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 مهم  –آنی                                                                                                                   

 جناب آقای دکتر ساالری

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 جناب آقای دکتر نوروزی

 حمدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسل

 جناب آقای دکتر سلیمانی

 کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرانرییس

 جناب آقای بختیاری

 )ره(رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی 

 جناب آقای دکتر جان بابایی

 معاون محترم درمان

 جناب آقای مهندس موهبتی

 رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

 

 الم و احترامبا س

کننهدگان گهر پایهه در امایهت از ارا هههای بیمههبا عنایت به لزوم انسجام و هماهنگی کامل سازمان         

موقع به بیماران مشکوک یا قطعی مبهتال منظور ارا ه خدمات با کیفیت، اثربخش و بهخدمات بیمه سالمت به

 گردد:موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می COVID-19به 

 COVID-19به بیماران مشکوک یا قطعی مبتال بهه  ییو داروتشخیصی، درمانی ارا ه خدمات نه هزی -1

و توسه  پزشهکان تعیهین شهد   بنهدیصرفاً در مواردی قابل پرداخت است که با رعایت نظام سطح

ههای ابالغهی جههت تشهخی  و توس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت پروتکل

ههای های خارج از پروتکلپذیرد. الزم است، از هرگونه پرداخت هزینهن کرونایی صورتدرمان بیمارا

 بندی به مراکز و یا پزشکان اجتناب گردد.مربوطه و نظام سطح

بهرداری هایی با پروانه بهر ها ممکن است بخشکنند  به بیمارستانبا توجه به اجم بیماران مراجعه -2

مورد استفاد  قرار گیرد که  COVID-19ای مراقبتی جهت بیماران هعنوان بخشجراای یا داخلی به

برداری باشد و نیازی به تغییر مجوز بهر گر پایه الزامی میهای بیمهجبران هزینه آنها توس  سازمان

 نخواهد بود.

درخصوص سقف هزینه سازمان بیمه سالمت برای مراکهز ارا هه خهدمت در بخهش دولتهی، عمهومی  -3

به سرجمع سقف تعیهین  COVID-19ه و خصوصی، هزینه ارا ه خدمات به بیماران غیردولتی، خیری

 شد  اضافه گردد.
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همچنان  COVID-19مالک اخذ سهم خودپرداخت )فرانشیز( از بیماران مشکوک یا قطعی مبتال به  -4

باشهد و هیات محترم وزیران می 19/01/1398هه مورخ 56403/ت2893بند )ب( تصویبنامه شمار  

سهاب  از های مربوطه کمهافیعدم استطاعت مالی بیماران، تخفیف یا رایگان نمودن هزینه در صورت

طری  فرایندهای مددکاری صورت خواهد گرفت. درخصوص اتباع خارجی مقیم کشور نیز به همهین 

 صورت اقدام گردد
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 رونوشت:

  برنامه وبودجه کشور جهت استحضارجناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم ر یس جمهور و ر یس سازمان 

 جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم تعاون،کار و رفا  اجتماعی جهت استحضار 

 جهت استحضار کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر ظفرقندی ر یس 

 برای آگاهی های تکمیلی درمانجنای اقای دکتر عطری نمایند  محترم سندیکای بیمه 

  برای آگاهیجناب اقای دکتر داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل اوز  وزارتی 

  برای آگاهیجنای اقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و ر یس سازمان غذا و دارو  

 دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت برای آگاهیمحترم ر یس  جناب اقای دکتر رضوی دبیر و 

  اراست برای آگاهیعبداللهیان ر یس محترم مرکز جناب اقای دکتر 
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 مهم  –آنی                                                                                                                   

 جناب آقای دکتر ساالری

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 جناب آقای دکتر نوروزی

 مل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلحمدیرعا

 جناب آقای دکتر سلیمانی

 کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرانرییس

 جناب آقای بختیاری

 )ره(رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی 

 جناب آقای دکتر جان بابایی

 معاون محترم درمان

 جناب آقای مهندس موهبتی

 دیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایرانرئیس محترم هیات م

 

