی عضو ناظر محترم مجلس شورای اسالمی در شورای عالی سازمان بیمه سالمت ایران
جناب آقای دکتر ولی ا... فرزانه عضو ناظر محترم مجلس شورای اسالمی در شورای عالی سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر کمال حیدری معاون محترم بهداشت
جناب آقای امین بیگلرخانی سرپرست محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات

جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت
جناب آقای یوسف وند رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت
جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی)

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی


