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 ٢٤/٢/١٣٩٢هـ                                                            ٤٩١٠٦/ت٤١٤١٢شماره

دياليز در بخش خصوصي و خيريه نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همو تصويب

 ي در خصوص آلوگرافتهاي استخواني، پوستي و...ا و تعهدات بيمه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

 ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور معاونت برنامه

هاي تعاون،  وزارتخانهبنا به پيشنهاد مشترك  ٤/٢/١٣٩٢وزيران در جلسه مورخ  هيئت
ريزي و نظارت  كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت برنامه

) ١٠) و (٨عالي بيمه سالمت كشور و به استناد مواد ( راهبردي رييس جمهور و تأييد شوراي
ن ) قانو٣٨ـ و بند (هـ) ماده (١٣٧٣قانون بيمه  همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 

 ـ تصويب نمود: ١٣٨٩برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 
داخلي  k) واحد (١٢٥ـ تعرفه همودياليز در بخش خصوصي و خيريه معادل (١

 شود. دياليز) در بخش دولتي محاسبه مي
باشد و صددرصد  فرانشيز سهم پرداختي بيمار از اين تعرفه صفر مي تبصره ـ

 گردد. گر پرداخت مي هاي بيمه عرفه توسط سازمان%) اين ت١٠٠(
گر  داخلي ساير خدمات) در هر ماه از سوي سازمانهاي بيمه k) واحد (٩٢ـ معادل (٢

پايه به عنوان تعرفه نگهدارنده براي پزشك در بيماران دياليز صفاقي بابت آموزشهاي ماهيانه و 
) دقيقه در ماه) به همراه حداقل ٧٣اقل (ساير خدمات ارايه شده به بيماران دياليز صفاقي (حد

يك ويزيت ماهيانه توسط نفرولوژيست (منوط به رعايت گايداليني(راهنماي طبابت باليني) 
شود) براساس فهرست خدمات  كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارايه مي

 باشد. اخت ميپيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، قابل محاسبه و پرد
دستورالعمل نظارت بر اجراي گايدالين ارايه شده، ظرف يك ماه پس از  تبصره ـ
 شود. عالي بيمه سالمت كشور تهيه و ابالغ مي نامه توسط دبيرخانه شوراي ابالغ اين تصويب

 گيرد: گر قرار مي اي سازمانهاي بيمه ـ موارد زير مشمول تعهدات بيمه٣
 اني، پوستي، پوششي، دريچه قلب و تاندونالف ـ آلوگرافتهاي استخو

) ١٦٠گرم و ( ) ميلي٩گرم در ( ) ميلي٣٢٠ب ـ اسپري بودزونايد/ فورمترول (
گرم براساس برگه مورد  ) ميلي٧٥/٣گرم و تزريقي لوپرورلين ( ) ميلي٥/٤گرم در ( ميلي

 گر تأييد شوراي تدوين تعهدات دارويي سازمانهاي بيمه
ز (مورد مصرف در مورد بيماران موكوپلي ساكاريدوزيس تيپ ـ دو داروي الرونيدا٤

باشد) و داروي ايمي گلوسراز (مورد  كه بيماري متابوليك وراثتي مي (١-MPS)يك 
مصرف در بيماران مبتال به گوشه) منوط به رعايت گايدالين وزارت بهداشت، درمان و 

گر  سوي سازمانهاي بيمهدهندگان خدمت، فرانشيز بيمار از  آموزش پزشكي توسط ارايه
 باشد. گردد و اخذ وجه از بيمار جهت دريافت داروهاي يادشده ممنوع مي پرداخت مي

 معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
 

 ٢٤/٢/١٣٩٢                                                             هـ٤٩٠٧٢/ت٤١٤٤٤شماره

دمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي هاي خ نامه در مورد تعرفه تصويب

 1392در سال 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

 ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه

 هاي بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه ١٨/١/١٣٩٢وزيران در جلسه مورخ  ئتهي
ريزي و  تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت برنامه

عالي بيمه سالمت كشور و به استناد بند  ي نظارت راهبردي رييس جمهور و تأييد شورا
اله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب ) قانون برنامه پنجس٣٨(هـ) ماده (

 ـ تصويب نمود:١٣٨٩
 ١٣٩٢هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال  ـ سقف تعرفه١

 گردد: به شرح زير تعيين مي
 دار در بخش سرپايي خصوصي: الف) ويزيت پزشكان و كارشناسان پروانه

