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 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر والیتی

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

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

 موضوع: تعرفه و نحوه اخذ وجه از بیماران با خدمات رفاهی ویژه (۱۰% تخت های بیمارستان)

با سالم و احترام
      با عنایت به استعالم مکرر دانشگاه ها در خصوص تعرفه و نحوه اخذ وجه از بیماران با خدمات رفاهی ویژه 

موارد ذیل بر اساس مصوبه مربوطه جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد:

متن بند ۳ مصوبه ۳۷۹۹۵/ت۵۴۲۴۰ مورخ ۹۶/۰۴/۰۳ هیات محترم وزیران (پیوست):

بیمارستان های دولتی و عمومی می تواند حداکثر ده درصد از ظرفیت تخت های خود را جهت عقد قرارداد با 

شرکت های بیمه تکمیلی تا سقف تعرفه مصوب هیات وزیران برای بخش خصوصی  اختصاص دهند.

تبصره: فرانشیز پرداختی بیماران در این تخت ها، معادل تعرفه مصوب هیئت وزیران برای بخش دولتی می باشد.

جمعیت مشمول صرفاً شامل بیماران دارای بیمه تکمیلی می باشد که متقاضی استفاده از خدمات در این  .۱

بخش می باشند. مراکز با عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی بر اساس نامه شماره ۴۰۰/۸۸۳۶ مورخ ۹۷/۰۴/۲۳ 

می توانند تا سقف تعرفه خصوصی صرفاً از بیمه های تکمیلی اخذ وجه نمایند و نه خود بیمار. لذا بند ۹ نامه 

شماره ۴۰۰/۲۵۷۴۱ مورخ ۹۶/۱۰/۲۰، در نامه شماره ۴۰۰/۳۱۹۸۸ مورخ ۹۶/۱۲/۲۷ اصالح و ابالغ گردیده است. 

تاکید می گردد در کلیه مراکز دولتی (پروانه تاسیس بنام دولتی صادر گردیده است)؛ فرانشیز بیمار برابر  .۲

تعرفه مصوب هیئت وزیران برای بخش دولتی می باشد و هرگونه اخذ وجه بیشتر از تعرفه ابالغی تخلف 

می باشد که این موضوع در تبصره ذکر شده نیز تاکید مجدد شده است. صرفاً در خدمات زیبایی که تحت 
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پوشش بیمه پایه نباشد جزء حرفه ای تنها برای جراح حداکثر تا ۲ برابر ارزش نسبی تعیین شده، قابل 

محاسبه و اخذ می باشد.

حداکثر ده درصد از ظرفیت تخت های هر بیمارستان مشمول مصوبه مذکور است و می تواند بصورت تجمیعی  .۳

در یک بخش مجزا یا بصورت تفکیک در هر بخش قرار گیرد.

در نظام سالمت تعرفه ای تحت عنوان VIP برای هتلینگ در هیچ کدام از بخش های دولتی، عمومی  .۴

غیردولتی، خیریه و خصوصی وجود ندارد. مقتضی است دستور فرمایید نظارت مستمر بر مازاد دریافتی ها 

تحت عنوان بخش یا تخت VIP صورت پذیرد و در صورت احراز تخلف برابر مقررات اقدام گردد.

ضوابط و شرایط بخش یا تخت مذکور بر اساس نامه شماره ۴۰۰/۸۸۳۶ مورخ ۹۷/۰۴/۲۳ می باشد. .۵

هرگونه آیین نامه، بخشنامه یا دستورالعمل ابالغی مغایر با این نامه کان لم یکن تلقی می گردد و مبنای ارائه  .۶

خدمات میبایست بر اساس بندهای فوق صورت پذیرد.

نظارت بر حسن اجرای موارد ذکر شده به عهده معاونت درمان دانشگاه ها می باشد. .۷