 با سالم و احترام

کننهدگان گهر پایهه در امایهت از ارا هههای بیمههبا عنایت به لزوم انسجام و هماهنگی کامل سازمان         

موقع به بیماران مشکوک یا قطعی مبهتال منظور ارا ه خدمات با کیفیت، اثربخش و بهخدمات بیمه سالمت به

 گردد:موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می COVID-19به 

 COVID-19به بیماران مشکوک یا قطعی مبتال بهه  ییو داروتشخیصی، درمانی ارا ه خدمات هزینه  -1

و توسه  پزشهکان تعیهین شهد   بنهدیصرفاً در مواردی قابل پرداخت است که با رعایت نظام سطح

ههای ابالغهی جههت تشهخی  و یت پروتکلتوس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعا

ههای های خارج از پروتکلپذیرد. الزم است، از هرگونه پرداخت هزینهدرمان بیماران کرونایی صورت

 بندی به مراکز و یا پزشکان اجتناب گردد.مربوطه و نظام سطح

بهرداری انه بهر هایی با پروها ممکن است بخشکنند  به بیمارستانبا توجه به اجم بیماران مراجعه -2

مورد اسهتفاد  قهرار گیهرد  COVID-19های مراقبتی جهت بیماران عنوان بخشجراای یا داخلی به

باشهد و نیهازی بهه تغییهر مجهوز گر پایهه الزامهی مهیهای بیمهکه جبران هزینه آنها توس  سازمان

 برداری نخواهد بود.بهر 

ارا هه خهدمت در بخهش دولتهی، عمهومی درخصوص سقف هزینه سازمان بیمه سالمت برای مراکهز  -3

به سرجمع سقف تعیهین  COVID-19غیردولتی، خیریه و خصوصی، هزینه ارا ه خدمات به بیماران 

 شد  اضافه گردد.
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همچنان  COVID-19مالک اخذ سهم خودپرداخت )فرانشیز( از بیماران مشکوک یا قطعی مبتال به  -4

باشهد و هیات محترم وزیران می 19/01/1398هه مورخ 56403/ت2893بند )ب( تصویبنامه شمار  

سهاب  از های مربوطه کمهافیدر صورت عدم استطاعت مالی بیماران، تخفیف یا رایگان نمودن هزینه

طری  فرایندهای مددکاری صورت خواهد گرفت. درخصوص اتباع خارجی مقیم کشور نیز به همهین 

 صورت اقدام گردد
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 مهم  –آنی                                                                                                                  

 جناب آقای دکتر ساالری

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 

 با سالم و احترام

کننهدگان مایهت از ارا ههگهر پایهه در اهای بیمههبا عنایت به لزوم انسجام و هماهنگی کامل سازمان         

موقع به بیماران مشکوک یا قطعی مبهتال منظور ارا ه خدمات با کیفیت، اثربخش و بهخدمات بیمه سالمت به

 گردد:موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می COVID-19به 

 COVID-19به بیماران مشکوک یا قطعی مبتال بهه  ییو داروتشخیصی، درمانی ارا ه خدمات هزینه  -1

و توسه  پزشهکان تعیهین شهد   بنهدیر مواردی قابل پرداخت است که با رعایت نظام سطحصرفاً د

ههای ابالغهی جههت تشهخی  و توس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت پروتکل

ههای های خارج از پروتکلپذیرد. الزم است، از هرگونه پرداخت هزینهدرمان بیماران کرونایی صورت

 بندی به مراکز و یا پزشکان اجتناب گردد.ام سطحمربوطه و نظ

بهرداری هایی با پروانه بهر ها ممکن است بخشکنند  به بیمارستانبا توجه به اجم بیماران مراجعه -2

مورد اسهتفاد  قهرار گیهرد  COVID-19های مراقبتی جهت بیماران عنوان بخشجراای یا داخلی به

باشهد و نیهازی بهه تغییهر مجهوز گر پایهه الزامهی مهیی بیمههاکه جبران هزینه آنها توس  سازمان

 برداری نخواهد بود.بهر 

درخصوص سقف هزینه سازمان بیمه سالمت برای مراکهز ارا هه خهدمت در بخهش دولتهی، عمهومی  -3

به سرجمع سقف تعیهین  COVID-19غیردولتی، خیریه و خصوصی، هزینه ارا ه خدمات به بیماران 

 شد  اضافه گردد.

همچنان  COVID-19اخذ سهم خودپرداخت )فرانشیز( از بیماران مشکوک یا قطعی مبتال به مالک  -4

باشهد و هیات محترم وزیران می 19/01/1398هه مورخ 56403/ت2893بند )ب( تصویبنامه شمار  

سهاب  از های مربوطه کمهافیدر صورت عدم استطاعت مالی بیماران، تخفیف یا رایگان نمودن هزینه

ندهای مددکاری صورت خواهد گرفت. درخصوص اتباع خارجی مقیم کشور نیز به همهین طری  فرای

 صورت اقدام گردد
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 مهم  –آنی                                                                                                                   

 جناب آقای دکتر نوروزی

 سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مدیرعامل محترم

 

 با سالم و احترام

کننهدگان گهر پایهه در امایهت از ارا هههای بیمههبا عنایت به لزوم انسجام و هماهنگی کامل سازمان         

موقع به بیماران مشکوک یا قطعی مبهتال منظور ارا ه خدمات با کیفیت، اثربخش و بهخدمات بیمه سالمت به

 گردد:موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می COVID-19به 

 COVID-19به بیماران مشکوک یا قطعی مبتال بهه  ییو داروتشخیصی، درمانی ارا ه خدمات هزینه  -1

و توسه  پزشهکان تعیهین شهد   بنهدیصرفاً در مواردی قابل پرداخت است که با رعایت نظام سطح

ههای ابالغهی جههت تشهخی  و ت پروتکلتوس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعای

ههای های خارج از پروتکلپذیرد. الزم است، از هرگونه پرداخت هزینهدرمان بیماران کرونایی صورت

 بندی به مراکز و یا پزشکان اجتناب گردد.مربوطه و نظام سطح

بهرداری نه بهر هایی با پرواها ممکن است بخشکنند  به بیمارستانبا توجه به اجم بیماران مراجعه -2

مورد اسهتفاد  قهرار گیهرد  COVID-19های مراقبتی جهت بیماران عنوان بخشجراای یا داخلی به

باشهد و نیهازی بهه تغییهر مجهوز گر پایهه الزامهی مهیهای بیمهکه جبران هزینه آنها توس  سازمان

 برداری نخواهد بود.بهر 

را هه خهدمت در بخهش دولتهی، عمهومی درخصوص سقف هزینه سازمان بیمه سالمت برای مراکهز ا -3

به سرجمع سقف تعیهین  COVID-19غیردولتی، خیریه و خصوصی، هزینه ارا ه خدمات به بیماران 

 شد  اضافه گردد.

همچنان  COVID-19مالک اخذ سهم خودپرداخت )فرانشیز( از بیماران مشکوک یا قطعی مبتال به  -4

باشهد و هیات محترم وزیران می 19/01/1398هه مورخ 56403/ت2893بند )ب( تصویبنامه شمار  

سهاب  از های مربوطه کمهافیدر صورت عدم استطاعت مالی بیماران، تخفیف یا رایگان نمودن هزینه

طری  فرایندهای مددکاری صورت خواهد گرفت. درخصوص اتباع خارجی مقیم کشور نیز به همهین 

 صورت اقدام گردد
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 مهم  –آنی                                                                                                                   

 جناب آقای دکتر سلیمانی

 کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرانرییس

 

 با سالم و احترام

کننهدگان ر امایهت از ارا ههگهر پایهه دهای بیمههبا عنایت به لزوم انسجام و هماهنگی کامل سازمان         

موقع به بیماران مشکوک یا قطعی مبهتال منظور ارا ه خدمات با کیفیت، اثربخش و بهخدمات بیمه سالمت به

 گردد:موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می COVID-19به 

 COVID-19به بیماران مشکوک یا قطعی مبتال بهه  ییو داروتشخیصی، درمانی ارا ه خدمات هزینه  -1

