
بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۲۱۱۹۷د

۱۳۹۹/۱۱/۱۲

دارد

 ریاست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: بیماران دارای بیمه همگانی و مراکز منتخب غیردانشگاهی جهت درمان بیماری کووید-۱۹

با سالم و احترام

عطف به نامه شماره ۱۴۲/۶۳۸/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶رئیس محترم و دبیر شورایعالی بیمه پیرامون" ارسال 

جوابیه استعالم " وضعیت پوشش حمایتی بیماران صندوق بیمه سالمت همگانی در مراکز منتخب دانشگاه جهت 

ارائه خدمات به بیماران کووید-۱۹"،به شماره ۹۹/۳۹۶۶۸۳مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲ ابالغیه شماره۹۹/۳۸۷۱۷۸ 

مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ مدیرعامل محترم آن سازمان به ادارات کل بیمه استانی، جهت استحضار و انجام اقدامات 

مقتضی ارسال میگردد.

" به منظور تسهیل در دسترسی بیمه شدگان صندوق های مشمول یارانه به خدمات تشخیصی و درمانی ، مراجعه 

بیمه شدگان مذکوربه بخش غیر دانشگاهی(با تایید  ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر عدم کفایت 

درمان بخش دولتی دانشگاهی) مجاز بوده و پذیرش اسناد این مراکز بابت ارائه خدمات به بیمه شدگان فوق 

بالمانع است.



بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۲۱۱۹۷د

۱۳۹۹/۱۱/۱۲

دارد



۱۳۹۹/۰۷/۱۵   :

    ۱۰/۳/۲۷۴۸   :

:   ندارد

مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

موضوع: عدم پوشش بیمه سالمت در بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های تامین اجتماعی

با سالم

احتراما" پیرو مشکالت متعدد گزارش شده از سوی بیماران کرونایی تحت پوشش بیمه همگانی 

سالمت، به اطالع می رساند که بیمه سالمت بیماران کرونایی تحت پوشش بیمه همگانی سالمت 

بستری در بیمارستان های تامین اجتماعی را پوشش نمی دهد وکل هزینه به خود بیمار کرونایی 

تحمیل می شود. الزم به ذکر است بیمارستان پیامبر اعظم در کرمان بیمارستان ریفرال ۲ 

بیماران کرونایی بوده و اکثر بیماران مورد نظر در این نامه توسط اورژانس ۱۱۵ به این 

بیمارستان منتقل میشوند و امکان جابجایی آنها حتی با میل شخصی هم وجود ندارد؛ مستدعی 

است با توجه به بار باالی هزینه ها در این شرایط بحرانی جهت رفع این مشکل اقدام فرمایید.



بسمه تعالی

۱۰۰/۹۴۵

ندارد

۱۳۹۸/۰۷/۲۵

وزیر

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

۱۲:۵۶

  جناب آقای دکتر نوبخت - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای شریعتمداری - وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر ظفرقندی – رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر جان بابایی - معاون محترم درمان

جناب آقای مهندس موهبتی – رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل محترم سازمان بیمه سالمت 
جناب آقای دکتر نوروزی - مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح
جناب آقای دکتر ساالری - مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای بختیاری - رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)
جناب آقای دکتر سلیمانی - رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران

با سالم و احترام؛

           با عنایت به لزوم هماهنگی و انسجام در اجرای مصوبات شورای عالی بیمه سالمت کشور و ایجاد 
وحدت رویه و یکپارچهسازی ضوابط و دستورالعملهای یکسان بیمههای پایه و تکمیلی، کمافیالسابق 
هرگونه دستورالعمل یا بخشنامه داخلی سازمانهای بیمهگر پایه یا شرکتهای بیمه تجاری و مراکز درمانی 
دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی خارج از کتاب ارزش نسبی مصوب هیات محترم وزیران، 
مصوبات شورای عالی بیمه سالمت کشور فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و هرگونه پیشنهاد یا اصالحات در 
این خصوص میبایست به دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور جهت بررسی و تصمیمگیری اعالم گردد. 

رونوشت:
جناب آقای دکتر رضوی دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت 

رونوشت :
جناب آقای دکتر رضوی دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت

رونوشت :
جناب آقای دکتر رضوی دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت



۱۴۲/۲۳۸
۱۳۹۹/۰۷/۲۹

ندارد

:
:
: دبیرخانه شورای 

عالی بیمه سالمت 
 کشور

نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خیابان ایوانک شرقی، ضلع شرقی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روبروی بانک ملت،
شعبه بهداشت و درمان، ساختمان ٣٣، طبقه دوم، تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣ 

جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری

وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند

وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی 

جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت  

آقای دکتر امیر نوروزی 

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح  

جناب آقای دکتر  محمدرضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان 

جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی 

معاون محترم بهداشت 

موضوع : لغو تمامی مصوبات و بخشنامههای "داخلی" اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ در راستای اجرای نامه شماره ١٠٠/٩٤٥مورخ ١٣٩٨/٧/٢٥ 

رئیس محترم شورای عالی بیمه سالمت کشور و ایجاد وحدت رویه و یکپارچهسازی ضوابط و دستورالعملهای یکسان 

بیمههای پایه و تکمیلی به استحضار میرساند تمامی مصوبات و بخشنامه های داخلی هر یک از اعضای شورای عالی بیمه 

سالمت کشور منجمله مصوبات کمیته شورای هماهنگی سازمانهای بیمهگر پایه استانها، فاقد وجاهت قانونی بوده و 

هرگونه پیشنهاد یا اصالحات در این خصوص میبایست به دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور جهت بررسی و 

تصمیمگیری اعالم گردد.  خواهشمند است دستور فرمایید هرگونه تخلف در این زمینه جهت نظارت و دیدهبانی به این 

دبیرخانه منعکس گردد.



۱۴۲/۶۳۸/د

ندارد
۱۳۹۹/۱۱/۰۶

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 
جهش تولید

مقام معظم رهبری

نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خیابان ایوانک شرقی، ضلع شرقی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، روبروی بانک ملت،
شعبه بهداشت و درمان، ساختمان ٣٣، طبقه دوم، تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣ 

   

 جناب آقای دکتر مهدی یوسفی

مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت 
موضوع :در خصوص پذیرش صندوق بیمه سالمت همگانی

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ بازگشت به نامه شماره ٤٠٠/١٨٢٨٧د مورخ ١٣۹۹/١٠/٨ آن 

دفتر، در خصوص پذیرش صندوق بیمه سالمت همگانی، نامه شماره ۹۹/٣۹٦٦٨٣ مورخ ١٣۹۹/١١/٢ سازمان بیمه 

سالمت ایران، جهت استحضار به حضور تقدیم میگردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر مهدی رضایی معاون محترم بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای علیرضا مفیدی پور   دبیرخانه مرکزی سازمان بیمه سالمت 
سرکار خانم دکتر ساناز بخشنده رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت 

جناب آقای معنوی معاون 



بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۱۸۲۸۷د

۱۳۹۹/۱۰/۰۸

ندارد

 جناب آقای دکتر رضوی

دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت 

موضوع: در خواست نظارت 

با سالم و احترام
عطف به نامه شماره ۱۰/۳/۲۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

در خصوص" قطع پوشش حمایت بیمه ای از بیمه شدگان همگانی سالمت(رایگان) سازمان بیمه سالمت در مرکز 

ملکی سازمان تامین اجتماعی منتخب معاونت درمان به عنوان ریفرال ۲"، به استحضار می رساند:

با هماهنگی های صورت گرفته در ستادهای بحران استانها برخی از مراکز غیر دانشگاهی به عنوان  -

مراکز ریفرال انتخاب گردیده اند که بدلیل تکمیل ظرفیت در بخش دانشگاهی به عنوان ارایه 

دهندگان خدمات سالمت در کنار بخش دولتی  به بیماران کووید-۱۹ خدمات درمانی ارایه نمایند، در 

این راستا، منطبق بر بند ۱۲ نامه شماره ۴۰۰/۵۹۱د مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸، مابه التفاوت تعرفه بخش 

دولتی و غیر دولتی بیماران بستری کووید-۱۹ پذیرش شده (ایرانی و غیر ایرانی) در بخش های غیر 

دولتی (خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی) معرفی شده از سوی معاونت درمان دانشگاه، مشروط 

به عدم پوشش بیمه تکمیلی و دارا بودن تست تخصصی یاCT اسکن مثبت، پرداخت خواهد شد. 

بنابراین پرداخت سازمان های بیمه پایه صرفاً در سقف تعهد تعرفه دولتی می باشد.( شایان ذکر 

است در بیمارستان ملکی تامین اجتماعی ویا نیروهای مسلح ،بیماران سازمان متبوع مشمول 

پرداخت مابه التفاوت نخواهند بود)

عطف به نامه شماره۲۳۸/۱۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ آن دبیرخانه محترم در خصوص لغو تمامی مصوبات  -

و بخشنامههای"داخلی" اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور و با عنایت به الزم االجرا بودن کلیه 

مصوبات و سیاست های ابالغی ستاد کشوری و استانی کنترل بیماری کوید-۱۹ برای کلیه 

دستگاههای اجرایی، همچنان شاهد ارسال برخی مصوبات داخلی سازمانهای بیمه گر به مراکز 

درمانی می باشیم.

لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن رعایت موارد مطروحه توسط سازمانهای بیمه گر ، با توجه به 

شرایط پیچیده و بحرانی اپیدمی بیماری کووید-۱۹، مراکز ارائه دهنده خدمت درمانی با مشکالت مشابه مواجهه 

نداشته و بتوانند خدمات مطلوب را در شرایط بحرانی ارایه نمایند .



بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۱۸۲۸۷د

۱۳۹۹/۱۰/۰۸

ندارد

رونوشت:
جناب آقای روح اله فرخی کشکولی سرپرست گروه برنامه ریزی اقتصاد و بیمه های سالمت 

سرکار خانم جعفری زاده دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د کرمان 
سرکار خانم ابراهیمی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کرمان 

سرکار خانم حسینی قوام آباد معاون محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت 






