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ندارد

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر امیرعباس منوچهری

معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

موضوع: اقالم مشمول استعالم شناسه رهگیری تجهیزات و ملزومات پزشکی در بخش بستری

با سالم و احترام؛

پیرو تکالیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نظر به موضوع ماده ۲ 

دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامههای 

توسعه کشور به اطالع میرساند که تنها اقالم پیوست شده به همراه زمانبندی (فهرست ۳۰ قلم) در نامه به شمارهی ۶۵۵/۵۲۷۴۱ 

مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ خطاب به معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور به 

منظور استعالم شناسهی رهگیری (UID) قبل از مصرف در بخش بستری و منوطسازی پرداخت بیمهای به این امر، مورد تایید 

است. تاکید میگردد که سازمانهای بیمهگر تنها موظف به منوطسازی پرداخت فهرست ۳۰ قلم کاالی مذکور طبق زمانبندی 

اجرایی یاد شده به استعالم شناسهی رهگیری هستند و کد ایندکسهای خارج از این فهرست مورد تایید این سازمان نبوده فلذا 

نامههای به شمارهی ۶۵۵/۲۴۷۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ و ۶۵۵/۲۸۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ در طرح استعالم شناسه رهگیری 

مبنای عمل نخواهند بود.

رونوشت :
جناب آقای دکتر عبدا... هندیانی معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
جناب آقای مهندس دهقانی نیا مدیرکل محترم دفتر نظارت برسامانه های الکترونیکی و هوشمند

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای  عرب انصاری معاون محترم نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
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