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 جناب آقای دکتر علیرضا آرمانی کیان

سرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
موضوع: پاسخ نامه استعالم در خصوص فرمهای درخواستی سازمانهای بیمه گر

با سالم و احترام

    بازگشت به نامه شماره ۱۹/۴/۷۹۰۷ مورخ ۹۸/۷/۲۱ و نامه شماره ۱۹/۴/۸۹۹۸ مورخ ۹۸/۸/۲۶ در 
خصوص استعالم افزودن فرمهای درخواستی سازمانهای بیمه گر به اسناد ارسالی، به استحضار می رساند:

اسناد مثبته ارسالی مطابق با مندرجات بند "ب" ماده ۴ دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه  -
های پایه می باشد و در صورت نیاز به افزودن هر فرمی مازاد بر اسناد مصوب به صورتحساب بستری، 
سازمانهای بیمه گر متقاضی الزم است ، از طریق دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت اقدام نموده و مصوبه 

الزم را از شورایعالی بیمه کسب نمایند. 

همچنین در خصوص چاپ برگه استحقاق درمان سازمان تامین اجتماعی متذکر می گردد کلیه استعالم  -
های استحقاق سنجی درمان، می بایست از سرویس یکپارچه و متمرکز استحقاق سنجی، صورت پذیرد و 
در صورت عدم دریافت پاسخ از این سرویس جهت بیمه شدگان تامین اجتماعی و انجام استعالم از 
سرویس سازمان مذکور (پیرو نامه شماره ۴۰۰/۱۶۳۵۰د مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ معاونت محترم درمان -منضم به 
سوابق)، و بخشنامه شماره ۴۰۲۰/۹۷/۴۸۶ مورخ ۹۷/۰۷/۲۸ (به پیوست)، مراکز مجاز به چاپ خروجی 

استعالم به دلیل تحمیل هزینه های کاغذ و چاپ  نمی باشند. 

از آنجا که انتظار می رود امر نظارت بر یک برنامه الکترونیک، نیز به صورت الکترونیک صورت پذیرد  -
مقتضی است نظارت ناظرین سازمان های بیمه گر نیز به صورت الکترونیک و با به کارگیری نسخه نظارتی 
برنامه استحقاق سنجی ناظرین صورت پذیرد. در صورت الزام ناظرین تامین اجتماعی به ارائه چاپ، 

استعالم بیمه شدگان سازمان مذکور از سرویس استحقاق درمان آن سازمان، منتفی خواهد بود.  



بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۲۰۲۴
۱۳۹۸/۱۰/۰۷

دارد

رونوشت:
سرکار خانم شهرزاد تقی زاده دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د زنجان 

جناب آقای دکتر رضوی دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت 
سرکار خانم زنگنه رئیس گروه برنامه ریزی اقتصاد و بیمه های سالمت 

سرکار خانم حسینی قوام آباد معاون محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت 