و توسه  پزشهکان تعیهین شهد   بنهدیدر مواردی قابل پرداخت است که با رعایت نظام سطح صرفاً

ههای ابالغهی جههت تشهخی  و توس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت پروتکل

ههای های خارج از پروتکلپذیرد. الزم است، از هرگونه پرداخت هزینهدرمان بیماران کرونایی صورت

 بندی به مراکز و یا پزشکان اجتناب گردد.نظام سطح مربوطه و

بهرداری هایی با پروانه بهر ها ممکن است بخشکنند  به بیمارستانبا توجه به اجم بیماران مراجعه -2

مورد اسهتفاد  قهرار گیهرد  COVID-19های مراقبتی جهت بیماران عنوان بخشجراای یا داخلی به

باشهد و نیهازی بهه تغییهر مجهوز گر پایهه الزامهی مهیهای بیمهکه جبران هزینه آنها توس  سازمان

 برداری نخواهد بود.بهر 

درخصوص سقف هزینه سازمان بیمه سالمت برای مراکهز ارا هه خهدمت در بخهش دولتهی، عمهومی  -3

به سرجمع سقف تعیهین  COVID-19غیردولتی، خیریه و خصوصی، هزینه ارا ه خدمات به بیماران 

 شد  اضافه گردد.

همچنان  COVID-19ک اخذ سهم خودپرداخت )فرانشیز( از بیماران مشکوک یا قطعی مبتال به مال -4

باشهد و هیات محترم وزیران می 19/01/1398هه مورخ 56403/ت2893بند )ب( تصویبنامه شمار  

سهاب  از های مربوطه کمهافیدر صورت عدم استطاعت مالی بیماران، تخفیف یا رایگان نمودن هزینه

رایندهای مددکاری صورت خواهد گرفت. درخصوص اتباع خارجی مقیم کشور نیز به همهین طری  ف

 صورت اقدام گردد
 
 
 
 
 



 بسمه تعالی

 

  

  

134/100 

 دارد

19/01/1399 
 

 وزری
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 مهم  –آنی                                                                                                                   

 جناب آقای بختیاری

 )ره(امداد امام خمینی  رئیس محترم کمیته

 

 با سالم و احترام

کننهدگان گهر پایهه در امایهت از ارا هههای بیمههبا عنایت به لزوم انسجام و هماهنگی کامل سازمان         

موقع به بیماران مشکوک یا قطعی مبهتال منظور ارا ه خدمات با کیفیت، اثربخش و بهخدمات بیمه سالمت به

 گردد:جهت اجرا ابالغ می موارد ذیل COVID-19به 

 COVID-19به بیماران مشکوک یا قطعی مبتال بهه  ییو داروتشخیصی، درمانی ارا ه خدمات هزینه  -1

و توسه  پزشهکان تعیهین شهد   بنهدیصرفاً در مواردی قابل پرداخت است که با رعایت نظام سطح

غهی جههت تشهخی  و ههای ابالتوس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت پروتکل

ههای های خارج از پروتکلپذیرد. الزم است، از هرگونه پرداخت هزینهدرمان بیماران کرونایی صورت

 بندی به مراکز و یا پزشکان اجتناب گردد.مربوطه و نظام سطح

بهرداری هایی با پروانه بهر ها ممکن است بخشکنند  به بیمارستانبا توجه به اجم بیماران مراجعه -2

مورد اسهتفاد  قهرار گیهرد  COVID-19های مراقبتی جهت بیماران عنوان بخشراای یا داخلی بهج

باشهد و نیهازی بهه تغییهر مجهوز گر پایهه الزامهی مهیهای بیمهکه جبران هزینه آنها توس  سازمان

 برداری نخواهد بود.بهر 

دولتهی، عمهومی  درخصوص سقف هزینه سازمان بیمه سالمت برای مراکهز ارا هه خهدمت در بخهش -3

به سرجمع سقف تعیهین  COVID-19غیردولتی، خیریه و خصوصی، هزینه ارا ه خدمات به بیماران 

 شد  اضافه گردد.

