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جناب آقای دکتر شریعتمداری 
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سالم و احترام

         همانگونه که مستحضرید از آغاز شیوع بیماری کووید١۹، مراکز درمانی کشور تالشی ایثارگرانه را به 
نمایش گذاشته و بحمدالله با عزم جزم و از خودگذشتگی کادر درمان در کنار همکاری و همدلی سایر نهادها 

و سازمانها حداکثر خدمت ممکن به بیماران عزیز کشورمان ارائه گردید که همواره در یادها خواهد ماند.
در شرایط اقتصادی کنونی علیرغم تحمیل هزینههای درمانی، پشتیبانی و نگهداری بیمارستانها تالش گردید، 
هموطنان عزیزمان کمترین دغدغه مالی در هزینههای بستری بیماران مبتال به کووید داشته که این مهم جز 
با تابآوری بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی کشور و تالش همگانی میسر نگردید و انتظار همگان حمایت 
همهجانبه سازمانهای مرتبط بویژه سازمانهای بیمهگر در تقبل هزینه کامل بیماران و حمایت از گردش مالی 

بیمارستانها جهت ارائه خدمت به هموطنان عزیز میباشد.
متاسفانه در اقدامی غیر قابل تصور از سوی سازمان تامین اجتماعی و به بهانه پرداخت هزینه بیماران مبتال 
به کووید ١۹ از سوی دولت، اسناد بیماران بستری سازمان مربوطه در بیمارستانهای کشور مشمول کسورات 
گردیده و همچنین علیالحسابهای مربوط به کرونا به دانشگاهها پرداخت نشده است که این مهم در صورت 
عدم اصالح فوری، تبعات جبران ناپذیری بر اعتماد عمومی به سازمان مربوطه و تحمیل هزینه مضاعف به 
بیماران خواهد داشت. بر اساس آمار موجود حدود ۹٠ درصد از بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی مبتال به 
کووید ١۹ در بیمارستانهای دولتی خدمات درمانی را دریافت و فقط ١٠ درصد از بیماران به بیمارستانهای 
ملکی آن سازمان مراجعه نموده اند که با در نظر گرفتن حجم مبتالیان بیمه شده آن سازمان در اپیدمی 
مذکور ( ٤١ درصد از کل بیماران) بار عظیمی را که مراکز دانشگاهی و دولتی با افتخار به دوش کشیده اند، 
تفاوتی در کیفیت ارائه خدمت به بیماران علیرغم برخورداری از بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی ایجاد 

نگردیده است و همه بیماران به صورت عادالنه از خدمات درمانی بهره میبرند. 
در شرایطی که مسئولین بیمارستانها تالش مینمایند علیرغم همه مشکالت و فشار اقتصادی موجود نسبت 
به ارائه بهترین خدمت ممکن اقدام نمایند، اعمال کسورات بیش از ٦٠٠ میلیارد ریال در یک ماه، نه تنها 
پذیرفتنی نیست بلکه احساس میگردد متولیان محترم در سازمانهای بیمهگر مربوطه میبایست به 
بازدیدهای مستمر محیطی جهت اطالع از شرایط واقعی بیمارستانها پرداخته تا بار مسئولیت بین همگان 
توزیع گردد. ضمن تقدیم یک نسخه از کسورات اعمالی به اسناد تعدادی از بیمارستانهای استان 

اصفهان(پیوست)، خواهشمند است درخصوص موارد ذیل دستور عاجل صادر فرمائید:
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١-بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی در استانهای کشور همانند بیمارستانهای آموزشی درمانی و درمانی 
به عنوان مرکز ریفرال کرونا تعیین گردد تا نسبت به ارائه خدمت به بیماران عزیز بیمه شده آن سازمان بدون 
دغدغه مالی ارائه خدمت گردد. مسئولیت توزیع بیماران بین بیمارستانها به عهده رئیس دانشگاه مربوطه 
میباشد. بدیهی است دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به همکاری پزشکان محترم در درمان بیماران مذکور 

مساعدت ویژه را بعمل خواهند آورد.
۲- دستور فرمایید از هرگونه اعمال کسورات به خدمات بیماران مبتال به کرونا اعم از تختهای ویژه، درمان 
دارویی و خدمات پاراکلینیک و ... که عمالً برای مراکز دولتی هزینه سربار غیر قابل جبران ایجاد میکند 

خودداری نمایند.
قابل ذکر است دستور تسریع در پرداخت علیالحساب اسناد بستری بیماران کووید ١۹ باعث ارائه خدمات 

بهتر به بیماران کرونایی ازجمله بیمه شدگان محترم تامین اجتماعی خواهد شد.

رونوشت:
جناب آقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان برای آگاهی 

رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی...  



