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 جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری

 وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 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

 ی سازمان برنامه و بودجه کشورمعاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماع

 جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

 رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 جناب آقای دکتر امیر نوروزی

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

 ره

 رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی 

 کتر سلیمانیجناب آقای د

 رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران

 رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 مصوب هیات محترم وزیران 1399های خدمات تشخیصی درمانی سال :تعرفهموضوع
 

 با سالم و تحیات؛

ه مصوبه هيات محترم وزیران مستند به بند )الف( با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( و با تقدیم احترام؛ با عنایت ب   

 13/2/13۹۹هـ مورخ 5763۹ت /11۹8۹نامه شماره هاي توسعه كشور، به پيوست تصویب( قانون احكام دائمی برنامه۹ماده )

موضوع تعرفه بخش عمومی 13/2/13۹۹هـ مورخ 5763۹ت /11۹4۹نامه شماره هاي بخش دولتی، تصویبموضوع تعرفه

نامه عرفه بخش خيریه و موقوفه و تصویبموضوع ت13/2/13۹۹هـ مورخ 5763۹ت /11۹73نامه شماره ، تصویبغيردولتی

موضوع تعرفه بخش خصوصی، جهت استحضار و ابالغ به كليه واحدهاي تابعه  13/2/13۹۹هـ مورخ 5763۹ت /11۹33شماره 

 گردد.ارسال می 13۹۹جهت اجرا از اول فروردین سال 

 

 

 هاي مذكور  الزامی است:نامهذیل در اجراي تصویب رعایت موارد
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به  ،كودكان و نوزادانافزایش تعرفه معاینه )ویزیت( پزشكان متخصص، فوق تخصص دوره تكميلی تخصصی )فلوشيپ(  (1

هاي دولتی، عمومی بخش هاي تعرفهنامه( بند )الف( تصویب1موضوع تبصره ) سال، 5 یرز یگروه سن يبرا %15ميزان 

 باشد.نویسی الكترونيک قابل اخذ میلتی، خيریه و خصوصی صرفاً در صورت اجراي نسخهغيردو

( جداول مربوطه با ۹( براساس ردیف )SCUهاي مراقبت از بيماران سكته حاد مغزي )هزینه اقامت )هتلينگ( در بخش (2

 باشد.رعایت راهنماهاي بالينی مربوطه قابل اخذ می

( ذیل بند )پ( تعرفه بخش خيریه و موقوفه 5تعرفه بخش خصوصی و تبصره )نامه یباجراي تبصره ذیل بند )پ( تصو (3

موضوع اخذ تعرفه حداكثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته براي بخش هاي با خدمات رفاهی ویژه، صرفاً با رعایت 

 باشد.هاي نظارتی این وزارت قابل اخذ مینامهاستانداردهاي ابالغی و آئين

هاي ابالغی تایيد شده مهر دفتر هيات دولت قابل خدمات پرستاري در منزل در بخش خصوصی براساس تعرفه تعرفه (4

 محاسبه و اخذ می باشد.

هاي دولتی، عمومی غيردولتی، خيریه و بخش هاي تعرفهنامه( تصویب3هاي نسبی پایه بيهوشی موضوع بند )ارزش (5

 گردد.خصوصی به پيوست جهت اجرا ابالغ می

هاي دولتی، عمومی غيردولتی، خيریه و بخش هاي تعرفهنامه( تصویب4درمانی فردي و گروهی موضوع بند )خدمات روان (6

خصوصی براي روانشناس بالينی و روانپزشكی در بيمارستان مطابق استانداردهاي ابالغی معاونت درمان این وزارت قابل 

 محاسبه و پرداخت است.

هاي دولتی، عمومی غيردولتی، خيریه و خصوصی قابل بخش هاي تعرفهنامه( تصویب5دول بند )تعرفه همودیاليز مطابق ج (7

 محاسبه و پرداخت است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 رونوشت :

 جناب آقاي دكتر حریرچی معاون كل محترم وزارت بهداشت 
 حوزه وزارتی  جناب آقاي دكتر سيد حسين داودي مشاور محترم وزیر و مدیر كل

 جناب آقاي دكتر قاسم جان بابایی معاون محترم درمان 
 جناب آقاي دكتر عليرضا رئيسی معاون محترم بهداشت 

 جناب آقاي دكتر علی اكبر حق دوست معاون محترم آموزشی 
 جناب آقاي دكتر بيگلري ریيس محترم انستيتو پاستور ایران 

 ناب آقاي دكتر شانه ساز معاون وزیر و رئيس سازمان غذا و دارو ج