همچنان  COVID-19مالک اخذ سهم خودپرداخت )فرانشیز( از بیماران مشکوک یا قطعی مبتال به  -4

باشهد و ترم وزیران میهیات مح 19/01/1398هه مورخ 56403/ت2893بند )ب( تصویبنامه شمار  

سهاب  از های مربوطه کمهافیدر صورت عدم استطاعت مالی بیماران، تخفیف یا رایگان نمودن هزینه

طری  فرایندهای مددکاری صورت خواهد گرفت. درخصوص اتباع خارجی مقیم کشور نیز به همهین 

 صورت اقدام گردد
 
 
 
 
 



 بسمه تعالی

 

  

  

134/100 

 دارد

19/01/1399 
 

 وزری
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 مهم  –آنی                                                                                                                   

 جناب آقای دکتر جان بابایی

 معاون محترم درمان

 

 با سالم 

کننهدگان گهر پایهه در امایهت از ارا هههای بیمههبا عنایت به لزوم انسجام و هماهنگی کامل سازمان         

موقع به بیماران مشکوک یا قطعی مبهتال ر ارا ه خدمات با کیفیت، اثربخش و بهمنظوخدمات بیمه سالمت به

 گردد:موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می COVID-19به 

 COVID-19به بیماران مشکوک یا قطعی مبتال بهه  ییو داروتشخیصی، درمانی ارا ه خدمات هزینه  -1

و توسه  پزشهکان تعیهین شهد   بنهدیصرفاً در مواردی قابل پرداخت است که با رعایت نظام سطح

ههای ابالغهی جههت تشهخی  و توس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت پروتکل

ههای های خارج از پروتکلپذیرد. الزم است، از هرگونه پرداخت هزینهدرمان بیماران کرونایی صورت

 بندی به مراکز و یا پزشکان اجتناب گردد.مربوطه و نظام سطح

بهرداری هایی با پروانه بهر ها ممکن است بخشکنند  به بیمارستانبا توجه به اجم بیماران مراجعه -2

مورد اسهتفاد  قهرار گیهرد  COVID-19های مراقبتی جهت بیماران عنوان بخشجراای یا داخلی به

مجهوز  باشهد و نیهازی بهه تغییهرگر پایهه الزامهی مهیهای بیمهکه جبران هزینه آنها توس  سازمان

 برداری نخواهد بود.بهر 

درخصوص سقف هزینه سازمان بیمه سالمت برای مراکهز ارا هه خهدمت در بخهش دولتهی، عمهومی  -3

به سرجمع سقف تعیهین  COVID-19غیردولتی، خیریه و خصوصی، هزینه ارا ه خدمات به بیماران 

 شد  اضافه گردد.

همچنان  COVID-19ا قطعی مبتال به مالک اخذ سهم خودپرداخت )فرانشیز( از بیماران مشکوک ی -4

باشهد و هیات محترم وزیران می 19/01/1398هه مورخ 56403/ت2893بند )ب( تصویبنامه شمار  

سهاب  از های مربوطه کمهافیدر صورت عدم استطاعت مالی بیماران، تخفیف یا رایگان نمودن هزینه

رجی مقیم کشور نیز به همهین طری  فرایندهای مددکاری صورت خواهد گرفت. درخصوص اتباع خا

 صورت اقدام گردد
 
 
 
 
 



 بسمه تعالی

 

  

  

134/100 

 دارد

19/01/1399 
 

 وزری
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 مهم  –آنی                                                                                                                   

 جناب آقای مهندس موهبتی

 رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

 

 ا سالم ب

کننهدگان گهر پایهه در امایهت از ارا هههای بیمههبا عنایت به لزوم انسجام و هماهنگی کامل سازمان         

موقع به بیماران مشکوک یا قطعی مبهتال منظور ارا ه خدمات با کیفیت، اثربخش و بهخدمات بیمه سالمت به

 گردد:موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می COVID-19به 

 COVID-19به بیماران مشکوک یا قطعی مبتال بهه  ییو داروتشخیصی، درمانی ا ه خدمات ارهزینه  .1