بسمه تعالی

۱۰۰/۱۰۸۲

دارد

۱۳۹۹/۰۶/۲۳

وزیر

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

۱۴:۰۴

جناب آقای دکتر شریعتمداری 
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سالم و احترام

         همانگونه که مستحضرید از آغاز شیوع بیماری کووید١۹، مراکز درمانی کشور تالشی ایثارگرانه را به 
نمایش گذاشته و بحمدالله با عزم جزم و از خودگذشتگی کادر درمان در کنار همکاری و همدلی سایر نهادها 

و سازمانها حداکثر خدمت ممکن به بیماران عزیز کشورمان ارائه گردید که همواره در یادها خواهد ماند.
در شرایط اقتصادی کنونی علیرغم تحمیل هزینههای درمانی، پشتیبانی و نگهداری بیمارستانها تالش گردید، 
هموطنان عزیزمان کمترین دغدغه مالی در هزینههای بستری بیماران مبتال به کووید داشته که این مهم جز 
با تابآوری بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی کشور و تالش همگانی میسر نگردید و انتظار همگان حمایت 
همهجانبه سازمانهای مرتبط بویژه سازمانهای بیمهگر در تقبل هزینه کامل بیماران و حمایت از گردش مالی 

بیمارستانها جهت ارائه خدمت به هموطنان عزیز میباشد.
متاسفانه در اقدامی غیر قابل تصور از سوی سازمان تامین اجتماعی و به بهانه پرداخت هزینه بیماران مبتال 
به کووید ١۹ از سوی دولت، اسناد بیماران بستری سازمان مربوطه در بیمارستانهای کشور مشمول کسورات 
گردیده و همچنین علیالحسابهای مربوط به کرونا به دانشگاهها پرداخت نشده است که این مهم در صورت 
عدم اصالح فوری، تبعات جبران ناپذیری بر اعتماد عمومی به سازمان مربوطه و تحمیل هزینه مضاعف به 
بیماران خواهد داشت. بر اساس آمار موجود حدود ۹٠ درصد از بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی مبتال به 
کووید ١۹ در بیمارستانهای دولتی خدمات درمانی را دریافت و فقط ١٠ درصد از بیماران به بیمارستانهای 
ملکی آن سازمان مراجعه نموده اند که با در نظر گرفتن حجم مبتالیان بیمه شده آن سازمان در اپیدمی 
مذکور ( ٤١ درصد از کل بیماران) بار عظیمی را که مراکز دانشگاهی و دولتی با افتخار به دوش کشیده اند، 
تفاوتی در کیفیت ارائه خدمت به بیماران علیرغم برخورداری از بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی ایجاد 

نگردیده است و همه بیماران به صورت عادالنه از خدمات درمانی بهره میبرند. 
در شرایطی که مسئولین بیمارستانها تالش مینمایند علیرغم همه مشکالت و فشار اقتصادی موجود نسبت 
به ارائه بهترین خدمت ممکن اقدام نمایند، اعمال کسورات بیش از ٦٠٠ میلیارد ریال در یک ماه، نه تنها 
پذیرفتنی نیست بلکه احساس میگردد متولیان محترم در سازمانهای بیمهگر مربوطه میبایست به 
بازدیدهای مستمر محیطی جهت اطالع از شرایط واقعی بیمارستانها پرداخته تا بار مسئولیت بین همگان 
توزیع گردد. ضمن تقدیم یک نسخه از کسورات اعمالی به اسناد تعدادی از بیمارستانهای استان 

اصفهان(پیوست)، خواهشمند است درخصوص موارد ذیل دستور عاجل صادر فرمائید:



بسمه تعالی

۱۰۰/۱۰۸۲

دارد

۱۳۹۹/۰۶/۲۳

وزیر

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

۱۴:۰۴

١-بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی در استانهای کشور همانند بیمارستانهای آموزشی درمانی و درمانی 
به عنوان مرکز ریفرال کرونا تعیین گردد تا نسبت به ارائه خدمت به بیماران عزیز بیمه شده آن سازمان بدون 
دغدغه مالی ارائه خدمت گردد. مسئولیت توزیع بیماران بین بیمارستانها به عهده رئیس دانشگاه مربوطه 
میباشد. بدیهی است دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به همکاری پزشکان محترم در درمان بیماران مذکور 

مساعدت ویژه را بعمل خواهند آورد.
۲- دستور فرمایید از هرگونه اعمال کسورات به خدمات بیماران مبتال به کرونا اعم از تختهای ویژه، درمان 
دارویی و خدمات پاراکلینیک و ... که عمالً برای مراکز دولتی هزینه سربار غیر قابل جبران ایجاد میکند 

خودداری نمایند.
قابل ذکر است دستور تسریع در پرداخت علیالحساب اسناد بستری بیماران کووید ١۹ باعث ارائه خدمات 

بهتر به بیماران کرونایی ازجمله بیمه شدگان محترم تامین اجتماعی خواهد شد.