 ) ريال١٢٧.٠٠٠دار          ( وانهپر phdـ  ويزيت پزشكان، دندانپزشكان عمومي و ١
 ) ريال٢٠٢.٠٠٠(           MD-Phdـ ويزيت پزشكان، دندانپزشكان متخصص و ٢
 ) ريال٢٢٨.٥٠٠ـ ويزيت پزشكان فلوشيپ                                                (٣
 ) ريال٢٥٣.٠٠٠تخصص و روانپزشكان                          ( ـ ويزيت پزشكان فوق٤
 ) ريال٢٨٦.٠٠٠تخصص روانپزشك                             ( ـ ويزيت پزشكان فوق ٥
 ) ريال١٠٩.٠٠٠دار                                               ( ـ كارشناس ارشد پروانه ٦
 )   ريال٩٥.٠٠٠دار                                                       ( ـ كارشناس پروانه٧

هاي  توانند از تعرفه تخصص در صورتي مي پزشكان روانپزشك و فوق ـ1تبصره
مذكور استفاده نمايند كه مدارك آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 تأييد و در پروانه مطب درج شده باشد.
هاي  توانند از تعرفه دار در صورتي مي پروانه PHDارشد و  كارشناسان ـ2تبصره

ثبت شده آنها  PHDاستفاده نمايند كه كارشناسي ارشد و  PHDكارشناسي ارشد يا 
 مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.

متوسط زمان ويزيت براي پزشكان عمومي حداقل پانزده دقيقه، براي ـ 3تبصره
وپنج دقيقه و  صص بيستتخ پزشكان متخصص حداقل بيست دقيقه و براي پزشكان فوق

 گردد. روانپزشكان حداقل سي دقيقه تعيين مي
) سال كار باليني مجاز به دريافت ١٥پزشكان عمومي با سابقه بيش از ( ـ4تبصره
 باشند. درصد عالوه بر تعرفه مصوب مي معادل پانزده

 هاي خدمات درماني: ب ـ سقف ضرايب تعرفه
 )ريال٤٦.١٠٠ـ ضريب تعرفه داخلي               (١
 ) ريال٢١٦.٦٠٠ـ ضريب تعرفه بيهوشي             (٢
 ) ريال٣٨٠.٠٠٠ـ ضريب تعرفه جراحي              (٣
 ) ريال٧.٨٠٠ـ ضريب تعرفه دندانپزشكي        (٤
 ) ريال٧.٤٠٠ـ ضريب تعرفه فيزيوتراپي         ( ٥

ك بخش هاي خدمات آزمايشگاهي و پاتولوژي و ژنتي ج ـ به سرجمع تعرفه
 ١٣٩١هاي مصوب سال  %) به تعرفه٣٣وسه درصد ( ، سي١٣٩٢خصوصي براي سال 

 اضافه خواهد شد.
ال ـراي سـوصي بـش خصـهاي خدمات پرتوپزشكي بخ د ـ به سرجمع تعرفه

اضافه خواهد  ١٣٩١هاي مصوب سال  %) به تعرفه٣٥نج درصد (ـپ و  ، سي١٣٩٢
%) راديولوژي ٢٩ونه درصد ( افي بيستهاي سونوگر شد، مشروط بر اينكه رشد تعرفه

%)، راديوتراپي ٤٥پنج درصد ( و  %)، اسكن ايزوتوپ چهل٥٠پنجاه درصد (
پانزده  MRI%) و ٢٥وپنج درصد ( اسكن بيست تي %)، سي٤٥وپنج درصد ( چهل

 %) نسبت به سال گذشته باشد.١٥درصد (
ت ـيش نسب%) افزا٢٥زان (ـيرال به ميـكن اسپـاس تي رفه سيـتعتبصره ـ 

 Conventional به
 :باشد هاي هزينه اقامت (هتلينگ) به شرح جدول زير مي ـ سقف تعرفه٢

 
                  

 (ارقام به ريال)                                                                                                                                                                                        

درجه 

ارزشيابي 

 بيمارستان

 دوتختي يك تختي
سه تختي و 

 بيشتر
 نوزاد سالم هزينه همراه

نوزاد بيمار 

 سطح دوم

تخت بيمار 

 سوختگي

تخت بيمار 

 رواني

تخت بخش 

POST 

C.C.U 

تخت بخش 

C.C.U 

تخت بخش 

I.C.U  جنرال

PED- I.C.U 

NICU 

RICU 

تخت 

BICU 

 ٨.٧٠٠.٠٠٠ ٧.٨٣٠.٠٠٠ ٥.٠٠٣.٠٠٠ ٣.٩١٥.٠٠٠ ٢.١٧٥.٠٠٠ ٦.٥٢٥.٠٠٠ ٢.١٧٥.٠٠٠ ١.٥٢٣.٠٠٠ ٤١٣.٠٠٠ ٢.١٧٥.٠٠٠ ٣.٠٤٥.٠٠٠ ٣.٩١٥.٠٠٠ يك

