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شماره:

تاریخ:

۱۴۰۰/۱۰۰/۷۰/۷۷۳

۱۴۰۰/۰۲/۱۲

ریاست محترم نظام پزشکی ...
با سالم

احتراما به پیوست نامه شماره ۱۴۲/۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ دبیر و رییس محترم دبیرخانه شورایعالی 
بیمه سالمت در خصوص  نحوه محاسبه هزینه های دارویی بیماران تصادفی مبتال به ویروس کرونا 

در طول بستری از سوی سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی جهت بهره برداری ایفاد می گردد. 

رونوشت:
جناب آقای دکتر انیسیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد سالمت  - جهت استحضار 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۵۵

ندارد
۱۴۰۰/۰۲/۰۴

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 دکتر فرهاد دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان 

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت  

جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ره

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی
موضوع :ابالغیه در خصوص بیماران تصادفی مبتال به کووید-۱۹

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو جلسه وبینار دبیرخانه شورای عالی بیمه 

سالمت کشور، در خصوص وحدترویه فیمابین اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور مورخ ١٤٠٠/١/٢٨و با توافق 

اعضای مذکور، مورد ذیل جهت استحضار و اجرا از تاریخ مذکور به واحدهای تابعه ابالغ میگردد:

«در بیماران تصادفی مبتال به ویروس کرونا (کووید-١۹)، هزینههای دارویی بیماری کرونا در طول بستری، بر اساس 

پروتکلهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی بطور جداگانه 

قابل محاسبه و پرداخت است.»



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۵۵

ندارد
۱۴۰۰/۰۲/۰۴

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

رونوشت :
جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی 
جناب آقای دکتر میدری معاون محترم امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سرکار خانم دکتر ساناز بخشنده رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 
جناب آقای معنوی معاون 


