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جناب آقای دکتر نوربخش - مدیر  عامل محترم سازمان تامین اجتماعی 
جناب آقای مهندس موهبتی -رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر غفاری- مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 
جناب آقای مهندس فتاح قره باغ - رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

با سالم و احترام؛ 
با عنایت به اینکه علت اصلی اختالف میان مراکز ارائه دهنده خدمات و ادارات استانی سازمانهای بیمهگر در 
رسیدگی به اسناد پزشکی، وجود بخشنامه و مصوبات داخلی سازمانها و بعضاً مصوبات شورای هماهنگی سازمانهای 
بیمهگر پایه میباشد لذا به منظور وحدت رویه و یکپارچگی اجرا و جلوگیری از هر گونه آسیب در ارائه با کیفیت 
خدمات و افزایش پرداخت از جیب بیماران، کلیه مصوبات و بخشنامههای داخلی سازمان بیمهگر پایه و دانشگاههای 
علوم پزشکی که مغایر با مصوبات و دستورالعملهای ابالغی شورای عالی بیمه سالمت کشور و دبیرخانه آن میباشد، 
ملغی میگردد. بدیهی است در صورت وجود هرگونه ابهام و اختالفنظر فیمابین مراکز ارائهکننده و سازمانهای 

بیمهگر پایه، مرجع رسیدگی و استعالم، دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور میباشد.

دکتر سیدحسن هاشمی
وزیر و رئیس شورای عالی 

بیمه سالمت کشور
رونوشت:

جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت استحضار 

جناب آقای دکتر ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحضار 

جناب آقای دکتر حریرچی، قائم مقام محترم و معاون کل وزارت بهداشت 

جناب آقای دکتر رئیسی، معاون محترم بهداشت 

جناب آقای دکتر حقدوست، معاون محترم برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی 

جناب آقای دکتر جان بابایی، معاون محترم درمان  

جناب آقای دکتر صدرالسادات، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع 

جناب آقای دکتر همتی، رئیس کل محترم  رئیس شورای عالی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

جناب آقای دکتر فاضل، رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران  

رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... 
جناب آقای دکتر اولیایی منش، دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 
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جناب آقای دکتر نوربخش 
مدیر  عامل محترم سازمان تامین اجتماعی 

با سالم و احترام؛ 
با عنایت به اینکه علت اصلی اختالف میان مراکز ارائه دهنده خدمات و ادارات استانی سازمانهای 
بیمهگر در رسیدگی به اسناد پزشکی، وجود بخشنامه و مصوبات داخلی سازمانها و بعضاً مصوبات شورای 
هماهنگی سازمانهای بیمهگر پایه میباشد به منظور وحدت رویه و یکپارچگی اجرا و جلوگیری از هر گونه 
آسیب در ارائه با کیفیت خدمات و افزایش پرداخت از جیب بیماران، کلیه مصوبات و بخشنامههای داخلی 
سازمان بیمهگر پایه و دانشگاههای علوم پزشکی که مغایر با مصوبات و دستورالعملهای ابالغی شورای عالی 
بیمه سالمت کشور و دبیرخانه آن میباشد، ملغی میگردد. بدیهی است در صورت وجود هرگونه ابهام و 
اختالفنظر فیمابین مراکز ارائهکننده و سازمانهای بیمهگر پایه، مرجع رسیدگی و استعالم، دبیرخانه شورای 

عالی بیمه سالمت کشور میباشد.

دکتر سیدحسن هاشمی
وزیر و رئیس شورای عالی 

بیمه سالمت کشور
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جناب آقای مهندس موهبتی 
رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

با سالم ؛ 
با عنایت به اینکه علت اصلی اختالف میان مراکز ارائه دهنده خدمات و ادارات استانی سازمانهای 
بیمهگر در رسیدگی به اسناد پزشکی، وجود بخشنامه و مصوبات داخلی سازمانها و بعضاً مصوبات شورای 
هماهنگی سازمانهای بیمهگر پایه میباشد به منظور وحدت رویه و یکپارچگی اجرا و جلوگیری از هر گونه 
آسیب در ارائه با کیفیت خدمات و افزایش پرداخت از جیب بیماران، کلیه مصوبات و بخشنامههای داخلی 
سازمان بیمهگر پایه و دانشگاههای علوم پزشکی که مغایر با مصوبات و دستورالعملهای ابالغی شورای عالی 
بیمه سالمت کشور و دبیرخانه آن میباشد، ملغی میگردد. بدیهی است در صورت وجود هرگونه ابهام و 
اختالفنظر فیمابین مراکز ارائهکننده و سازمانهای بیمهگر پایه، مرجع رسیدگی و استعالم، دبیرخانه شورای 

عالی بیمه سالمت کشور میباشد.

دکتر سیدحسن هاشمی
وزیر و رئیس شورای عالی 

بیمه سالمت کشور
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جناب آقای دکتر غفاری 
مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 

با سالم و احترام؛ 
با عنایت به اینکه علت اصلی اختالف میان مراکز ارائه دهنده خدمات و ادارات استانی سازمانهای 
بیمهگر در رسیدگی به اسناد پزشکی، وجود بخشنامه و مصوبات داخلی سازمانها و بعضاً مصوبات شورای 
هماهنگی سازمانهای بیمهگر پایه میباشد به منظور وحدت رویه و یکپارچگی اجرا و جلوگیری از هر گونه 
آسیب در ارائه با کیفیت خدمات و افزایش پرداخت از جیب بیماران، کلیه مصوبات و بخشنامههای داخلی 
سازمان بیمهگر پایه و دانشگاههای علوم پزشکی که مغایر با مصوبات و دستورالعملهای ابالغی شورای عالی 
بیمه سالمت کشور و دبیرخانه آن میباشد، ملغی میگردد. بدیهی است در صورت وجود هرگونه ابهام و 
اختالفنظر فیمابین مراکز ارائهکننده و سازمانهای بیمهگر پایه، مرجع رسیدگی و استعالم، دبیرخانه شورای 

عالی بیمه سالمت کشور میباشد.

دکتر سیدحسن هاشمی
وزیر و رئیس شورای عالی 

بیمه سالمت کشور
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جناب آقای مهندس فتاح قره باغ 
رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

با سالم و احترام؛ 
با عنایت به اینکه علت اصلی اختالف میان مراکز ارائه دهنده خدمات و ادارات استانی سازمانهای 
بیمهگر در رسیدگی به اسناد پزشکی، وجود بخشنامه و مصوبات داخلی سازمانها و بعضاً مصوبات شورای 
هماهنگی سازمانهای بیمهگر پایه میباشد به منظور وحدت رویه و یکپارچگی اجرا و جلوگیری از هر گونه 
آسیب در ارائه با کیفیت خدمات و افزایش پرداخت از جیب بیماران، کلیه مصوبات و بخشنامههای داخلی 
سازمان بیمهگر پایه و دانشگاههای علوم پزشکی که مغایر با مصوبات و دستورالعملهای ابالغی شورای عالی 
بیمه سالمت کشور و دبیرخانه آن میباشد، ملغی میگردد. بدیهی است در صورت وجود هرگونه ابهام و 
اختالفنظر فیمابین مراکز ارائهکننده و سازمانهای بیمهگر پایه، مرجع رسیدگی و استعالم، دبیرخانه شورای 

عالی بیمه سالمت کشور میباشد.

دکتر سیدحسن هاشمی
وزیر و رئیس شورای عالی 

بیمه سالمت کشور