 ٦.٩٦٠.٠٠٠ ٦.٢٦٤.٠٠٠ ٤.٠٠٢.٠٠٠ ٣.١٣٢.٠٠٠ ١.٧٤٠.٠٠٠ ٥.٢٢٠.٠٠٠ ١.٧٤٠.٠٠٠ ١.٢١٨.٠٠٠ ٣٣٠.٠٠٠ ١.٧٤٠.٠٠٠ ٢.٤٣٦.٠٠٠ ٣.١٣٢.٠٠٠ دو

 ٥.٢٢٠.٠٠٠ ٤.٦٩٨.٠٠٠ ٣.٠٠٢.٠٠٠ ٢.٣٤٩.٠٠٠ ١.٣٠٥.٠٠٠ ٣.٩١٥.٠٠٠ ١.٣٠٥.٠٠٠ ٩١٤.٠٠٠ ٢٤٨.٠٠٠ ١.٣٠٥.٠٠٠ ١.٨٢٧.٠٠٠ ٢.٣٤٩.٠٠٠ هس

 ٢.٤٨٠.٠٠٠ ٢.١٣٢.٠٠٠ ٢.٠٠١.٠٠٠ ١.٥٦٦.٠٠٠ ٨٧٠.٠٠٠ ٢.٦١٠.٠٠٠ ٨٧٠.٠٠٠ ٦٠٩.٠٠٠ ١٦٥.٠٠٠ ٨٧٠.٠٠٠ ١.٢١٨.٠٠٠ ١.٥٦٦.٠٠٠ چهار
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گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني از بخش  مهـ سهم سازمانهاي بي٣
 شود: به شرح زير تعيين مي ١٣٩٢خصوصي در سال 

 %) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش بستري٩٠الف ـ معادل نوددرصد(
 درماني در بخش سرپاييتشخيصي و  %) تعرفه دولتي خدمات٧٠معادل هفتاددرصد( بـ 

گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني در  ي بيمهسهم سازمانها تبصره ـ
گردد، مطابق  در مناطقي كه برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع برقرار مي ١٣٩٢سال 

 باشد. هاي ابالغي ستاد كشوري پزشك خانواده و نظام ارجاع مي دستورالعمل
ح زير به شر ١٣٩٢اي داروسازان در بخش خصوصي در سال  ـ تعرفه خدمات حرفه٤

 شود: تعيين مي
اي داروساز به شرط رعايت شرح وظايف ابالغي وزارت  ـ تعرفه خدمات حرفه١

) ريال در ١٣.٠٠٠هزار ( بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي داروسازان معادل سيزده
) ريال در ساعات شب و ايام تعطيل و در نسخ ١٥.٥٠٠هزاروپانصد ( ساعات روز و پانزده

 باشد. ) ريال مي٦.٥٠٠هزاروپانصد ( ) ريال، شش١٥.٠٠٠هزار ( كمتر از پانزده
كه  (OTC)اي داروساز جهت داروهاي بدون نسخه  ـ تعرفه خدمات حرفه٢

شود، پانزده درصد  فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي
 .) ريال٦.٥٠٠هزاروپانصد ( %) بهاي هر نسخه و حداكثر تا سقف شش١٥(

از درخصوص ساخت داروهاي تركيبي در داروخانه، ـاي داروس ـ تعرفه خدمات حرفه٣
 ) ريال١١.٥٠٠پانصد ( و هزار %) قيمت مواد مصرفي و حداكثر تا سقف يازده١٠درصد ( ده

استانها  هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در مراكز ـ سقف تعرفه ٥
هاي  يت اقتصادي و اجتماعي منطقه و در سقف تعرفهو شهرستانهاي تابعه با توجه به وضع

نامه توسط رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان و  اين تصويب
گر پايه استان تعيين و  رييس سازمان نظام پزشكي استان و يك نماينده از سازمانهاي بيمه

 گردد. پس از تأييد استاندار، توسط استاندار ابالغ مي
در استانهاي داراي بيش از يك دانشگاه علوم پزشكي، دانشگاه واقع در  تبصره ـ

هاي بخش خصوصي در  مركز استان موظف به بررسي و كارشناسي تعيين سقف تعرفه
 هاي استان خواهد بود. منطقه با هماهنگي ساير دانشگاه و دانشكده

 معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي


