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دارد

 جناب آقای دکتر محمد حاجی جعفری

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

موضوع: بیماران مزمن روانی

با سالم و احترام

در پاسخ به نامه شماره ۲۹/۳/۱/۸۶۴۸/پ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ درخصوص نیاز برخی  از بیماران روانی مزمن 

بستری باالی ۵۶ روز طی یکسال(تخت درجه ۳ و هفته ای یک ویزیت)به ویزیت روزانه متخصصین، به استحضار 

می رساند: در صورت صالحدید پزشک معالج بیمار مزمن روانی بستری به ویزیت بیشتر از میزان حمایت بیمه ای 

تعریف شده، مستند به بند یک از قسمت (۲) ماده ۷ دستورالعمل جامع بسته کاهش پرداختی بیماران بستری 

استفاده از یارانه سالمت امکان پذیر است.

موضوع :خدمات تحت پوشش بیمه پایه: 
این گروه شامل خدماتی است که  براساس مصوبات شورایعالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه است. در این مورد اگر میزان 

تعهد سازمان بیمه با خدمات ارائه  شده و یا تعرفه مصوب آنها تفاوت داشته باشد مابه التفاوت آنها از محل اعتبارات برنامه 
پرداخت میشود.

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



  اين نامه بدون مهر دبيرخانه فاقد اعتبار است
 (031)55444017 فاكس: - 8714715581كدپستي: - معاونت درمان دانشگاه شهيدبهشتي كاشان خيابان آدرس:

http://darman.kaums.ac.ir   :(031)55442015 -55444016تلفن  E-mail:darman@kaums.ac.ir 
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  بسمه تعالى

 درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت،

 مدیر کل محترم دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

 جناب آقای دکتر مهدی یوسفی
 

 سالم علیکم

باالی روانی مزمن بستری بیماران  در خصوصبستری دستورالعمل رسیدگی به اسناد  ستنادبا            

به استحضاار میرسااند در ماواردی ایان  (تیزیو و هفته ای یک 3کسال )تخت درجه روز طی ی 56

خواهشمند اسات  دساتور مرمادیاد بیماران توسط پزشک متخصص بصورت روزانه ویزیت میشوند. 

اعاالم تاا ااادام الزم  هاا ماابیی ویزیاتبارای یاراناه امکان اساتفاد  از در خصوص  نظریه ارشادی 

 صورت پذیرد.
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 رونوشت گيرندگان:

 مسئول محترم اقتصاد درمان جهت اطالع و پيگيري  -

 

 


