
بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۲۴۸۰۶د

۱۳۹۹/۱۲/۲۴

ندارد

 معاون محترم درمان 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 بازتوانی قلبی مرکز قلب تهران

موضوع: عطف به ابالغیه پوشش بیمه پایه خدمات قابل تجویز توسط متخصصین پزشکی ورزشی

با سالم و احترام

عطف به نامه شماره ۱۴۲/۵۰۵ مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ دبیر و رئیس محترم شورای عالی بیمه سالمت در 

خصوص پوشش بیمه پایه خدمات قابل تجویز توسط متخصصین پزشکی ورزشی، به استحضار می رساند 

داروها و خدمات پاراکلینیک که دارای شرط تجویز توسط متخصصین به صورت عام می باشد؛ قابل تجویز توسط 

متخصصین پزشکی ورزشی نیز می باشد. مراتب جهت ابالغ به واحدهای تابعه ارسال می گردد.



جهش تولید
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۵۰۵

ندارد
۱۳۹۹/۱۲/۱۷

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی (فالمک شمالی) ، کوچه بیست و سوم، پالک ١ ، طبقه دوم
کد پستی:  ٧٥-١٤٦٧٨٣٤١٧١                    تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧                               فاکس : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای دکتر امیرعباس منوچهری

معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی 

جناب آقای دکتر بهرام نوبخت

معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر رضایی

معاون محترم یمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر میدری

معاون محترم امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای رحیم مصدق

معاون طرح و توسعه و عضو هیات عامل بیمه مرکزی

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان 

جناب آقای رضا عوض پور

رئیس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

ره

مدیرکل محترم بهداشت کمیته امداد امام خمینی 
موضوع ابالغیه- پوشش بیمه پایه خدمات قابل تجویز توسط متخصصین پزشکی ورزشی

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ در خصوص پوشش بیمه پایه خدمات و 

داروهای قابل تجویز توسط متخصصین پزشکی ورزشی، شایسته است داروها و خدمات پاراکلنیک که دارای 

شرط تجویز توسط متخصصین به صورت عام میباشد؛ قابل تجویز توسط متخصصین پزشکی ورزشی نیز 

باشد. مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد.


