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۱۳۹۹/۰۸/۱۰

رییس محترم هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ........

با سالم و احترام

به پیوست مصوبه (۶) چهل و دومین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ در خصوص انتظام 
بخشی و رعایت سقف اخذ هزینه های  اقالم حفاظتی مرتبط با کووید ۱۹ به ازاء هر بیمار در بخش های مختلف 

درمانی ،  بستری و سرپایی خصوصی جهت اطالع و اجرا، ایفاد می گردد.

رونوشت:
استاد ارجمند جناب آقای دکتر معین رئیس  شورای عالی - جهت استحضار.

جناب آقای دکتر جان بابائی معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- جهت استحضار.

جناب آقای دکتر مصلحی دبیر  شورای عالی - جهت استحضار

جناب آقای دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت - جهت اطالع و اقدام الزم

جناب آقای دکتر فتاحی معاون انتظامی  - جهت بهره برداری و اقدام الزم

جناب آقای دکتر کرمان پور مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل - جهت اقدام الزم.
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1  �0�� �� 8�  000/625  000/520  000/950  000/625  000/520  

2  �	����� �� 8�  000/160/2  000/800/1  000/900/2  000/160/2  000/800/1  

3  �0�� @A	�  000/110/1  000/920  000/700/1  000/110/1  000/920  

4  �	����� @A	�  000/200/3  000/730/2  000/100/4  000/200/3  000/730/2  

5  �0�� ��� D��  000/870  000/720  000/950  000/870  000/720  

6  �	����� ��� D��  000/150/3  000/052/2  000/200/4  000/150/3  000/000/2  

7  �0�� �	����  000/70  000/56  000/127  000/70  000/56  

8  �	����� �	����  000/70  000/56  000/250  000/120  000/90  

9  �0�� ��3E�  000/800  000/670  000/350/1  000/800  000/670  

10   ��3E��	�����  000/000/1  000/900  000/150/2  000/000/1  000/900  

11  �0�� ��0�� �	36�  000/210  000/180  000/360  000/210  000/180  

12  �	����� ��0�� �	36�  000/300  000/280  000/570  000/300  000/280  

13  FG* �0 �	
	�  -  -  000/100  000/100  -  

14  �E4
I�,�0 �	
	�  -  -  000/200  000/200  -  

15  �0�� @�JK	�*�'  000/70  000/56  000/127  000/90  000/56  

16  �	����� @�JK	�*�'  000/100  000/80  000/250  000/150  000/80  

 


