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ریاست محترم هیات مدیره نظام پزشکی ...
با سالم

    احتراما به پیوست مکاتبه شماره ١٤۲/١٧٠ مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٥ دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 
در خصوص دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری جهت استحضار و هر 

گونه بهره برداری ایفاد می گردد.
   





















 

 

 

 یپرستار یهاتعرفه بسته خدمات و مراقبت سیدگی به اسنادردستورالعمل 

1401 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :و تدوین تهیه

 

 سالمت کشور مهیب یعال یشورا رخانهیدب

 1401بهار 
      



 

  6 از  1 صفحه  های پرستاری تعرفه بسته خدمات و مراقبت رسیدگی به اسنادستورالعمل د

های نامهراستای اجرای تصویب این دستورالعمل با مشارکت و تایید کلیه اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور در

مار   به شمم یأت محترم وزیران  مار   09/05/1400هممممم مور  59001ت/48958ه هم 59801ت/21276و شمم

 باشد.تدوین گردید  است و مالک تنظیم و رسیدگی به اسناد مربوطه می 12/02/1401مور 

 فصل اول: کلیات

 اند.در این دستورالعمل، اصطالحات در معانی مشروح ذیل به کار رفته -1ماده 

 مجلس شورای اسالمی. 06/04/1386وب های پرستاری مصگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانهقانون تعرفه قانون: .1

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت: .2

 های پزشکی )در مقاطع مختلف(و فوریت هوشبری ، اتاق عمل،یپرستارهای دانش آموختگان رشته پرستاری: گروه )کادر( .3

 ای، شرکتی، طرحی و ... (.تبصره)اعم از رسمی، پیمانی،  با هرگونه رابطه استخدامی پرستاری های وابستهو رده

 کلیه مراکز بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه و موقوفه. مراکز: .4

های نسبی مندرج ارزش پرستاری بر اساسهای ، تعرفه بسته خدمات و مراقبتمنظور از تعرفه پرستاری تعرفه پرستاری: .5

 باشد.وزیران می محترم هیأت 12/02/1401هـ مورخ59801ت/21276شماره نامه ( تصویب1بند ) در

 .دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور دبیرخانه: .6

همه  در کشور های ویژهتخصصی و کلینیک و عمومی هایدرمانگاه محدود، جراحی مراکز ها،بیمارستان از اعم مراکز کلیه -2ماده 

 باشند.مشمول این دستورالعمل میارائه دهنده خدمت  هایبخش

باشند نیز در گر میهای بیمهطرف قرارداد سازمان که جهت ارائه خدمات تخصصی مراکز بهداشتی درمانی شهری -1تبصره 

 شمول این دستورالعمل قرار دارند.

 گیرند.نمیهای پزشکی در شمول این دستورالعمل قرار مطبویزیت و کلیه خدمات عمومی و تخصصی  -2تبصره 

 گیرند.در شمول این دستورالعمل قرار نمیمراکز مراقبت پرستاری در منزل  -3تبصره 

  



 

  6 از  2 صفحه های پرستاریتعرفه بسته خدمات و مراقبت رسیدگی به اسنادستورالعمل د

ت /21276به شماره  أت محترم وزیرانهی نامهتصویبهای پرستاری به استناد بسته خدمات و مراقبت و کدهای ارزش نسبی -3ماده 

 :استبه شرح ذیل  12/02/1401مورخ  هـ 59801

ارزش 

 نسبی 
 کد ملی های پرستاریبسته خدمات و مراقبت

 903500 های داخلی و جراحی( به ازای هر روز اقامتپرستاری در بخش عمومی )انواع بخشمراقبت  6

 903505 مراقبت پرستاری در بخش نوزادان سالم به ازای هر روز اقامت 2

 903510 مراقبت پرستاری در بخش نوزادان به ازای هر روز اقامت 6

 903515 مراقبت پرستاری در بخش روان به ازای هر روز اقامت 5

 903520 مراقبت پرستاری در بخش سوختگی به ازای هر روز اقامت 17

 903525 مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه قلبی به ازای هر روز اقامت 15.5

