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شماره:

تاریخ:

۱۴۰۰/۱۰۰/۷۰/۴۰۶۴

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

ریاست محترم نظام پزشکی ...
با سالم

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۲/۲۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ دبیر و رییس دبیرخانه شورایعالی 
بیمه سالمت در خصوص هزینه لوازم مصرفی بخش های تصویر برداری جهت بهره برداری و اطالع 

رسانی ایفاد می گردد. 

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



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۱۵۹/د

ندارد
۱۴۰۰/۰۳/۲۲

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 مهدی یوسفی

مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت
موضوع :در خصوص هزینه لوازم مصرفی بخشهای تصویربرداری

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ عطف به نامه شماره ٤٨٥٥/٠٠/٢٨/٢٢٢ مورخ ١٤٠٠/٣/٥ 

سازمان بیمه خدماتدرمانی نیروهای مسلح، در خصوص تعیین تکلیف هزینه لوازممصرفی بخشهای تصویربرداری 

شامل فیلم و لوازم تزریق، شایسته است دستور فرمایید نامه مذکور بررسی و نظر آن دفتر، جهت اقدامات آتی به این 

دبیرخانه ارسال گردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر بهرام نوبخت معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

سرکار خانم دکتر ساناز بخشنده رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت
جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۲۱۱

ندارد
۱۴۰۰/۰۴/۱۴

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 بهرام نوبخت

معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
موضوع :در خصوص هزینه لوازم مصرفی در بخش های تصویربرداری

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ بازگشت به نامه شماره ٤٨٥٥/٠٠/٢٨/٢٢٢ مورخ 

١٤٠٠/٣/٥ سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در خصوص هزینه لوازم مصرفی بخشهای تصویربرداری به 

پیوست نامه شماره ٤٠٠/٧١١٦د مورخ ١٤٠٠/٤/١٢ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

همین خصوص، جهت استحضار و اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر مهدی رضایی معاون محترم بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر امیرعباس منوچهری معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای رحیم مصدق معاون محترم طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر محمد جهانگیری معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر مهدی یوسفی مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

سرکار خانم دکتر ساناز بخشنده رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت
جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت



 

 

 

                
                        

 

 

 

 معاونت درمان -بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح  سازماناز: 

 رياست محترم دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت-بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارتبه: 

 يربرداري شامل فيلم و لوازم تزريقلوازم مصرفي بخش تصو هزينهموضوع: 

كار هب خرج داد ، اتپوشش بيمه هب شكل صحيح گسترش يابد*      مقام معظم فرماندهي كل قوا ) مدظله العالي (  *بايد تالش كرد ، ابت

 سالم علیکم    

 با سالم و صلوات بر حضرت محمد )ص( و خاندان پاكش و با احترام 

برداري از سوي بعضي  در بخش تصوير تفاوت مربوط به هزينه لوازم مصرفي شامل فيلم و لوازم تزريقال با عنايت به اخذ مابه

با استناد به عبارت درج شده دركتاب ارزش نسبي خدمات در بخش توضيح جزء فني  شدگان، از بيمه مراكز طرف قرارداد

صورت جداگانه  دارو و لوازم مصرفي پزشكي ( بهساير هزينه ها )  "به شرح :   كتاب ويرايش سوم و چهارم ( 63)صفحه 

عالوه  شدگان برداري، فيلم و لوازم تزريق را جزء لوازم مصرفي لحاظ نموده و از بيمه ، برخي مراكز تصوير"محاسبه مي شود 

   يند.نما التفاوت دريافت مي اي تحت عنوان مابه هاي خدمت مورد نظر مطابق كتاب ارزش نسبي، مبالغ اضافه بر تعرفه

جهت هزينه فيلم و لوازم تزريق در خدمات  شدگان بيمه از مابه التفاوت اخذ لذا خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص

 نمايند. نظر ارشادي خود را به اين سازمان ارسال تصويربرداري،

  تسريع در پاسخدهي مزيد امتنان خواهد بود.

 

 مديرعامل سازمان خدمات درماني ن.م  

 امير نوروزي ردكت

 
 :  رونوشت

 جهت آگاهي و اقدام مقتضي -معاونت محترم ارزيابي و نظارت تخصصي   - 

 جهت آگاهي و اقدام مقتضي -اداره كل محترم اسناد پزشكي استان تهران   - 

 
  

 شماره:  222/22/00/5244

 تاريخ: 4/3/0500

 پيوست: 

 طبقه بندي: عادي

 فوريت: آني 

 

 



۴۰۰/۷۱۱۶د

ندارد

۱۴۰۰/۰۴/۱۲

تولید، پشتیبانیها، مانع زداییهامعاونت درمان
مقام معظم رهبری

   

جناب آقای دکتر رضوی

دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت

موضوع: بازگشت به  هزینه لوازم مصرفی بخشهای تصویربرداری

با سالم و احترام

          بازگشت به نامه شماره ۱۴۲/۱۵۹/د مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ آن دبیرخانه در خصوص تعیین تکلیف هزینه 

لوازم مصرفی بخشهای تصویربرداری به استحضار میرساند: هزینه فیلم در جزء فنی خدمات 

تصویربرداری دیده شده است ولی در خصوص دارو و لوازم مصرفی میبایست بر اساس شرح کد ۲۷ کتاب 

ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سالمت اقدام گردد. 

رونوشت:
سرکار خانم دکتر سیده ناهید  کرمانی کارشناس استانداردها و راهنمای خدمات بالینی

سرکار خانم حسینی قوام آباد معاون محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت


