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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 مهدی یوسفی

مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

جناب آقای دکتر شهرام غفاری

مدیر کل محترم درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر بهرام نوبخت

معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای رضا عوض پور

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

جناب آقای دکتر مهدی رضایی

معاون محترم بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای رحیم مصدق

معاون محترم طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

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 داریوش ابوحمزه

معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع :صورتجلسه سهم سازمانهای بیمهگر در تزریق داروی رمدسیویر

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ به پیوست صورتجلسه مورخ ١٤٠٠/٠٩/٢٣ 

مدیران محترم عضو شورای عالی بیمه سالمت کشور در خصوص «سهم سازمانهای بیمهگر در تزریق 

داروی رمدسیویر بیماران کرونایی در پرونده بستری و بستری موقت» جهت استحضار و دستور به اقدام 

مقتضی به حضور تقدیم میگردد.
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رونوشت :
جناب آقای دکتر عطری نماینده محترم سندیکای بیمه های تکمیلی درمان

جناب آقای دکتر کمال حیدری معاون محترم بهداشت
جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی
جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی)

سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت
جناب آقای یوسف وند رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت

سرکار خانم آموزنده امساک دبیرخانه حوزه ریاست سازمان نظام پزشکی 
جناب آقای حاجی علی صراف مسئول شبکه پیام دولت

جناب آقای علیرضا مفیدی پور   دبیرخانه مرکزی سازمان بیمه سالمت
سرکار خانم مهتاب  دانش سرابی مسئول دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت


