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  دبیرخاهن شورای عالی بیمه سالمت کشور

 

 ،روبروي بانک ملتستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ضلع شرقی نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خيابان ایوانک شرقی، 

  88082673:  نمابر - 81455877 ، تلفن:طبقه دوم ،33ساختمان ، شعبه بهداشت و درمان

 

 

 جناب آقای مهندس موهبتی

 مدیر عامل محترم سازمان بیمه سالمت 

 جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 جناب آقای دکتر حمید پوراصغری

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

 جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

 ترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایرانرئیس مح

 جناب آقای دکتر امیر نوروزی

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

 ره

 رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی 

 جناب آقای دکتر سلیمانی

 رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران

 ده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...رئیس محترم دانشگاه/دانشک

  1399های خدمات  شایع گلوبال سال تعرفه:موضوع
 

 ؛سالم علیکم

ت تعرفه خدمات تشخيصی و -1( ذیل بند 2در راستاي اجراي تبصره )با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( و با تقدیم احترام؛  

هيات محترم وزیران مبنی بر محاسبه و  1399 /13/12هـ مورخ 57639ت/11989نامه شماره درمانی در بخش دولتی، تصویب

ها توسط دبيرخانه هاي خدمتی و جزئيات تعرفهابالغ تعرفه اعمال جراحی شایع گلوبال براساس ميزان رشد هریک از سرفصل

اي تابعه به شرح ذیل برداري و ابالغ به واحدهشوراي عالی بيمه سالمت كشور، به پيوست جدول تعرفه این خدمات جهت بهره

 گردد.اعالم می

هاي ( در صورت وجود اسناد مثبته، به سرجمع تعرفه-95( و )-90(،)-85(،)-63(، )-39در اعمال گلوبال، كدهاي تعدیلی ) .1

 گردد.مربوطه اضافه می

 باشد.الزم االجرا می 01/01/1399تعرفه اعمال جراحی شایع گلوبال مطابق با فهرست پيوست از تاریخ  .2

گر پایه براساس تعرفه هاي بيمهطرف قرارداد با سازمان هاي بستري در كليه مراكز و موسساتپروندهتفاوت تعرفه مابه .3

در اعمال درصد كل رقم صورتحساب ارسالی  14.78، معادل اندنمودهرا تحویل  خوددولتی، براي مراكزي كه اسناد 

http://oa1.gums.ac.ir:7010/oa/,118002506013,PDF.TextOperations,118009830990
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المت کشورس دبیرخاهن شورای عالی بیمه    

 

 ،ک ملتروبروي بانستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ضلع شرقی نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خيابان ایوانک شرقی، 

  88082673:  نمابر - 81455877 ، تلفن:طبقه دوم ،33ساختمان ، شعبه بهداشت و درمان

 

 

درصد كل رقم صورتحساب ارسالی براساس  12.33لوبال معادل غيرگ مرتبط با اعمال گلوبال و براي اسناد بستري

 .استقابل محاسبه و پرداخت  مربوطه گر پایههاي بيمهسازمانهر یک از ، از سوي 1398هاي سال تعرفه

ر تحویل نداده گهاي بيمهصورتی كه هر یک از مراكز تشخيصی و درمانی اسناد مربوطه را جهت رسيدگی به سازمان در

 گر ارسال نمایند.هاي بيمهتنظيم و به سازمان 1399هاي ابالغی سال براساس تعرفهاسناد خود را بایست الزاماً می باشند،

 .استمحاسبه و پرداخت قابل  ،گذشته سنواتخدمات سرپایی براساس روال تعرفه در تفاوت مابه .4

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت :
 ترم وزارت بهداشت جناب آقاي دكتر حریرچی معاون كل مح

 جناب آقاي دكتر سيد حسين داودي مشاور محترم وزیر و مدیر كل حوزه وزارتی 
 جناب آقاي دكتر قاسم جان بابایی معاون محترم درمان 

 جناب آقاي سيدكامل تقوي نژاد معاون محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزي 
 عی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعیجناب آقاي دكتر ميدري معاون محترم امور اجتما

 جناب آقاي دكتر عبدالخالق كشاورزي مدیركل محترم دفتر ارزیابی فناوري و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت 
 جناب آقاي حاجی علی صراف مسئول شبكه پيام دولت 

 جناب آقاي عليرضا مفيدي پور دبيرخانه مركزي سازمان بيمه سالمت 
 جناب آقاي مجيدي دبيرخانه حوزه ریاست سازمان نظام پزشكی  -نه فخري طاري سركار خانم افسا

 سركار خانم سميه ساالركيا دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د البرز 
 جناب آقاي عبدالرضا طالبيان دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د اراك  -جناب آقاي عطيفه 

 كار خانم ميرش زاده دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د اردبيل سر -سركار خانم یوسف نژاد 
 جناب آقاي جبارزاده دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د اروميه  -جناب آقاي ابراهيمی 

 سركار خانم شمس پناه دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د اصفهان  -سركار خانم سعيدي زاده 
 جناب آقاي سليمانی دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د ایالم  -سركار خانم جستجو  -م صفري سركار خان

 جناب آقاي مهدي مزبونی دبيرخانه حوزه ریاست دانشكده ع پ و خ ب د آبادان  -جناب آقاي عباس تميمی 
 نشهر سركار خانم بهناز هاشم زهی دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د ایرا

 جناب آقاي درخشانی عيسی لو دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د ایران  -سركار خانم مقصودپور 
 جناب آقاي گواهی دبيرخانه حوزه ریاست دانشكده ع پ و خ ب د اسفراین 

 جناب آقاي حسين سليمانی دبيرخانه حوزه ریاست دانشكده ع پ و خ ب د خمين 
 دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د بابل  سركار خانم پور عليجان

 سركار خانم دوانی دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د بندرعباس  -سركار خانم ختو 
پ سركار خانم عباسكی دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع  -سركار خانم ماهينی  -سركار خانم موقر  -سركار خانم گنجی  -سركار خانم دریاپور 

 و خ ب د بوشهر 
 جناب آقاي دكتر قائمی دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د بيرجند  -جناب آقاي زارع نژاد 

 سركار خانم علمی دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د تهران  -سركار خانم مریم احمدي 
 د بهبهان سركار خانم زهرا نژاد كرم دبيرخانه حوزه ریاست دانشكده ع پ و خ ب 

 سركار خانم كرمی زنده دل دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د شهيد بهشتی  -جناب آقاي داننده  -سركار خانم داداشی 
سركار خانم پروین علمی نيا دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع  -سركار خانم شيدا فرجی  -سركار خانم تونتاب  -جناب آقاي محمد صادق طيار 

 د تبریز  پ و خ ب
 سركار خانم اميري دبيرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د تربت حيدریه 


