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 جناب آقای رضا عوض پور

رئیس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر شهرام غفاری

مدیرکل محترم درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل کاملی

مدیرکل محترم دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر بهرام نوبخت

معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای مجتبی احمدلو

مدیرکل محترم بهداشت و درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی(ره)

جناب آقای دکتر علی ساالریان

معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر بهرام دارایی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

جناب آقای داریوش ابوحمزه

معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای بنیادی

معاون محترم طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

موضوع :پوشش بیمهای دوزهای ٣ و ٥ میلی گرم داروی تاکرولیموس آهسته رهش
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با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو نامه شماره ١٤٢/٧٤ مورخ 

١٤٠١/٢/٢٠ درخصوص ابالغ پوشش بیمهای داروی تاکرولیموس آهسته رهش و با عنایت به جلسه مورخ 

١٤٠١/٣/١٨، به استحضار میرساند «قیمت مورد تعهد دوزهای سه و پنج میلی گرم داروی تاکرولیموس 

آهسته رهش، تا زمان تولید داخل دوزهای مذکور، حداکثر به ترتیب معادل سه و پنج برابر دوز یک میلی 

گرم تولید داخل خواهد بود». به پیوست صورتجلسه مذکور جهت صدور دستور اقدام مقتضی ارسال 

میگردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی)

جناب آقای مجتبی نوحی کارشناس امور تعهدات بیمه ای دارو و تجهیزات پزشکی
سرکار خانم دکتر سولماز حسنی کارشناس امور تعهدات بیمه ای دارو و تجهیزات پزشکی

جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت


