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فصل اول:

راهنمای مستندسازی فرم های پرونده پزشکی

مقدمه

در سازمان های مراقبت سالمت مثل بیمارستان یکی از منابع اصلی اطالعات مراقبت سالمت، پرونده پزشکی بیمار است و به عنوان مهمترین،

غنی ترین منبع اطالعاتی مطرح می باشد .پرونده پزشکی بیمار مهم ترین ابزار ذخیره و باز یابی اطالعات و آنالیز مراقبت های بهداشتی و درمانی است و 

بیانگر کلیه اطالعات مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار، بیماری ها، مخاطرات بهداشتی، تشخیص ها، آزمایشات، معاینات، روش های درمانی، سیر بیماری، 

پاسخ بیمار به درمان، پیگیری و ... می باشد .در مجموع می توان کاربردهای پرونده های پزشکی را بصورت زیر بیان کرد:

به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت درمانی از بیمار  •به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشك و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار  •

سهیم می باشند

به عنوان یك مدرك مستند از سیر بیماری و پاسخ به درمان بیمار •

به عنوان اساس مطالعه، بررسی و ارزشیابی فرایند ارائه مراقیت از بیمار •

پیشتبانی قانونی از بیمار، بیمارستان و کادر درمانی •

به عنوان یك سند قانونی برای سازمان های بیمه، پزشکی قانونی، دادگاه و سایر نهادهای رسمی •

به عنوان یك منبع اطالعاتی ارزشمند برای تحقیقات پزشکی •

جهت تهیه اطالعات برای محاسبه هزینه های درمانی •

به عنوان منبعی مفید برای آمارهای سالمت •

کمك به آموزش دانشجویان علوم پزشکی (به خصوص رشته های پزشکی و پرستاری) •

    پرونده پزشکی بیمار زمانی می تواند پاسخ گوی تمامی کابردهای درمانی، قانونی، تحقیقاتی، ارزشیابی و آموزشی باشد، که محتویات آن از نظر



اطالعاتی از کیفیت الزم برخوردار باشند .لذا کیفیت یك پرونده پزشکی، دقیقا وابسته به کیفیت نوشتهها و محتویات گزارشات داخل پرونده است که توسط 

تکمیل کنندگان فرم های مدارك پزشکی (مستند سازان )ثبت میشود .تنها با ثبت دقیق و درست اطالعات خواسته شده در فرم های مدارك پزشکی، می توان 

از تمامی مزایای پرونده پزشکی استفاده کرد .بنابراین آگاهی از اصول مستندسازی پرونده پزشکی، یك نیاز مهم قانونی و حرفه ای برای کلیه کادردرمانی 

درگیر در مراقبت از بیمار است. 

    با توجه به اهمیت مستندسازی فرم های مدارك پزشکی، در سال های گذشته برخی از دانشگاه ها، بیمارستان ها بصورت پراکنده، اقدام به تهیه مطالبی در 

این خصوص نموده بودند اما یك دستورالعمل جامع در این خصوص در کشور وجود نداشت .بنابراین با هدف کمك به استانداردسازی فرایند مستندسازی 

پرونده های پزشکی در کشور، این دستورالعمل تهیه شده است .در این دستورالعمل به مستندسازی فرم های مهم پرونده های پزشکی که دارای اهمیت 

درمانی، قانونی و تحقیقاتی بیشتری هستند، اشاره می شود.

مشکالت بيمارستان های كشور در خصوص مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی:

   جدا از مشکالت مربوط به ساختار و محتوای فرم های پرونده های پزشکی در کشور، یکی از مشکالت عمده در خصوص مستندسازی فرم های

پرونده های پزشکی، ثبت ناقص اطالعات است .با وجود اهمیت زیاد مستندات پرونده های پزشکی، به کرات مشاهده می شود که فرم های مهم پرونده 

پزشکی مثل خالصه پرونده، شرح حال، سیر بیماری و ... به صورت ناقص تکمیل شده اند .ثبت ناقص اطالعات ضمن تهدید سالمت بیمار، مشکالت 

متعددی را برای بیمار در پیگیری درمان، مساثل قانونی و حقوقی(ارجاع پرونده ها به پزشکی قانونی، بیمه های تکمیلی، حوادث شغلی، ازکارافتادگی و 

)...ایجاد می کند .همچنین ثبت ناقص پرونده های پزشکی، مشکالتی را برای بیمارستان ها، مثل :افزایش کسورات بیمارستانی، خطاهای پزشکی و افزایش 

ریسك شکایت از بیمارستان( زیرا از نظر قانونی چیزی که در پرونده ثبت نشده باشد یعنی انجام نشده است)، ایجاد می کند .به عالوه این پرونده ها برای 

تحقیقات پزشکی و آموزش نیز مناسب نمی باشند.

    مشکل دیگر مربوط به ناخوانایی و مستندسازی نادرست اطالعات است .با توجه به این نکته که متاسفانه هنوز در کشور ساختار اصلی پرونده های 

پزشکی را فرم های کاغذی تشکیل می دهند، ناخوانایی مستندات (بد خطی، استفاده از جوهر نامناسب، ریز بودن مستندات و غیره )یکی از مشکالت عمده 

است .در فرم های کاغذی، به خاطر دست نویس بودن مستندات، خوانایی مستندات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .بررسی های مختلف در دنیا نشان 

داده که یکی از دالیل خطاهای پزشکی(بخصوص خطاهای دارویی )به خاطر ناخوانایی مستندات پرونده است، زیرا مستندات ناخوانا باعث برداشت غلط از 

اطالعات می شود .در ایران ناخوانایی مستندات یکی از مشکالت بزرگ مستندسازی پرونده های پزشکی است .موارد متعددی دیده شده که کارکنان تازه 

وارد در بیمارستان(مثل پرستاران )قادر به خواندن دست خط برخی از پزشکان یا سایر همکاران خود نیستند .یا در مورد بیماران اعزام شده به مراکز دیگر نیز 

همین مشکل وجود دارد .در خصوص پیگیری درمان هم ناخوانایی مستندات مشکالتی را برای بیمار ایجاد می کند.



مشکل سوم مربوط به استفاده نامناسب از اختصارات پزشکی است .طبق اصول مستندسازی باید استفاده از اختصارات(به خصوص در مورد تشخیص ها )در 

پرونده های پزشکی به حداقل برسد، و در صورت استفاده از اختصارات، باید از اختصارات مصوب و خیلی رایج استفاده کرد که همه کاردر درمانی درك 

مشترکی از آنها داشته باشند .اما در موارد زیادی کادر درمانی اقدام به استفاده از اختصارات غیر مصوب می کنند که باعث درك نادرست و تفسیرهای 

متفاوت از اطالعات می شود.

عالوه بر مشکالت فوق مشکالت دیگری نیز در مستندسازی فرم ها وجود دارد، مشکالتی نظیر استفاده از اصطالحات پزشکی نامناسب، کلی و مبهم برای 

ثیت تشخیص ها و اعمال جراحی، مستندسازی جابجای اطالعات(ثبت جابه جای اطالعات در کادر مربوطه در فرم های پرونده)، استفاده از مداد یا کاربن 

برای ثبت اطالعات و ... نیز وجود دارد.

اصول كلی مستند سازی فرم های پروند ه های پزشکی:

به طور کلی در مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی، مستندسازان باید اصول کلی مستندسازی را رعایت کنند .رعایت کلیه قوانین عمومی برای گروه 

مستندسازان پرونده بیمار الزامی است . گروه مستندسازان پرونده پزشکی بیماردر مراکز درمانی شامل: 

الف ) مسنولین پذیرش بیمار (ثبت اطالعات دموگرافیکی )، ب) پزشکان (ثبت مشاهدات و دستورات )، پ ) پرستاران و ماماها ( ثبت اقدامات بالینی و 

مراقبت های پرستاری ) و ت )سایر گروه های مرتبط ( رادیولوژی ، آزمایشگاه ، فیزیوتراپی و. )... 

 *اصول هفده گانه مستندسازی پرونده پزشکی (بستری / سرپایی )به شرح ذیل می باشد:

 1-کلیه فرم های پرونده بیمار بایستی اصل بوده و عناصر اطالعات موجود آن تکمیل گردد.

 2-از زبان فارسی یا انگلیسی جهت ثبت تمامی گزارشهای پزشکی در پرونده پزشکی بیمار استفاده گردد.

 3-اطالعات سر برگ فرم های( شامل نام و نام خانوادگی ، شماره پرونده ، نام بخش ، تاریخ پذیرش و نام پزشك معالج و )....بطور کامل و دقیق توسط 

منشی ثبت و تکمیل شود.

 4-کلیه موارد ثبت شده بایستی با درج نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء مستند ساز تائید و تصدیق گردد.

 5-در تمامی گزارش ها درج تاریخ و ساعت الزامی است. 



 6-مستندات پرونده پزشکی صرف نظر از نوع فرم و فرمت آن باید ماندگار باشند . بدین منظور اطالعات در پرونده کاغذی باید با جوهر آبی یا مشکی ثبت 

شوند و از مداد، خودکار سبز برای مستند سازی استفاده نشود.(جوهر ها باید دارای ثبات باشند( پاك شدنی یا حل شدنی توسط آب نباشند.)

 7-مستندات و ثبتیات پرونده بیمار باید حاوی اطالعات واقعی، حقیقی و صریح باشند و از حدسیات، گمان ها و گفته های کلی و مبهم جهت ثبت 

اطالعات استفاده نشود.

 8-در اخذ اطالعات از بیمار و همراهان وی با درج عالمت نقل قول مستقیم بین اطالعات نقل شده بیمار و همراه وی تفاوت قائل گردد.

 9-مستند سازی بهنگام باشد و در زمان رخداد حوادث انجام شود(در صورت فراموش شدن یك دستور جهت ثبت آن ، بایستی در صورت معلوم شدن 

بالفاصله به عنوان یادداشت های تاخیری (late entery) به پرونده بیمار اضافه گردیده و با ثبت تاریخ و ساعت و هویت مستند ساز تکمیل گردد.)

۱۰- کلیه مستند ات بایستی واضح ، مداوم و پیوسته باشد . رعایت خوانا بودن ، مرتب بودن ، امالء صحیح ، نقطه گذاری و جمله بندی صحیح در ثبت 

اطالعات ضروری است. 

 Iاگر ثبتیات قابل خواندن نیستند ، ثبت کننده از ابتدا ثبتیات را در سطر بعدی تکرار کند و توضیح دهد ، چرا نوشته فوق را مجددا تکرار کرده است و تاکید 

کند که نوشته اول ناخوانا بوده است . اما موارد ثبت شده که برای بار دوم ثبت می شوند ، باید دقیقا مشابه اولی باشد و حتماتاریخ و امضاء داشته باشند.

*انسجام موارد ثبت شده الزامی است بطوری که در پرونده های دستی ، موارد ثبت شده باید بالفاصله در سطر یا فضای موجود بعدی، مستند شوند و تمام 

خطوط باید بترتیب پر شوند .هیچ فاصله خالی یا قابل استفاده ای نباید در بین نوشته ها باقی بماند.

 11-اشتباهات مستند سازی ثبت شود و هرگز برای تصحیح آن پاك نگردد یا از الك غلط گیر استفاده نگردد . ابتدا روی آن را با خودکار آبی یا

مشکی خط کشیده و سپس با خودکار قرمز روی آن نوشته شود (Error)و تاریخ و ساعت اصالح ذکر گردد.

 12-محرمانه بودن اطالعات ثبت شده رعایت گردد . منظور از محرمانه بودن این است که مشاهدات ارزیابی ها و اقدام های درمانی ثبت شده تنها باید در 

اختیار تیم درمانی قرار گیرد و هرگز نباید با کس دیگری در میان گذاشته شود.

 13-از اختصارات استاندارد و قابل قبول در پرونده پزشکی استفاده شود

۱۴-هر پرونده باید لیستی از مشکالت  بیمار داشته باشد تا بیماری ها وشرایط پزشکی مهم وی مشخص گردد.و فرم سیر بیماری باید بر اساس فرمت 

SOAP(Subjective & objective-assessment -plan) مستند گردد.



 15-اگر مشاوره ای در خواست می گردد باید حتما گزارش مشاوره با ذکر تاریخ و ساعت در پرونده موجود باشد. گزارشات مشاوره، آزمایشگاه، 

رادیولوژی باید توسط کسی که آنها را درخواست نموده پاراف گردد .اگر گزارش بصورت الکترونیکی ارائه گردیده است نیز باید توسط پزشك درخواست 

کننده بررسی گردد .مشاوره ها و نتایج آزمایشات و تصویربرداری های غیر طبیعی باید در گزارشات پیگیری ثبت گردد.

 16-در پرونده بیمار باید حساسیت ها و عوارض جانبی به داروها و یا درمان به طور مستمر ثبت گردد و در صورتی که بیمار در مورد حساسیت ها و 

واکنش ها اطالعی ندارد این مطلب باید در پرونده پزشکی قید گردد.

 17-کلیه دستورهای شفاهی و تلفنی برای درمان باید توسط پزشك مسئول طی 24 ساعت بعد از دستور باذکر تاریخ و زمان تایید شوند.

چارچوب زمانی ثبت و تکميل اطالعات پرونده پزشکی

چارچوب زمانی تکمیل چارچوب زمانی ثبت  گزارشات

ساعت پس از ترخيص از بخش اورژانس پذیرش اورژانس و قبل از ترخيص یا انتقال 
بيمار از اورژانس

پرونده تحت نظر اورژانس

ساعت پس از پذیرش و قبل از انجام اقدامات تهاجمی بدو پذیرش و قبل از انجام اقدامات تهاجمی شرح حال