و توس  پزشهکان تعیهین شهد   بندیصرفاً در مواردی قابل پرداخت است که با رعایت نظام سطح

های ابالغی جههت تشهخی  و توس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت پروتکل

های های خارج از پروتکلپذیرد. الزم است، از هرگونه پرداخت هزینهنایی صورتدرمان بیماران کرو

 بندی به مراکز و یا پزشکان اجتناب گردد.مربوطه و نظام سطح

بهرداری هایی با پروانه بهر ها ممکن است بخشکنند  به بیمارستانبا توجه به اجم بیماران مراجعه .2

مورد استفاد  قرار گیهرد  COVID-19اقبتی جهت بیماران های مرعنوان بخشجراای یا داخلی به

باشهد و نیهازی بهه تغییهر مجهوز گر پایه الزامهی مهیهای بیمهکه جبران هزینه آنها توس  سازمان

 برداری نخواهد بود.بهر 

درخصوص سقف هزینه سازمان بیمه سالمت برای مراکهز ارا هه خهدمت در بخهش دولتهی، عمهومی  .3

به سرجمع سقف تعیین  COVID-19صوصی، هزینه ارا ه خدمات به بیماران غیردولتی، خیریه و خ

 شد  اضافه گردد.

همچنان  COVID-19مالک اخذ سهم خودپرداخت )فرانشیز( از بیماران مشکوک یا قطعی مبتال به  .4

باشد و هیات محترم وزیران می 19/01/1398هه مورخ 56403/ت2893بند )ب( تصویبنامه شمار  

ساب  از های مربوطه کمافیاستطاعت مالی بیماران، تخفیف یا رایگان نمودن هزینهدر صورت عدم 

طری  فرایندهای مددکاری صورت خواهد گرفت. درخصوص اتبهاع خهارجی مقهیم کشهور نیهز بهه 

 همین صورت اقدام گردد
 
 
 



 بسمه تعالی
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 دارد

19/01/1399 
 

 وزری
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 مهم  –آنی                                                                                                                   

 جناب آقای دکتر ساالری

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 جناب آقای دکتر نوروزی

 مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

 جناب آقای دکتر سلیمانی

 کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرانرییس

 بختیاری جناب آقای

 )ره(رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی 

 جناب آقای دکتر جان بابایی

 معاون محترم درمان

 جناب آقای مهندس موهبتی

 رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

 

 با سالم و احترام

کننهدگان پایهه در امایهت از ارا هه گهرهای بیمههبا عنایت به لزوم انسجام و هماهنگی کامل سازمان         

موقع به بیماران مشکوک یا قطعی مبهتال منظور ارا ه خدمات با کیفیت، اثربخش و بهخدمات بیمه سالمت به

 گردد:موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می COVID-19به 

 COVID-19به بیماران مشکوک یا قطعی مبتال بهه  ییو داروتشخیصی، درمانی ارا ه خدمات هزینه  .1

و توسه  پزشهکان تعیهین شهد   بنهدیصرفاً در مواردی قابل پرداخت است که با رعایت نظام سطح

ههای ابالغهی جههت تشهخی  و توس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت پروتکل

ههای های خارج از پروتکلپذیرد. الزم است، از هرگونه پرداخت هزینهدرمان بیماران کرونایی صورت

 بندی به مراکز و یا پزشکان اجتناب گردد.ربوطه و نظام سطحم

بهرداری هایی با پروانه بهر ها ممکن است بخشکنند  به بیمارستانبا توجه به اجم بیماران مراجعه .2

مورد استفاد  قرار گیرد که  COVID-19های مراقبتی جهت بیماران عنوان بخشجراای یا داخلی به

برداری باشد و نیازی به تغییر مجوز بهر گر پایه الزامی میهای بیمهسازمان جبران هزینه آنها توس 

 نخواهد بود.