 903530 به ازای هر روز اقامت  (Intermediate ICU) های بینابینیمراقبت پرستاری در بخش 12

 903535 مراقبت پرستاری در بخش پشتیبان مراقبت ویژه قلبی به ازای هر روز اقامت 8

 903540 و ریه به ازای هر روز اقامت عمومی، کودکان، نوزادان مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه 27

 903545 هر روز اقامتمراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه سوختگی به ازای  37

 903550 مندی از درمان )تریاژ( به ازای هر بیمار( بهره5مراقبت پرستاری در سطح ) 0.3

 903555 مندی از درمان )تریاژ( به ازای هر بیمار( بهره4( و )3مراقبت پرستاری در سطح ) 1.3

 903560 ازای هر بیمار مندی از درمان )تریاژ( به( بهره2( و )1مراقبت پرستاری در سطح ) 5.4

 903565  هر ساعت عمل جراحی مراقبت پرستاری به ازای 6

 903570 شیمی درمانی( و دیالیزاز قبیل دار )های ستارههر بیمار در تخت مراقبت پرستاری به ازای 6

 903575 ها اسکوپیهر بیمار در خدمات  مراقبت پرستاری به ازای 1.3

 903580 )به استثنای معاینه )ویزیت( سرپایی( به ازای هر بیمار سرپایی خدمات درمانگاهیمراقبت پرستاری در  0.3

ت محترم وزیران به شماره  نامه هیأپرستاری به استناد تصویبهای ضریب ریالی بسته خدمات و مراقبت -4ماده 

 )کای پایه( دارپروانه ای سایر کارشناسانحرفهبرای کلیه مراکز معادل ضریب ریالی جزء  12/02/1401هـ مورخ59801ت/21276

 باشد.می 1401در سال  ریال( 149،000هزار ریال ) صد و چهل و نهدولتی، معادل یک بخش

پزشکی )اورژانس( )دارای های های بستری و بستری فوریتتعرفه پرستاری، در پروندهگر برای های بیمهسهم سازمان -5ماده 

( تعیین %70هفتاد درصد )های پزشکی )اورژانس( )فاقد پرونده(، ( و در بخش سرپایی و سرپایی فوریت%90نود درصد )پرونده( 

 گردد.  می

مفاد این ماده قابل محاسبه و مطابق سهم بیمه بر عهده دارند؛ را نیز  هیپا مهینقش بکه  یلیتکم مهیب یهاشرکت -1 تبصره

 .پرداخت است



 

  6 از  3 صفحه های پرستاریتعرفه بسته خدمات و مراقبت رسیدگی به اسنادستورالعمل د

 سی)فاقد پرونده( معادل های پزشکی )اورژانس( فوریت در بخش سرپایی و سرپایی فرانشیز )خودپرداخت( بیمار -2 تبصره

 ( خواهد بود.%10رصد )د ده)دارای پرونده( معادل  های پزشکی )اورژانس(فوریت( و در بخش بستری و بستری %30درصد )

موضوع  1401 /12/2هـ مورخ  59801ت /21257نامه شماره ت محترم وزیران )از جمله تصویبمصوبات هیأ -3تبصره 

های شورای عالی بیمه سالمت کشور ها و بخشنامهنامهبخش دولتی( و آئین 1401های خدمات تشخیصی و درمانی سال تعرفه

گر پایه و خود پرداخت های بیمههم سازمانالعالج(، در خصوص نحوه محاسبه س)از جمله دستورالعمل بیماران خاص و صعب

های ای که سهم سازمانیابد؛ به گونهتعمیم می نیزهای پرستاری مردم )فرانشیز(، به محاسبات تعرفه بسته خدمات و مراقبت

 گردد.میگر و خود پرداخت مردم )فرانشیز( برای خدمات پرستاری، مشابه سایر خدمات دریافتی بیمار محاسبه و پرداخت بیمه

های صورتحساب متحدالشکل، ردیفی مستقل با عنوان بسته خدمات عملیاتی شدن این دستورالعمل، در سرفصلبه منظور  -6ماده 

 گردد.ی ابالغی محاسبه میهااضافه و متناسب با تعرفه گانه پروندهسه در سطوح ،های پرستاریو مراقبت

ها )کد (، خدمات اسکوپی903570دار )کد های ستارهتختشرط پرداخت براساس این دستورالعمل در موارد خدمات  -7ماده 

دارای شماره  مهرممهور به  ،ینام و نام خانوادگپرستاری شامل گروه درج مشخصات  (،903580درمانگاهی )کد ( و خدمات 903575

 باشد.می کاغذی و امضا در اسناد نظام پرستاری

 یبر اساس گروه تخصص فوقدر موارد  ی، پرداخت تعرفه پرستاررخانهیدب دییبا تا کیالکترون یاز استقرار امضاپس  -تبصره

  باشد.می یکیالکترون یهمراه با درج امضا یپرستار گروهمنوط به درج مشخصات فرد ارائه کننده  ،ییسرپا یهادر بخش

در گر های بیمهسازمان نحوه محاسبه و پرداخت ددر مور ی عالی بیمه سالمت کشورشوراهای ها و بخشنامهنامهآئینکلیه  -8ماده 

 ،های پزشکی )اورژانس( )دارای پرونده(پزشکی )اورژانس( )فاقد پرونده( و بستری و بستری فوریتهای بخش سرپایی و سرپایی فوریت

 .استاالجراء پرستاری نیز الزمتعرفه برای 

های تبادل گری که زیر ساختهای بیمهمراکز مکلفند نسبت به ارسال الکترونیک مستندات تعرفه پرستاری به سازمان -9ماده 

 اند، اقدام نمایند.الکترونیک را فراهم نموده

ارسال سطح تریاژ بیمار، به تمهیدات الزم را جهت ثبت و بایست در راستای اجرای این دستورالعمل، وزارت می -تبصره

 .گر فراهم نمایدهای بیمههای الکترونیکی رسیدگی به اسناد سازمانسامانه

 باشد.الزم االجرا می 1401سال ماه  ناز ابتدای فروردی، 1401بودجه سال تعرفه پرستاری مستند به قانون  -10ماده 

  



 

  6 از  4 صفحه های پرستاریتعرفه بسته خدمات و مراقبت رسیدگی به اسنادستورالعمل د

 خدمات سرپاییپرستاری  تعرفهمحاسبه دوم:  فصل

 به شرح ذیل است:  جلسه ارائه خدمتبه ازای هر دار ستاره هایتخت برایپرستاری حوه محاسبه تعرفه ن -11ماده 

 باشد.هموفیلی میدرمانی، تاالسمی و  ، شیمیهای دیالیزدار، تخت بخشستاره هایمنظور از تخت -1تبصره 

 باشد.به ازای هر جلسه می ودار ستاره هایمشابه تخت،  CRRTخدمت تعرفه پرستاریمحاسبه  -2تبصره 

 است: سرپایی به ازای هر بیمار در درمانگاه به شرح ذیل درمانگاهی هایپرستاری در بخشنحوه محاسبه تعرفه  -12 هماد

که بار قابل محاسبه و پرداخت است و در صورتیصرفًا یک 903580به ازای هر درمانگاه تخصصی، در هر روز، کد  -1تبصره 

بار کد مذکور قابل محاسبه ، به ازای هر درمانگاه تخصصی یکمراجعه نمایدهای تخصصی در همان روز بیمار به سایر درمانگاه

 است. پرداختو 

ـــویرومتری و اکوفردی بر مثال: . در ازای هر کدام از نمایدمیه درمانگاه ریه و قلب مراجعدو کاردیوگرافی به ای دریافت خدمت اس

ـــبه و در  تعرفه ،خدمات ـــویرومتری و یک بار برای خدمت اکوکاردیوگرافی جداگانه محاس ـــیوه فوق، یک بار برای اس مربوطه به ش

ــاب بیمار ثبت می ــورتحس ــورتی که برای بیمار در درمانگاه قلب، هم .گرددص ــت در ص زمان با خدمت اکوکاردیوگرافی، خدمت تس