ساعت پس از انجام مشاوره بالفاصله پس از انجام مشاوره گزارشهای مشاوره

ساعت پس از انجام عمل بالفاصله بعد از عمل گزارش عمل جراحی

ساعت بعد از انجام اقدام بالفاصله بعد از انجام اقدام گزارش اقدامات خاص* 

از زمان ترخيص تا 14 روز پس از ترخيص زمان ترخيص خالصه پرونده

از زمان مرگ تا 7 روز پس از ترخيص زمان مرگ گواهی فوت

زمان انتقال 4ساعت بعد از انتقال فرم انتقال

رفع نقص پرونده پزشکی

 1.در بخش مدارك پزشکی ، پرونده پس از بررسی کمی و کیفی ، در صورت ناقص بودن ، باید مستند ساز را از طریق فکس، ایمیل، یا اطالع الکترونیکی از 

نقص پرونده پزشکی آگاه کند .مستند ساز موظف است طی 14 روز از تاریخ دریافت نقص نسبت به رفع نقص مراجعه کند.



 2.الصاق فرم رفع نقص( که حاوی نام و شماره پرونده بیمار و عناصر ناقص پرونده و تاریخ ارجاع به بخش درمانی می باشد ) ضروری است.

 3.چنانچه پرونده ظرف 14 روز رفع نقص نشد، ابتدا بصورت شفاهی اخطار داده می شود و در صورت تکرار مسئول مدارك پزشکی درخواست تذکر کتبی 

را از مدیریت دارد.



فصل دوم: 
دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری- بیمارستانی بیمه های پایه

بیمه: واژه ایست حقوقی و در لغت به معنی اطمینان یا ضمانت با حفظ و نگهداری در برابر حوادثی که بیم وقوع آن می رود.

بیمه گر : شرکت ، سازمان یا مؤسسه ای که در قبال اخذ مبلغ معینی به عنوان حق بیمه ، بیمه گزار را تحت پوشش خدماتی که مشخصات 
آن در قرارداد ذکر شده است قرار می دهد.

بیمه شده : فردی است که پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون)می تواند از مزایای خدمات سالمت بهره مند 
گردد.

فرانشیز :قسمتی از هزینه سالمت تحت پوشش بیمه است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمت پرداخت نماید

سهم بیمه پایه : قسمتی از تعرفه خدمات تشخیصی - درمانی که بیمه پایه در قبال ارائه اینگونه خدمات از سوی مراکز طرف قرارداد به آنها 
پرداخت می نماید.

درجه اعتباربخشی : درجه ای است که گواهینامه صادره توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درج گردیده و نشان دهنده کیفیت 
خدمات ارائه شده در مراکز درمانی می باشد.

تعرفه : نرخ خدمت یا کاالی خاصی است که بر اساس مالحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در راستای ایجاد فرهنگ خاصی در جامعه یا 
تحصیل هدف مشخصی تعدیل می گردد

 بیمه گزار : شخصی است حقیقی یا حقوقی که با پرداخت مبلغ معینی به عنوان حق بیمه ، خدمات معینی را بر اساس  قرارداد منعقده با 
بیمه گر دریافت می نماید. 

رسیدگی : فرآیندی است که طی آن مدارك و مستندات خدمات انجام گرفته توسط مؤسسات درمانی برای بیماربستری بررسی شده و بعد از 
انطباق با ضوابط ، مقررات و تعرفه های مصوب ارزش گذاری می گردد. 

 تعدیالت : میزان هزینه ای که بعلت خدمات انجام نشده و یا عدم انطباق مدارك و مستندات با تعهدات ، ضوابط وتعرفه های مصوب اعالم 
شده ، از مبلغ درخواستی موسسات کسر میشود

اسناد بستری : کلیه مستنداتی که بابت ارائه خدمات تشخیصی - درمانی در بیمارستانها به بیمه شدگان بستری ،توسط مراکز درمانی تهیه و 
جهت دریافت سهم بیمه پایه به ادارات اسناد پزشکی ارسال می گردد.

راهنمای استفاده از کتاب ارزش نسبی خدمات ومراقبتهای سالمت جمهوری اسالمی ایران

در این کتاب خدمات و مراقبتهای سالمت در قالب ستونهایی به شرح ذیل تعریف شده اند: 

ویژگی کد: این ستون بر برخی از ویژگیهای یک کد در قالب تعدادی عالمت مشخص، داللت دارد . هر کد ممکن است دارای  -۱
ویژگیهایی به شرح ذیل باشد: 



عالمت: (+) : این عالمت کدهای ضمیمه (add-on) را نشان میدهد که بر کارهای اضافی و یا مکملی داللت دارد که در حین ارائه یک 
خدمت اصلی انجام میشوند و هرگز نباید به تنهایی گزارش شوند. این کدها به همراه توصیفاتی مانند  هر مورد اضافه یا اقدام جداگانه عالوه 
بر اقدام ا صلی مشخص می شوند و 100 درصد ارزش نسبی مربوط به کد اصلی ، اضافه می گردد و کد تعدیلی (- 51 ) به آن قابل تسری 

