
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۵۱۰

ندارد
۱۴۰۰/۰۷/۱۹

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای حجت عبدالملکی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای احسان خاندوزی

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر  مسعود میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی

سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای سید مرتضی بختیاری 

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر شانه ساز

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر علی شریفی زارچی

سرپرست محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات
موضوع :ابالغ مجدد کدهای ٩٠٢٠٢٥ و ٩٠٢٠٢٦ کتاب ارزش نسبی با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سالم و تحیات؛
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با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ به پیوست نامه شماره ١٠٧/٥٣٤٩/د مورخ 

١٤٠٠/٧/١٧ سرپرست محترم اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 

موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کدهای مدیریت خدمات دارویی جهت استحضار و 

ابالغ به واحدهای تابعه جهت اجرا ابالغ میگردد.

به استناد این رای، کدهای ٩٠٢٠٢٥ و ٩٠٢٠٢٦ کتاب ارزش نسبی به استناد مصوبه هیات محترم وزیران در 

خصوص ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی به شماره ٧٠٣٥٨/ت ٥٤٢٤٠هـ مورخ ١٣٩٦/٦/٩ به شرح ذیل جهت 

اجرا ابالغ میگردد.

ارزش پایه 

بیهوشی
ارزش نسبی شرح کد ویژگی کد کد ملی

٠ ٤.٥

خدمات مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و 

حضور رو در روی پزشک داروساز بر بالین بیمار و ارائه مشاوره 

و انجام مداخالت الزم

*# ۹۰۲۰۲۵

٠ ٤
تلفیق دارویی برای بیماران بستری بر اساس استانداردهای 

ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
*# ۹۰۲۰۲۶

رونوشت :
جناب آقای حاجی علی صراف مسئول شبکه پیام دولت

جناب آقای علیرضا مفیدی پور   دبیرخانه مرکزی سازمان بیمه سالمت
سرکار خانم آموزنده امساک دبیرخانه حوزه ریاست سازمان نظام پزشکی 

سرکار خانم سمیرا علی پور کارشناس اقتصاد و خرید راهبردی
سرکار خانم روناسیان رئیس گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی

جناب آقای دکتر کاظم  میکائیلی رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته های بیمه خدمات سالمت (پایه و تکمیلی)
سرکار خانم پریسا فرخیان رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت

جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت


