
 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 د16217/400

05/09/1399 

 دارد

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

 تامین هزینه های پیوند مغز استخوانموضوع: 

 با سالم و احترام

در خصوص حق الزحمه بخش های پیوند مغز استخوان   30/04/98د مورخ 9936/400عطف به نامه شماره 

 جهرت وزیرران محترر  هیات  21/05/95 مورخ ه 60258/52798 مصوبه اجرای راستای دربه پیوست و 

 ، مقتضی به موارد ذیل توجه گردد:مغز استخوان پیوند های هزینه پوشش

با توجه به پرداخت هزینه گلوبال پیوند مغز استخوان از طرف معاونرت درمران وزارت بهداشرت،  .1

اعال  وست به پی 95 /21/05ه مورخ  60258/52798سقف تعهد مشخص شده با توجه به مصوبه 

 .شده است

پرداخت حق الزحمه تیم پیوند از طرف معاونت درمان وزارت بهداشت ارتباطی به پرداخت کارانه  .2

عملکرد از طرف بیمارستان ها نداشته و به صورت جداگانه به تیم پیوند بر اساس جدول پیوست 

 صورت می پذیرد. 30/04/98د مورخ  9936/400در نامه 

اشاره به مسئول بخش  30/04/98د مورخ 9936/400جدول پیوست نامه در  مسئول مرکزعبارت  .3

پیوند مغز استخوان می باشد و مسئولیت  مدیریت هزینه های تیم پیوند بر عهده مسئول مرکرز 

پیوند مغز استخوان می باشد و بیمارستان ها مجاز به هزینه کرد منابع حق الزحمه تیم پیونرد در  

 شند.غیر از موارد مذکور نمی با
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 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 د9936/400

30/04/1398 

 دارد

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

 نحوه هزینه کرد حق الزحمه بخش های پیوند مغز استخوانموضوع: 

 

 سالم علیکم       

احتراماً، نظر به ضرورت حفظ شرایط موجود و گسترش برنامه پیوند مغز استخوان ، از آنجا که پرداخت       

حوزه از ضروریات می باشد، مقتضی است حق الزحمه های  حق الزحمه افراد فعال در این متناسب و بموقع

  پیوست تخصیص یابد. مرتبط با پیوند استخوان بر اساس جدول

 رعایت  موارد ذیل است. الزم به ذکر است تخصیص اعتبار مربوطه منوط به 

  cancer.health.gov.ir/BMTRegistery/submitBMT در سامانهاطالعات بیماران بت ث --1 

 اتولوگ آلوژن نسبت به  الزام افزایش انجام  پیوند  -2

 ماه(3ماه و اتولوگ  6 بیماران بعد از پیوند )آلوژنپیگیری وضعیت -3

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


