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 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

 موضوع: تعرفه حمل بیمار توسط آمبوالنس در سال ١۳٩٩

با سالم و احترام

به استناد بند (١۵) ماده یك قانون تشكیالت و شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و به 

منظور ساماندهی تعرفه حمل بیمار توسط آمبوالنس، به پیوست تعرفه مذکور در بخشهای دولتی، عمومی 

غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال 1399 جهت ابالغ  به واحدهای تابعه و اجرا از تاریخ ابالغ ارسال میگردد. 

رعایت موارد ذیل الزامی است.

در ماموریتهای بین شهری درصورت انتقال بیمار به صورت رفت و برگشت؛ هزینه براساس کیلومتر  .١

محاسبه میگردد.

در ماموریتهای درون شهری درصورت انتقال بیمار به صورت رفت و برگشت؛ هزینه برگشت معادل %۵٠  .۲

تعرفه اولیه محاسبه میگردد.

درصورت داشتن مقصد دوم و بیشتر؛ هزینه مقصد دوم به بعد معادل ۳٠% تعرفه اولیه قابل محاسبه  .۳

میباشد.

درصورت درخواست کنسلی آمبوالنس توسط بیمار؛ ١٠ % تعرفه اولیه قابل اخذ میباشد. .۴

تعرفه آمبوالنسهای تیپ B مخصوص اطفال (دارای NICU) 20 % بیشتر از تعرفه اولیه میباشد. .۵

هزینه نقل و انتقال بیمار از مراکز تسهیالت زایمانی و بهداشتی درمانی روستایی و شهری به مراکز  .۶

تشخیصی و درمانی سطح دو، کمافیالسابق رایگان میباشد.
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هزینه نقل و انتقال بیمار در قالب خدمات پیش بیمارستانی، توسط آمبوالنسهای مراکز فوریتهای  .۷

پزشكی (شامل آمبوالنس زمینی، دریایی، هوایی) به بیمارستانهای تابعه و مراکز تشخیصی و درمانی 

سطح دو، کمافیالسابق رایگان میباشد. 

تعرفههای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در کابین عقب آمبوالنس نصب گردد. .۸

در صورت عدم رعایت تعرفههای ابالغی از سوی هریك از مراکز خدمات آمبوالنس، الزم است برابر  .٩

مقررات برخوردهای قانونی صورت پذیرد.

درصورت عدم استفاده از نیروی انسانی واجد شرایط براساس آییننامه تاسیس مراکز خدمات آمبوالنس  .١٠

خصوصی و براساس تیپ آمبوالنس اعزامی، تعرفههای ابالغی قابل اخذ نبوده و برابر مقررات و قوانین 

سازمان اورژانس کشور برخوردهای قانونی صورت پذیرد.