نخواهد بود.در کلیه خدماتی که عالمت (+) دارند ارزش بیهوشی معادل  صفر می باشد.
 عالمت# :شرح این عالمت صرفاً در بخش خصوصی کاربرد داشته و داللت بر این دارد که این دسته از خدمات اعم از اینکه دربخش سرپایی 

یا بستری ارائه شوند، با ارزش ریالی تعدیل شده محاسبه خواهد شد. 
نکته : سقف ضریب ریالی خدمات مشمول عالمت # هر ساله در شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور تعیین و توسط هیات محترم وزیران 

مصوب و ابالغ می گردد.
 عالمت: (*) : این عالمت بر مستثنی شدن این خدمت از پوشش بیمه پایه و یا پوشش مشروط آن توسط بیمه های پایه داللت دارد

. نکته :هرگونه تغییر شرایط پوشش تعهدات بیمه پایه مندرج در کتاب منوط به تائید شواری عالی بیمه خدمات درمانی وتصویب هیئت 
وزیران می باشد.

نکته :2 اینگونه خدمات در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشند و تحت پوشش بیمه پایه نباشند جزء حرفه ای حداکثر تا دو برابر ارزش 
نسبی مندرج در کتاب قابل اخذ می باشد.

کد ملی:  کد شش رقمی و منحصر به فرد برای هر خدمت است. این کد برای سایر خدمات مشابه یا غیرمشابه ، تکرار نمی شودبه  -۲
جزء کدهای موجود در این کتاب هیچ کدی قابل گزارش نیست. .

شرح کد: این ستون کدها را توصیف میکند.  -۳
ارزش نسبی خدمت: این ستون، ارزش /ارزش های نسبی هر کد را نشان می دهد. این ارزش نسبی نشاندهنده سختی ارائه هر  -۴

خدمت است که معموال جزء حرفه ای نامیده می شود. این جزء حرفه ای براساس شاخصهایی مانند زمان ارائه خدمت، ریسک ارائه خدمت 
برای پزشک و بیمار ، دانش ، تجربه و مهارت مورد نیاز ، تالش فیزیکی ، تالشهای ذهنی و فکری و در نهایت مخاطرات قانونی ارائه خدمت ، 
تعیین می شود . در برخی از موارد که برای یک خدمت ، سه ارزش نسبی ذکر شده است به ترتیب جزء کلی ، جزء حرفه ای و جزء فنی را 

نشان می دهند که در ادامه تشریح شده است ) به کدهای تعدیلی   25الی(- 27 ) رجوع گردد.(
واحد پایه بیهوشی یا عدد ارزش نسبی پایه بیهوشی: ارزش پایه محاسبه حقالزحمه بیهوشی بیمار است .ارزش نسبی پایه  -۵

خدمات بیهوشی برای هر یک از اعمال، در این ستون ذکر شده است .ویزیت حین و بعد از عمل جراحی، تجویز داروی بیهوشی، تجویز 
مایعات و یا خون به علت  بیهوشی یا عمل جراحی مشمول این ارقام بوده و جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمیباشد .ویزیت بیمار در قالب 

کلینیک  بیهوشی قبل از انجام اعمال جراحی جهت ارزیابی و آمادهسازی بیمار صرفاً برای اعمال جراحی در همان بیمارستان به  طور 
جداگانه، قابل محاسبه و اخذ میباشد. 

فهرست جامع کدهای تعدیلی کتاب ارزش نسبی

کد - 20 عمل مستقل: 

برخی از اعمال که در این مجموعه طبقه بندی شده اند، به عنوان جزئی از فرآیند کل بوده و ارزش جداگانه ای ندارند و تنها در صورت اجرای 
مستقل تحت عنوان عمل مستقل شناخته می شوند و جهت انجام آنها ارزش جداگانه ای تعلق می گیرد . در صورتی که عمل مستقل به 

عنوان جزئی از عمل اصلی شناخته نشود، به طور جداگانه ، قابل پرداخت است .

 کد - 25 جزء کلی:

ارزش نسبی برخی از خدمات به ویژه در مواردی که خدمت وابسته به فناوریهای تشخیصی است ، از سه جزء تشکیل شده است که جزء اول 
نشان دهنده ارزش نسبی کل خدمت می باشد .هر جزء کلی از مجموع دو جزء حرفه ای و فنی تشکیل شده است و در صورتی که جزء فنی 

و  حرفه ای جمع شوند ، جزء کلی حاصل می شود.



:(Professional Component) کد - 26 جزء حرفه ای

جزء حرفه ای، نشان دهنده تالش و مهارت و ریسک ارائه خدمت برای تیم ارائه خدمت میباشد .برای برخی از خدماتی که در این مجموعه 
طبقهبندی شدهاند، تنها یک ارزش نسبی قید شده است که این ارزش نسبی نشان دهنده جزء حرفه ای اقدام مربوطه است .در کلیه مواردی 

که در ستون ( واحد ارزش نسبی) برای خدمات یک ارزش نسبی درج شده است،عدد مربوطه نشان دهنده جزء حرفهای خدمت مربوطه 
میباشد .برای برخی از دیگر خدمات که سه ارزش نسبی درج شده است، ارزش نسبی میانی، نشاندهنده جزء حرفهای خدمت مربوطه است. 

:(Technical Component)  کد - 27 جزء فنی

جزء فنی شامل هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی، تاسیسات، فراهم نمودن تسهیالت و شرایط الزم، نیروی 
انسانی پشتیبانی، هزینه استهالك و سود سرمایه برای ارائه هر خدمت میباشد و سایر هزینه ها (دارو،لوازم مصرفی پزشکی و ... )به صورت 

جداگانه، محاسبه میشود.

حد ارزش نسبی « در کلیه مواردی که در ستون برای خدمات سه ارزش نسبی درج شده است، ارزش نسبی سوم، نشان دهنده جزء فنی آن 
خدمات است .جزء فنی بسته به نوع خدمت به یکی از روشهای زیر، محاسبه و قابل پرداخت میباشد:

تنها یک ارزش نسبی درج شده است و خدمت مربوطه در داخل » واحد ارزش نسبی « در کلیه مواردی که در ستون  اتاق عمل  
ارائه میشود، در بخش دولتی، معادل 40 درصد و در بخش خصوصی، 25 درصد عالوه بر ارزش نسبی نهایی به عنوان جزء فنی محاسبه و 

پرداخت میگردد
در کلیه مواردی که برای یک خدمت در ستون واحد ارزش نسبی هرسه جزء ارزش نسبی) جزء کلی، جزء حرفه ای و جزء فنی ( 

تعیین شده است) اعم از اینکه خدمت مربوطه در اتاق عمل یا خارج از اتاق عمل ارائه شود(، ارزش نسبی سوم به عنوان جزء فنی آن خدمت 
محسوب میگردد .در این موارد، 100 درصد ارزش نسبی سوم) جزء فنی (در هر دوبخش دولتی و خصوصی به عنوان جزء فنی محاسبه و 

پرداخت میگردد و جزء فنی دیگری، به طور جداگانه قابل محاسبه و دریافت نمیباشد.
در کلیه مواردی که در ستون واحد ارزش نسبی تنها یک ارزش نسبی درج شده است و خدمت مربوطه در داخل اتاق عمل ارائه  

نمیشود، به این معنی است که این خدمات دارای جزء فنی قابل توجهی نیست و جزء فنی برای آنها   قابل محاسبه و اخذ نمیباشد .در این 
موارد، 100 درصد ارزش نسبی درج شده در ستون مذکور، به عنوان جزء حرفه ای خدمت در نظر گرفته میشود 

کد - 31 بیهوشی با ارزش پایه3 :

برای کلیه خدماتی که در این مجموعه، ارزش پایه بیهوشی (صفر) درج شده و یا اصال درج نشده است، در صورتی که به هر دلیل، نیاز به 
بیهوشی بیمار وجود داشته باشد، ارزش پایه بیهوشی در نظر گرفته میشود .ارزش زمان بیهوشی براساس کد تعدیلی  ( - 42 ) به ارزش پایه  
«3» اضافه میگردد و ارزش تام بیهوشی محاسبه میگردد .در این موارد تعدیل کننده های بیهوشی) کدهای تعدیلی (- 32 ) تا ((- 39 ) و 

ارزش ریکاوری که در ادامه به آنها اشاره شده است، قابل اضافه شدن به ارزش پایه بیهوشی نمی باشد .

کد - 32 بیهوشی برای وضعیت قرارگیری بیمار: 

در صورتی که در اثر قرارگیری بیمار در وضعیت دمر یا به پهلو یا به دلیل دوری از موضع جراحی، انجام بیهوشی به سادگی انجام پذیر 
نباشد« 1 »  واحد بیهوشی به ارزش پایه بیهوشی اضافه می گردد.

کد - 33 انجام مشکل بیهوشی بدلیل هیپوترمی بدن باالی 30 درجه سانتیگراد: 

در این موارد « 5 »،واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می گردد.

کد - 34 انجام مشکل بیهوشی به دلیل استفاده ازجریان خون برون پیکری) پمپ اکسیژناتور قلب یا پمپ کمکی:



در این موارد  « 10 »واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می گردد.

کد - 35 مخاطره بیهوشی:

زمانی که بیمار غیراورژانسی به دلیل وجود زمینهای مستعد و خطرناك در معرض مخاطرات جانبی تهدید کننده حیات باشد) مانند بیماری 
دیابت کنترل شده، فشار خون تحت کنترل، هیپوتیروئیدی و سایر موارد مشابه(، به ازای هر تعداد مخاطره با ذکر نوع مخاطره، صرفاً «2» 

واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه میگردد 

نکته : این کد برای هر بیمار تنها یکبار قابل گزارش می باشد

کد - 36 بیهوشی بیماران در وضعیت اورژانس:

برای کسی که نیازمند اقدامات فوری و اورژانسی است که در صورت تاخیر امکان خطر مرگ بیمار را تهدید میکند  «3» واحد به ارزش نسبی 
پایه بیهوشی با ذکر علت اورژانسی بودن، قابل محاسبه و گزارش میباشد .این کد قابل گزارش  همزمان با کد تعدیلی (- 35 ) نمیباشد.

کد - 37 بیهوشی برای بیمار با سن 70 سال و بیشتر: 

در چنین مواردی، معادل «2» واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه میگردد .این کد قابل گزارش همزمان با کد تعدیلی (- 35 ) و 36 ) 
 (-نمیباشد.

کد - 38 بیهوشی پیچیده به وسیله استفاده ازهیپوتانسیون کنترل شده: 

 در چنین مواردی ، معادل«3 » واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می گردد.

کد - 39 بیهوشی در بخش ریکاوری:

برای مراقبت منظم و استاندارد از بیماران در بخش ریکاوری، در بیهوشی به روش جنرال، رژیونال) شبکه کمری، گردنی وبازویی(، اپیدورال یا 
اسپاینال، به ازای هر یک ساعت عمل جراحی) مطابق گزارش جراح(، (1 ) واحد ارزش نسبی به عنوان حق الزحمه بیهوشی برای ریکاوری و 

حداکثر تا سقف (4 ) واحد) با حداقل سی دقیقه و بیشتر اقامت در ریکاوری(، به ارزش تام بیهوشی اضافه میگردد .این کد تعدیلی برای 
بیهوشی به روش بیحسی موضعی، استندبای و IV-Sedation قابل گزارش و اخذ نمیباشد .همچنین، در مواردی که به هر علت پس از 
اتمام عمل جراحی، بیمار به بخش مراقبت های ویژه منتقل گردد، کد تعدیلی(- 39 ) ، قابل گزارش نخواهد بود .تجهیزات استاندارد در 

بخش ریکاوری حداقل شامل مانیتورینگ، فشارسنج، پالساکسیمتری، ساکشن و ست احیا است و الزاماً میبایست به ازای هر دو بیمار، یک 
تکنسین بیهوشی یا پرستار در بخش ریکاوری وجود داشته باشد .اتاقهای عملی که واجد چنین استانداردهایی نیستند، مجاز به  استفاده از 

این کد تعدیلی در سیاهه تعدیلی خود نخواهند بود

 نکته :1 پرداخت این کد تعدیلی تنها در بیهوشی جنرال، رژیونال، اپیدورال یا اسپاینال قابل پرداخت می باشد.

 نکته :2 پرداخت ریکاوری منوط به احراز تجهیزات استاندارد این بخش می باشد

نکته : 3 زمان ورود و خروج بیمار به ریکاوری الزم است توسط تکنسین مربوطه در برگ ریکاوری درج و به تایید متخصص بیهوشی برسد

نکته : 4 در همه موارد سی دقیقه و بیشتر برای عمل جراحی به عنوان جزء قابل توجهی از یک ساعت در نظر گرفته میشود و برای اعمال 
جراحی کمتر از سی دقیقه ریکاوری قابل محاسبه نمی باشد.

کد - 40 اعمال کدهای متعدد تعدیلی بیهوشی:



گاهی به دالیل مختلف نیاز است برای بیهوشی یک بیمار از چندین کد تعدیلی به طور همزمان استفاده گردد؛ در چنین مواردی باید علت 
استفاده از کدهای تعدیلی مختلف در پرونده بیماران درج گردد.

کد - 41 ارزش تام بیهوشی: 

ارزش تام بیهوشی از جمع ارزشهای پایه بیهوشی ، ارزش زمانی و ارزش ریکاروری با درنظر گرفتن تعدیل کننده های مختلف ، محاسبه می 
گردد. همه خدمات این کتاب در صورت لزوم دارای ارزش پایه ای است که تمام خدمات بیهوشی به غیر از ارزش زمانی و تعدیل کننده ها را 
شامل میگردد. اگر در جریان بیهوشی اعمال جراحی متنوعی انجام گردد ، باالترین ارزش پایه مربوط به مهمترین اعمال ارائه شده به عنوان 
ارزش پایه بیهوشی در نظر گرفته می شود و ارزش زمانی براساس کد تعدیلی (- 42 ) محاسبه و به ارزش پایه بیهوشی اضافه می گردد تا 

