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محمد هادی زاهدی وفا

سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی

رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر مجید بهزادپور

رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای سید مرتضی بختیاری 

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر علیرضا علی احمدی

معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

موضوع :ابالغ دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ با عنایت به تصویبنامههای هیأت محترم وزیران به 

شماره ٤٨٩٥٨/ت٥٩٠٠١هـ مورخ ١٤٠٠/٠٥/٠٩ و شماره ٢١٢٧٦/ت٥٩٨٠١هـ مورخ١٤٠١/٠٢/١٢ و پیرو 

مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥، به پیوست دستورالعمل 

رسیدگی به اسناد تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری جهت استحضار و ابالغ به کلیه واحدهای تابعه 

جهت اجرا ابالغ میگردد.

در همین راستا توجه به موارد ذیل الزامی میباشد:
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تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری از ابتدای فروردین ماه سال ١٤٠١ الزم االجرا است. .١

با عنایت به لزوم بازنگری دورهای این دستورالعمل در راستای اجرای هر چه بهتر قانون تعرفهگذاری  .٢

خدمات پرستاری و همچنین خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم و مستند به مصوبه هشتاد و هشتمین 

جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور مورخ ٥ تیر ماه ١٤٠١، ضروری است کلیه ذینفعان پیشنهادات 

خود را حداکثر تا دو ماه آتی از طریق حوزههای ستادی خود به دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت 

کشور منعکس نمایند؛ تا درصورت نیاز موارد در ویرایشهای بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

منظور از درمانگاه تخصصی در ماده (١٢) و تبصره (١) ذیل این ماده در دستورالعمل مذکور، در  .٣

بیمارستانهای عمومی (جنرال)، تخصصهای پزشکی (مانند داخلی، داخلی قلب، گوارش، غدد، 

ارولوژی، نفرولوژی، جراحی قلب و سایر موارد مشابه) و در بیمارستانهای تک تخصصی، هر رشته فوق 

تخصصی و یا فلوشیپ میباشد. 

به عنوان مثال در بیمارستان تک تخصصی قلب یا بیمارستان جنرال با گرایش قلب، ممکن است 

درمانگاههای اکوکاردیولوژی، EPS و درمانگاه نارسایی قلب و سایر موارد مشابه هر کدام یک درمانگاه 

مجزا محسوب میشوند، اما در یک بیمارستان عمومی (جنرال)، درمانگاه قلب، به طور کلی یک 

درمانگاه محسوب میشود. 

الزم به ذکر است دستورالعمل حاضر، از قسمت «تعرفه و ارزش نسبی خدمات سالمت» تارنمای این دبیرخانه به 

آدرس https://shora.behdasht.gov.ir  در دسترس و قابل دریافت میباشد.

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

جناب آقای دکتر عباس  عبادی معاون محترم پرستاری
جناب آقای دکتر کمال حیدری معاون محترم بهداشت

جناب آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون محترم آموزشی 
جناب آقای امین بیگلرخانی رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات


