
 

  

  رييس محترم مركز آموزشي درماني : قدس/ كوثر/ شهيد رجايي 

  مدير عامل محترم مركز آموزشي درماني مستقل: واليت / بوعلي سينا

  / رحيميان / شهدا رييس محترم بيمارستان: اميرالمومنين(ع) / شفا

  (عج)رييس محترم بيمارستان خصوصي : مهرگان / پاستور / دهخدا / وليعصر

  تامين اجتماعي تاكستان / رازي : بيمارستانرييس محترم 

  رييس محترم نظام پزشكي قزوين

  مدير عامل محترم كلينيك ويژه دانشگاه

  

  مبا سالم و احترا

معاونت درمان وزارت  28/02/1401 مورخه/د 4321/400به پيوست نامه شماره       

هت ج تغيير در نحوه صدور فاكتور سمعك) در خصوص ساير اطالعاتمتبوع (

استحضار، بهره برداري الزم، ابالغ به واحدهاي ذيربط و شنوايي شناسـان محتـرم   

  گردد.ايفاد ميزيرمجموعه 

  
  

30/03/1401  

173905/36/28  

  ندارد

07:53 

 



                                                                                                                                          شماره: .....................

                                                                                                                                         تاریخ:  ......................
                                                                                                                                         پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰  نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱    کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱
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۶۶۴/۶۹۳۹/د
۱۴۰۱/۰۱/۲۳

دارد

جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

موضوع: درخواست ابالغ نحوه صدور فاکتور سمعک و خدمات شنوایی شناسی به موسسات پزشکی

با سالم و احترام؛

با عنایت به برخی مشکالت مطروحه در خصوص موضوع صدور فاکتور سمعک و خدمات شنوایی شناسی، پیرو برگزاری 

جلسات متعدد در این خصوص و نامه شماره ۶۶۴/۴۹۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ مدیرکل محترم تجهیزات و ملزومات پزشکی این 

سازمان(به پیوست)، خواهشمند است دستور فرمایید، به نحو مقتضی به کلیه موسسات پزشکی و شنواییشناسان محترم ابالغ گردد، 

فاکتور فروش سمعک میبایست توسط شرکت واردکننده/ تولیدکننده یا نماینده فروش وی به نام بیمار و بر اساس قیمت مصوب 

اعالم شده در سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو صادر شده و فاکتور خدمات شنوایی سنجی نیز مطابق 

استانداردهای اعالمی آن معاونت محترم و طبق تعرفه کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت توسط شنوایی شناس به طور جداگانه 

صادر گردد. 
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۴۰۰/۴۳۲۱د

ندارد

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینمعاونت درمان
مقام معظم رهبری

   

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ...

موضوع: تغییر در نحوه صدور فاکتور سمعک

با سالم و احترام

پیرو نامه شماره ۶۶۴/۶۹۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ در خصوص صدور فاکتورسمعک و خدمات شنوایی 

شناسی و جهت برقراری عدالت در توزیع مناسب این کاالی پزشکی موارد ذیل به حضور اعالم میگردد:

فاکتور فروش سمعک توسط شرکت وارد کننده/تولید کننده یا نماینده فروش وی به نام بیمار و  .۱

بصورت جداگانه بر اساس قیمت مصوب اعالم شده درسایت اداره کل تجهیزات و ملزومات 

پزشکی سازمان غذا و دارو صادر گردد.

فاکتور خدمات شنوایی سنجی مطابق استانداردهای اعالمی این معاونت در فاکتور جداگانه برای  .۲

بیمار صادر گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذکر شده در باال به کلیه موسسات پزشکی و شنوایی شناسان 

محترم زیرمجموعه آن دانشگاه محترم به صورت مقتضی ابالغ گردد.