 باشد.قابل محاسبه و پرداخت می 903580صرفاً یک بار کد ورزش نیز انجام شود، 

 شود.نمیتعرفه پرستاری ویزیت پزشک مشمول دریافت  -2 تبصره

 دمات الزامی است.وجود نسخه یا دستور پزشک برای ارائه خ -3 تبصره

های سالمت، کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت 900035تا  900005تزریقات و سرم درمانی شامل کدهای ملی  -4ره تبص

 شود.نمیتعرفه پرستاری  محاسبه و پرداختمشمول 

هایی که در اتاق عمل انجام و اسکوپی استخارج از اتاق عمل  هایاسکوپی ،(903575منظور از اسکوپی )کد تبصره 

 د.نباش( می903565اساس کد اتاق عمل )شوند، مشمول محاسبات بر می

مشمول محاسبه های سالمت( کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت 8و  7خدمات آزمایشگاه و رادیولوژی )کدهای  -6تبصره 

 شوند.و پرداخت تعرفه پرستاری نمی

شناسی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی، تغذیه و دار مانند بینایی سنجی، شنواییخدمات کارشناسان پروانه -7تبصره 

 شوند.مشمول محاسبه و پرداخت تعرفه پرستاری نمیسایر موارد مشابه، 

  

 سرپاییتعرفه پرستاری در بخش = ضریب ریالی  × 903580ارزش نسبی کد  ×درمانگاه تخصصی  در هر بیمارهر 

 دارستارهتخت  تعرفه پرستاری= ضریب ریالی  × 903570ارزش نسبی کد  ×جلسه تعداد 



 

  6 از  5 صفحه های پرستاریتعرفه بسته خدمات و مراقبت رسیدگی به اسنادستورالعمل د

 پرستاری خدمات بستریتعرفه محاسبه  -فصل سوم

تعرفه های بستری، به ازای هر روز اقامت بیمار در بخش )مشابه محاسبات هتلینگ بیمار(، نحوه محاسبه در بخش -13ماده 

  پرستاری به شرح ذیل است:

روز ، تخت(ICUدر صورتی که بیمار در یک روز در بیش از یک نوع تخت بستری گردد )به عنوان مثال تخت عادی و  -تبصره

 باشد.میی پرستار تعرفهتر با شرط اقامت بیش از شش ساعت، مالک محاسبه گران

( و خدمات 903575ها )کد خدمات اسکوپی، (903570)کد  دارهای ستارهخدمات مرتبط با تختکه  یدر صورت -14ماده 

، در بسته خدمت و مراقبت بخش لحاظ شده و جداگانه قابل محاسبه و دنجزء خدمات روتین بخش باش(، 903580درمانگاهی )کد 

براساس کدهای مربوطه،  عالوه بر تعرفه پرستاری بخش بستری ، جداگانه در خصوص خدمات غیر روتین بخشد؛ نباشینم پرداخت

 .است پرداختقابل محاسبه و  ، تعرفه پرستاریربوطهم

 گردد.محاسبه می 903560و  903555، 903550تریاژ، کدهای  حوبراساس سطدر بخش اورژانس، تعرفه پرستاری  -15ماده 

بخش بستری منتقل گردد، عالوه بر ارزش نسبی خدمات  به ،دارای پرونده() در صورتی که بیمار بستری اورژانس -1تبصره 

 یا 903555(، تعرفه پرستاری بخش اورژانس )کد 903545تا  903500های پرستاری بخش مربوطه )کدهای و مراقبت

 باشد. ( نیز به صورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت می903560

بایست برابر استانداردهای ابالغی وزارت تعیین تکلیف و به بخش مربوطه منتقل گردد بیمار در بخش اورژانس می -2تبصره 

باشد و براساس سطوح ساعت در بخش اورژانس مشمول محاسبه و پرداخت تعرفه به ازای هر روز اقامت نمی 6و اقامت کمتر از 

 د.شو(  محاسبه می903560تا  903550تریاژ )کدهای 

 300335کدهای ملی بیمار اینتوبه شده:  دارند ) مراقبت از بیمارانی که نیاز به حمایت تنفسی مکانیکی پرستاری تعرفه -16ماده 

