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  جناب آقاي مهندس موهبتی

  مدیر عامل محترم سازمان بیمه سالمت 

  جناب آقاي دکتر مصطفی ساالري

  مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

  جناب آقاي دکتر حمید پوراصغري

  معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

  جناب آقاي دکتر  محمدرضا ظفرقندي

  حترم سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایرانرئیس م

  جناب آقاي دکتر امیر نوروزي

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

  جناب آقاي سید مرتضی بختیاري 

  رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

  جناب آقاي دکتر سلیمانی

  ایران رییس کل محترم بیمه مرکزي

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

   1399هاي خدمات  شایع گلوبال سال تعرفه:موضوع

 

  ؛سالم علیکم

ت تعرفه خدمات تشخیصی و - 1) ذیل بند 2در راستاي اجراي تبصره (با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛  

هیات محترم وزیران مبنی بر محاسبه و  1399/ 13/12هـ مورخ 57639/ت11989نامه شماره تی، تصویبدرمانی در بخش دول

ها توسط دبیرخانه هاي خدمتی و جزئیات تعرفهابالغ تعرفه اعمال جراحی شایع گلوبال براساس میزان رشد هریک از سرفصل

برداري و ابالغ به واحدهاي تابعه به شرح ذیل هت بهرهشوراي عالی بیمه سالمت کشور، به پیوست جدول تعرفه این خدمات ج

  گردد.اعالم می

) در صورت وجود اسناد مثبته، به سرجمع - 95) و (-90)،(-85)،(- 63)، (- 39در اعمال گلوبال، کدهاي تعدیلی ( .1

 گردد.هاي مربوطه اضافه میتعرفه

 باشد.الزم االجرا می 01/01/1399تعرفه اعمال جراحی شایع گلوبال مطابق با فهرست پیوست از تاریخ  .2

گر پایه براساس تعرفه هاي بیمهطرف قرارداد با سازمان هاي بستري در کلیه مراکز و موسساتپروندهتفاوت تعرفه مابه .3

در اعمال درصد کل رقم صورتحساب ارسالی  14.78، معادل اندنمودهرا تحویل  خوددولتی، براي مراکزي که اسناد 
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درصد کل رقم صورتحساب ارسالی براساس  12.33غیرگلوبال معادل  مرتبط با اعمال اسناد بستريگلوبال و براي 

 .استقابل محاسبه و پرداخت  مربوطه گر پایههاي بیمهسازمانهر یک از ، از سوي 1398هاي سال تعرفه

ر تحویل نداده گهاي بیمهصورتی که هر یک از مراکز تشخیصی و درمانی اسناد مربوطه را جهت رسیدگی به سازمان در

 گر ارسال نمایند.هاي بیمهتنظیم و به سازمان 1399هاي ابالغی سال براساس تعرفهاسناد خود را بایست باشند، الزاماً می

 .استمحاسبه و پرداخت قابل  ،گذشته سنواتخدمات سرپایی براساس روال تعرفه در تفاوت مابه .4

 

  

  

  

  

  

  

  رونوشت :

  اب آقاي دکتر حریرچی معاون کل محترم وزارت بهداشتجن

  جناب آقاي دکتر سید حسین داودي مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

  جناب آقاي دکتر قاسم جان بابایی معاون محترم درمان

  جناب آقاي سیدکامل  تقوي نژاد معاون محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزي

  میدري معاون محترم امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیجناب آقاي دکتر 

  جناب آقاي دکتر عبدالخالق کشاورزي  مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوري و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

  جناب آقاي حاجی علی صراف مسئول شبکه پیام دولت


