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دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور

جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری
وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی
معاون محترم درمان

جناب آقای مهندس موهبتی
مدیر عامل محترم سازمان بیمه سالمت 
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
جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای دکتر سلیمانی

رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
جناب آقای سید مرتضی بختیاری 

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)
رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع : اصالح هزینه کیف بهداشتی

با سالم و تحیات؛
با عنایت به مصوبه هفتاد وچهارمین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور، در مورخ ١٣۹٨/٥/٢٠ با موضوع تعیین تکلیف 

هزینه کیف بهداشتی به شرح زیر مصوب گردید:
«مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی میتوانند در صورت درخواست بیمار جهت دریافت کیف بهداشتی، شامل حوله، دمپایی، لیوان، 
شامپوی یک نفره، مسواک، خمیردندان یک نفره و دماسنج، به صورت سرجمع ٥٠ هزار تومان دریافت نمایند. بدیهی است این 

قیمت سالیانه متناسب با رشد تعرفه هتلینگ قابل افزایش میباشد.
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الزم به ذکر است هزینه تهیه لباس یک بار مصرف، ملحفه، رو تختی، رو بالشتی، کاور تخت، دروشیت (زیرانداز-
روزانه یک عدد)، دستکش غیراستریل و کاور کفش جزء هزینههای هتلینگ بوده و به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ 

نمیباشد.»
مراتب جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه جهت اجرا از اول شهریوماه ١٣۹٨، ابالغ میگردد.


