
 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 د16353/400

08/09/1399 

 ندارد

 معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ... 

 جناب آقای دکتر والیتي

 رئیس محترم مرکز آموزشي پژوهشي درماني سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

 جناب آقای دکتر فریدون نوحي

 ریاست محترم مرکز آموزشي، تحقیقاتي، درماني قلب شهید رجایي

 ناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینيج

 رئیس محترم مرکز قلب تهران

های بیمه گر پایه و تکمیلی جهت ابالغیه بازنگری نحوه پرداخت خسارت متفرقه توسط سازمانموضوع: 

 های خصوصیمراجعین به بیمارستان

 با سالم و احترام

،  یرخانه شواریعالی بیمه سالمتم دبدبیر و رئیس محتر 14/8/1399مورخ  265/142عطف به نامه شماره 

 یبازنگر)به پیوست( در خصوص  11/08/1399عالی بیمه سالمت کشور مورخ مصوبه هفتاد و نهمین جلسه شورای

 یهایمارستانبه ب ینجهت مراجع یلیو تکم یهگر پایمهب یهانحوه پرداخت خسارت متفرقه توسط سازمان

 گردد:ری و ابالغ به کلیه واحدهای تابعه به منظور اجرا ارسال میبردای، مصوبه ذیل جهت استحضار، بهرهخصوص

گر پایه و تکمیلي های بیمههای خصوصي اعم از طرف قرارداد یا غیر طرف قرارداد سازمانبیمارستان»

های وزارت های بیماران ترخیصي خود را در قالب استانداردمکلفند تا پایان سال جاری، صورتحساب

ن و آموزش پزشکي به سامانه پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان )سپاس( ارسال نمایند و بهداشت، درما

ها را از طریق سپاس دریافت و بعد از رسیدگي به گر جهت پرداخت خسارت متفرقه  هزینههای بیمهسازمان

 «شماره شبای بیمه شده  واریز نمایند.
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 ت:رونوش

جناب آقای دکتر محمدحسین حیدری مدیر کل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و دبیر کمیته نظارت و 

 بررسی خریدهای ضروری ستاد مقابله با کرونا 

 جناب آقای قاسم زارعی خوشاب سرپرست محترم هیات حسابرسی دیوان محاسبات مستقر در وزارت بهداشت 

 ای دکتر نامدار عبداللهیان رئیس محترم مرکز حراست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی : جهت استحضار جناب آق

 جناب آقای دکتر حبیب ملک پور رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان 

 سالمت جناب آقای دکتر مهدی یوسفی سرپرست محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه 
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: 
: 
�ت ��ور : سال خا� �ورای عا�ی ب��ه  د��ر   

 

 ،روبروي بانك ملتستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ضلع شرقي ، ايوانك شرقيتهران، شهرك قدس، خيابان : نشاني پستي
  88082673:  نمابر - 81455877 :تلفن ،طبقه دوم ،33ساختمان ، و درمان شعبه بهداشت

 
 

 جناب آقاي دكتر محمدباقر نوبخت
 معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

 جناب آقاي دكتر محمد شريعتمداري
 وزير محترم تعاون،كار و رفاه اجتماعي

 جناب آقاي دكتر فرهاد دژپسند
 وزير محترم وزارت امور اقتصادي و دارائي 

 جناب آقاي دكتر محمدرضا ظفرقندي
 س محترم سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايرانرئي

 جناب آقاي دكتر قاسم جان بابايي
 معاون محترم درمان 

 جناب آقاي دكتر محمدمهدي ناصحي
 رئيس محترم هيات مديره و مدير عامل سازمان بيمه سالمت ايران

 جناب آقاي دكتر مصطفي ساالري
 مديرعامل محترم سازمان تامين اجتماعي

 ي دكتر امير نوروزيجناب آقا

 مدير عامل محترم سازمان خدمات درماني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
 ره

 رئيس محترم كميته امداد امام خميني 
 جناب آقاي دكتر سيد هدايت اله فقيه

 رئيس محترم مركز مديريت آمار و فناوري اطالعات 

به  ينجهت مراجع يليو تكم يهگر پا يمهب يها توسط سازمان پرداخت خسارت متفرقهنحوه  يبازنگر يهابالغ : موضوع

 يخصوص يها يمارستانب

 ؛با سالم و تحيات

عالي بيمه سالمت يجلسه شورانهمين  و با عنايت به مصوبه هفتاد و با تقديم احترام؛) ص(با صلوات بر محمد و آل محمد
و  يهگر پا يمهب يها خت خسارت متفرقه توسط سازمانپردانحوه  يبازنگر در خصوص) به پيوست( 11/08/1399مورخ كشور 
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واحدهاي تابعه به  ابالغ به كليه برداري و جهت استحضار، بهره ذيلمصوبه ، يخصوص يها يمارستانبه ب ينجهت مراجع يليتكم
 :گردد مي ارسالمنظور اجرا 

مكلفند تا  گر پايه و تكميلي يمههاي ب ازمانهاي خصوصي اعم از طرف قرارداد يا غير طرف قرارداد س  بيمارستان«

هاي وزارت بهداشت، درمان و  هاي بيماران ترخيصي خود را در قالب استاندارد حسابصورت سال جاري،پايان 

جهت  گر هاي بيمه ارسال نمايند و سازمان) سپاس(آموزش پزشكي به سامانه پرونده الكترونيك سالمت ايرانيان 

        ا از طريق سپاس دريافت و بعد از رسيدگي به شماره شباي بيمه شدهها ر پرداخت خسارت متفرقه  هزينه

 ».واريز نمايند

 

 

  

 :رونوشت 
 جناب آقاي دكتر سليماني رييس كل محترم بيمه مركزي ايران

 جناب آقاي دكتر سيد حسين داودي مشاور محترم وزير و مدير كل حوزه وزارتي 
 مي عضو ناظر محترم مجلس شوراي اسالمي در شورايعالي بيمه سالمت كشورجناب آقاي يحيي ابراهي

 جناب آقاي دكتر ولي اهللا فرزانه عضو ناظر محترم مجلس شوراي اسالمي در شورايعالي بيمه سالمت كشور
 جناب آقاي دكتر منوچهر جمالي سوسفي مديركل محترم امور مجلس 

 ي سازمان بيمه سالمت جناب آقاي عليرضا مفيدي پور دبيرخانه مركز
  آ   
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