درخصوص سقف هزینه سازمان بیمه سالمت برای مراکهز ارا هه خهدمت در بخهش دولتهی، عمهومی  .3

به سرجمع سقف تعیهین  COVID-19غیردولتی، خیریه و خصوصی، هزینه ارا ه خدمات به بیماران 

 ردد.شد  اضافه گ



 بسمه تعالی
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 وزری
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همچنان  COVID-19مالک اخذ سهم خودپرداخت )فرانشیز( از بیماران مشکوک یا قطعی مبتال به  .4

باشهد و هیات محترم وزیران می 19/01/1398هه مورخ 56403/ت2893بند )ب( تصویبنامه شمار  

 سهاب  ازهای مربوطه کمهافیدر صورت عدم استطاعت مالی بیماران، تخفیف یا رایگان نمودن هزینه

طری  فرایندهای مددکاری صورت خواهد گرفت. درخصوص اتباع خارجی مقیم کشور نیز به همهین 

 صورت اقدام گردد
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 رونوشت:

 جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم ر یس جمهور و ر یس سازمان برنامه وبودجه کشور جهت استحضار 



 بسمه تعالی
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 دارد
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 مهم  –آنی                                                                                                                   

 جناب آقای دکتر ساالری

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 جناب آقای دکتر نوروزی

 مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

 جناب آقای دکتر سلیمانی

 ی جمهوری اسالمی ایرانکل محترم بیمه مرکزرییس

 جناب آقای بختیاری

 )ره(رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی 

 جناب آقای دکتر جان بابایی

 معاون محترم درمان

 جناب آقای مهندس موهبتی

 رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

 

 با سالم و احترام

کننهدگان گهر پایهه در امایهت از ارا هههای بیمهههماهنگی کامل سازمانبا عنایت به لزوم انسجام و          

موقع به بیماران مشکوک یا قطعی مبهتال منظور ارا ه خدمات با کیفیت، اثربخش و بهخدمات بیمه سالمت به

 گردد:موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می COVID-19به 

 COVID-19ن مشکوک یا قطعی مبتال بهه به بیمارا ییو داروتشخیصی، درمانی ارا ه خدمات هزینه  .1

و توس  پزشهکان تعیهین شهد   بندیصرفاً در مواردی قابل پرداخت است که با رعایت نظام سطح

های ابالغی جههت تشهخی  و توس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت پروتکل

های های خارج از پروتکلهزینه پذیرد. الزم است، از هرگونه پرداختدرمان بیماران کرونایی صورت

 بندی به مراکز و یا پزشکان اجتناب گردد.مربوطه و نظام سطح

بهرداری هایی با پروانه بهر ها ممکن است بخشکنند  به بیمارستانبا توجه به اجم بیماران مراجعه .2

ر گیهرد مورد استفاد  قرا COVID-19های مراقبتی جهت بیماران عنوان بخشجراای یا داخلی به

باشهد و نیهازی بهه تغییهر مجهوز گر پایه الزامهی مهیهای بیمهکه جبران هزینه آنها توس  سازمان

 برداری نخواهد بود.بهر 

درخصوص سقف هزینه سازمان بیمه سالمت برای مراکهز ارا هه خهدمت در بخهش دولتهی، عمهومی  .3

به سرجمع سقف تعیین  COVID-19غیردولتی، خیریه و خصوصی، هزینه ارا ه خدمات به بیماران 

 شد  اضافه گردد.



 بسمه تعالی

 

  

  

134/100 

 دارد

19/01/1399 
 

 وزری
 

ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-خیابان سیمای ایران-بین فالمک جنوبی و زرافشان-شهرک قدس )غرب(-نشانی پستی: تهران 
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همچنان  COVID-19مالک اخذ سهم خودپرداخت )فرانشیز( از بیماران مشکوک یا قطعی مبتال به  .4

باشد و هیات محترم وزیران می 19/01/1398هه مورخ 56403/ت2893بند )ب( تصویبنامه شمار  

ساب  از های مربوطه کمافیهزینه در صورت عدم استطاعت مالی بیماران، تخفیف یا رایگان نمودن

طری  فرایندهای مددکاری صورت خواهد گرفت. درخصوص اتبهاع خهارجی مقهیم کشهور نیهز بهه 

 همین صورت اقدام گردد
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