ها یا بخش های ویژه، در سایر بخشبخش مراقبت دلیل عدم وجود تخت خالیه(، در صورتی که بکتاب ارزش نسبی 300336و 

گردد و پس از آن ( محاسبه و پرداخت می903530معادل بخش مراقبت بینابینی )کد  تا سقف دو روز، گردند،اورژانس بستری 

 گردد.( محاسبه و پرداخت می903520تا  903500بستری غیرویژه مربوطه )کدهای  معادل بخش

دلیل عدم وجود تخت هبویژه داشته باشد اما  هایمراقبت بیمار غیراینتوبه دستور بستری در بخشدر صورتی که  -تبصره

( 903520تا  903500)کدهای ها بستری گردد، تعرفه پرستاری آن معادل بخش بستری غیرویژه مربوطه خالی در سایر بخش

 گردد.محاسبه و پرداخت می

 تعرفه پرستاری در بخش بستری= ضریب ریالی ×( 903545تا  903500ارزش نسبی کدهای ) ×تعداد روزهای اقامت بیمار در بخش مربوطه 

 



 

  6 از  6 صفحه های پرستاریتعرفه بسته خدمات و مراقبت رسیدگی به اسنادستورالعمل د

در  ،جهت انتقال بیماردر صورت دستور بستری بیمار توسط متخصص طب اورژانس/ پزشک معالج و نبود تخت خالی  -17ماده 

مراکز آموزشی، حداکثر تا دو روز پس از تعیین تکلیف و در سایر مراکز تا یک روز پس از تعیین تکلیف بیمار، تعرفه پرستاری بخش 

 است.(، قابل محاسبه و پرداخت 15( ماده )1( با رعایت تبصره )903520تا  903500غیر ویژه مربوطه )کدهای 

 .استگلوبال، تعرفه پرستاری برابر جدول ابالغی دبیرخانه قابل محاسبه و پرداخت  اعمالدر  -18ماده 

 شود.( شامل اعمال گلوبال نمی15( ماده )1تبصره ) -1 تبصره

د، مشمول محاسبه تعرفه پرستاری نشودرمانی که به سرجمع تعرفه اعمال گلوبال اضافه میخدمات تشخیصی و  -2تبصره 

 د.نباشمل نیز میبر اساس این دستورالع

 در اتاق عمل پرستاری تعرفه محاسبه -چهارمفصل 

  به شرح ذیل است: در اتاق عمل تعرفه پرستارینحوه محاسبه   -19ماده 

 

جراحی گزارش شده توسط جراح به عالوه پانزده دقیقه قبل و مبنای محاسبه ساعت عمل جراحی، زمان عمل  -1تبصره 

 باشد.پانزده دقیقه بعد از عمل جراحی می

و  دقیقه 5باشد. می واحد ارزش نسبیدقیقه، یک  10ازای هر  به تعرفه پرستاری در اتاق عمل،مبنای محاسبه  -2تبصره 

 گردد.دقیقه و یک واحد محاسبه می 10معادل ، بیشتر

 باشد ونمی 903565مشمول محاسبه ساعت عمل جراحی و اخذ کد  ،اورژانسبیماران پرونده  خدمت جراحی در -3تبصره 

 گردد.( محاسبه می903560تا  903550براساس سطوح تریاژ )کدهای  تعرفه پرستای آن

د، مالک نگردمی های تخصصی ارائههای کوچکی که در قالب خدمات درمانگاهجراحیدر خصوص خدماتی مانند  -4تبصره 

 .باشد( می903580محاسبه تعرفه پرستاری خدمات درمانگاهی سرپایی )کد 

 باشد.بلوک زایمان شامل این دستورالعمل و محاسبه تعرفه پرستاری نمی -5تبصره 

 باشد.لب، مشابه اتاق عمل میهایی مانند کتنحوه محاسبه تعرفه پرستاری در بخش -20ماده 

 .استو پرداخت  قابل محاسبه (903565کد ، مشابه اتاق عمل )اکز جراحی محدودپرستاری در مرتعرفه  -21ماده 

 

 تعرفه پرستاری در اتاق عمل= ضریب ریالی × 903565کد ارزش نسبی  ×ساعت عمل جراحی 


