
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۴۴

دارد
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 فرهاد دژپسند

وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی 

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  محمدرضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

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 سید مرتضی بختیاری 

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان
موضوع :مصوبات اجرای تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال ١٤٠٠

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابالغ تعرفههای خدمات تشیخصی و درمانی به 

شماره ١٤٢/٢٩ مورخ ١٤٠٠/١/٢٥ و جلسه روز سه شنبه مورخ ١٤٠٠/١/٣١ دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت، 

موارد ذیل جهت شفاف سازی در اجرای تعرفه های سال ١٤٠٠ به استحضار می رسد. مراتب جهت استحضار و ابالغ 

به واحدهای تابعه ایفاد می گردد:

تعرفه ترجیحی برای خدمات بستری، براساس ضرایب محرومیت مناطق، کمافی السابق براساس کای  .١
پایه یعنی سهم بیمه کای غیرتمام وقت (موضوع سهم سازمان در ردیف ٢ جدول ذیل بند پ-١ 
تصویب نامه هیات محترم وزیران برای بخش دولتی موضوع تصویب نامه شماره ٥٧٣٢/ت ٨٥٦٦٦هـ 
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مورخ ١٤٠٠/١/٢٣) محاسبه و حسب وضعیت تمام وقتی پزشک، به مبالغ کای پزشکان تمام وقت یا 
غیرتمام وقت اضافه میگردد.

ضریب ریالی جزء حرفهای خدمات کارشناسان پروانهدار در بخش دولتی (به استثناء مشمولین آیین .٢
نامه تمام وقتی) کمافیالسابق معادل کای پایه یعنی ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان و اعضای 
هیات علمی غیرتمام وقت (موضوع ردیف های ٢ و ٤ جدول ذیل بند پ- ١ تصویب نامه هیات محترم 
وزیران برای بخش دولتی موضوع شماره ٥٧٣٢/ت ٨٥٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠١/١/٢٣) محاسبه و پرداخت 

میگردد.
منظور از ضریب ریالی جزء حرفهای خدمات دندانپزشکی در  بند (پ-٢) تصویب نامه شماره ٥٧٣٢/ت  .٣
٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ موضوع تعرفههای بخش دولتی و بند (ب-٣) تصویب نامه شماره 
٥٧٤١/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٣٩٩/١/٢٣ موضوع تعرفه های بخش عمومی غیر دولتی، پزشکان و اعضای 

هیات علمی تمام وقت می باشد.
به استناد تبصره (٤) ذیل بند (١) مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٩٨٢٢٤/ت ٥٨١٣٩ هـ مورخ  .٤
١٣٩٩/٩/١ موضوع تصویب نامه تعرفههای خدمات دندانپزشکی، ضریب ریالی جزء حرفهای 
دندانپزشکان و اعضای هیات علمی دندانپزشکی غیر تمام وقت در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی، 

همچنان معادل ٥٠% مبلغ ضریب ریالی جزء حرفهای دندانپزشکان تمام وقت میباشد.
کد ارائه خدمت درمانی در منزل (٩٠١٩٩٥) شامل تعرفه خدمات پرستاری در منزل که به پیوست  .٥
تعرفههای  بخش خصوصی  تصویب نامه شماره ٥٧٤٤/ ت ٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ آورده شده 

است، نمیباشد. 
در خصوص کد تعدیلی ٥١، جزء حرفه ای در موارد ذیل شامل کد تعدیلی ٥١ نمی شوند: .٦

(add-on کدهای) ٦-١) کدهایی که با عالمت + مشخص شدهاند؛
٦-٢) در مواردی که در شرح کد به نحوه محاسبه اعمال همزمان به طور همزمان اشاره شده 

است؛ 
٦-٣) کدهای توانبخشی و بازتوانی

٦-٤) کدهای آزمایشگاهی شامل آزمایشگاه تشخیصی و طبی- پاتولوژی و ژنتیک
(E&M) ٦-٥) کدهای ویزیت و مشاوره

٦-٦) مواردی که بیمار برای دریافت دو خدمت، از یک دستگاه به دستگاه دیگری منتقل 
میشود حتی اگر در یک گروه خدمتی باشد.

مصادیق و جزئیات بیشتر این کد تعدیلی در دستورالعمل رسیدگی به اسناد و براساس استانداردهای 
مربوطه تدوین خواهد شد.

الزم به ذکر است کد تعدیلی ٥١ صرفاً برای تعدیل جزء حرفهای خدمات استفاده میگردد.
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در موارد بستری بر اساس بند (٢-الف) تصویب نامه هیات محترم وزیران برای بخش دولتی موضوع  .٧
تصویبنامه شماره ٥٧٣٢/ت ٨٥٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣، فرانشیز بیمار به جای ١٠%، در سیستم 

ارجاع ٥ درصد تعیین شده است. این میزان شامل ٥٠% سهم بیمار، در ستون سهم بیمار و ٥٠%  
الباقی در ستون سهم یارانه سالمت محاسبه میگردد.

 

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران

سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی
جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت

جناب آقای دکتر رضوی دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت


