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 ریاست محترم دانشگاه و دانشکده  علوم پزشکی سراسر کشور 

جناب آقای دکتر فریدون نوحی
ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی
رئیس محترم مرکز بازتوانی قلبی مرکز قلب تهران

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

موضوع: سئواالت دانشگاه - ابالغ تعرفه ۱۳۹۸ و برنامه کاهش فرانشیز

سالم علیکم
عطف به بخشنامه شماره ۴۰۰/۵۴۰د مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ موضوع ابالغ تعرفه سال ۱۳۹۸ بخش دولتی و 
با توجه به سئواالت متعدد و ابهامات دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص نکات مطرح شده در مصوبه 

فوق مرتبط با برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری و صعب العالج ، موارد ذیل به حضور  ایفاد می گردد:

تبصره ۳  بند"د": تاکید می گردد متن تبصره جهت شفاف سازی تعهدات سازمانهای بیمه گر  -۱
بیان گردیده و ناقض اصل عدم ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان نمی باشد. لذا بیمارستان و 
داروخانه های بیمارستانی ملزم به تهیه کلیه خدمات، دارو و لوازم مورد نیاز بیمار(مورد تعهد 
بیمه یا خارج از تعهد بیمه) می باشند و ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان تخلف محسوب 

میگردد .
*: الزم به ذکر است کلیه خدمات ،دارو و لوازم استفاده شده برای بیمار میبایست در 
صورتحساب بیمار ثبت شده و بیمارستان مجاز به دریافت هزینه خارج از صورتحساب را 

نخواهد داشت.
تبصره ۴ بند "د" تاکید می نماید :  تعرفه خدمات بستری وبستری موقت درمراکزی که تنها مرکز  -۲

ارائه دهنده خدمات  بستری در شهرستان های  فاقد مرکز دولتی می باشند معادل تعرفه دولتی
 می باشد. 
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تبصره ذیل بند الف در خصوص خود پرداخت(فرانشیز) :  -۳

حمایت برنامه کاهش فرانشیز برای خدمات بستری موقت  مشتمل بر۲۰ درصد مابه التفاوت سهم بیمار  -
از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد و ما به التفاوت خدمات ،دارو و لوازم به طور  کامل از ابتدای سال ۱۳۹۸ 

حذف گردیده است و سهم پرداختی بیمار ۳۰ درصد در خدمات تحت پوشش بیمه  می باشد. 
۵ درصد تشویقی نظام ارجاع بر اساس ساختار الکترونیک  فقط مشمول بیماران بستری شده و بیماران  -

بستری موقت و سرپایی مشمول این تشویقی  نمی شود. 
 دانشگاه مکلف است  نسبت به ایجاد زیر ساخت الکترونیکی نظام ارجاع  اقدام نماید. 