ارزش تام بیهوشی محاسبه گردد .کدهای تعدیلی ( - 32 ) تا ( - 39 ) نیز بسته به شرایط بیهوشی می بایست در محاسبات ارزش تام 
بیهوشی در نظر گرفته شوند:  

کد عمل + کدهای تعدیلی بیهوشی(کدهای تعدیلی  (- 32 )تا3٩ ) 

واحد پایه بیهوشی + تعدیل کننده ها + ارزش زمان + ارزش ریکاوری) با رعایت شرایط مربوطه(

       ارزش تام بیهوشی(مجموع ارزش پایه ، زمانی و تعدیل کننده ها)

درصورتی که متخصص بیهوشی از یکی از روشهای بیهوشی IV Sedation و Stand byو Local Anesthesia صرفا کد پایه و زمان 
قابل محاسبه و گزارش می باشد و هیچ کد تعدیلی و ریکاوری قابل محاسبه و اخذ نمیباشد 

نکته : برای تمام خدماتی که ارزش تام بیهوشی درج گردیده است هیچ کد تعدیلی دیگری همراه آن قابل گزارش نمیباشد. 

کد - 42 ارزش زمانی بیهوشی: 

ارزش زمانی برای محاسبه حق الزحمه بیهوشی به روش زیر محاسبه میشود:

به ازای هر 15 دقیقه بیهوشی برای 4 ساعت اول 1 واحد 

به ازای هر 10 دقیقه بیهوشی از 4 ساعت اول به بعد 1 واحد 

شروع زمان بیهوشی مطابق چارت جراحی از 15 دقیقه قبل از شروع عمل جراحی و زمان پایان آن 15 دقیقه بعد از پایان جراحی میباشد و 
مابقی براساس کد تعدیلی (- 39 ) قابل محاسبه و اخذ میباشد.

 5دقیقه یا بیشتر به عنوان جزء قابل توجهی از 10 یا 15 دقیقه درنظر گرفته میشود .به عنوان مثال، در نمونه برداری شکافی پستان) کد 
عمل) ( 100655 که در ظرف 48 دقیقه) سه واحد زمان (انجام گرفته است، ارزش زمان 3» در نظر گرفته میشود.

نکته : بیهوشی رژیونال که مشمول ریکاوری می باشد شامل -1 بلوك شبکه بازویی -2 بلوك شبکه کمری و خاجی3 بلوك شبکه گردنی می 
باشد.

کد - 43 مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن:
مدیریت تزریق داروی مسکن برای کنترل درد حاد بعد از عمل یا دردهای مزمن) سرطانی و غیرسرطانی (، از طریق پمپ یا کاتترهای مرکزی 
)اپیدورال یا ساب آراکنوئید (، به صورت مداوم یا منقطع بولوس ، در بیمارستان بر اساس گایدالین ابالغی وزارت بهداشت به طور گلوبال 10 

واحد و یک بار در طول دوره بستری قابل پرداخت بوده و برای تزریق های  محیطی غیرقابل گزارش و اخذ می باشد.
کد- 44 بیهوشی همزمان بیش از دو بیمار:

 متخصص بیهوشی در هر صورت و بدون توجه به نوع بیهوشی بیماران، به طور همزمان نمیتواند مسئولیت بیش از دو بیمار را بپذیرد .
 ASA III بیهوشی بیمار سوم و به بعد ممنوع و غیرقانونی بوده و قابل محاسبه و اخذ نمی باشد .در خصوص بیماران کالس

 متخصص بیهوشی نمیتواند مسئولیت بیش از یک بیمار را بپذیرد .،



نکته : در برگه شرح عمل تمامی جراحی ها درج زمان شروع و پایان جراحی با تایید جراح الزامی است و جزو اسناد مثبته محسوب می 
گردد .و در صورت عدم درج زمان ضمن گزارش کتبی به مرکز مربوطه ) به تفکیک شماره پرونده یا در صورت امکان نام پزشک 10 ( درصد 

حق العمل جراح به صورت غیرقابل برگشت کسر می گردد.
 کد - 45 انجام بیحسی ناحیه ای) رژیونال ( و نخاعی توسط پزشک معالج:

با توجه به ضرورت حضور مستمر متخصص بیهوشی در این موارد ، حق الزحمه بیحسی ناحیه ای یا نخاعی به پزشک معالج مربوطه قابل 
پرداخت نمی باشد. 

کد - 46 انجام بیحسی موضعی توسط پزشک معالج: 
در صورتی که پزشک معالج شخصاً برای انجام عملی که معموالً تحت بیهوشی عمومی یا نخاعی انجام می گردد ، از بیحسی موضعی استفاده 

نماید، 20 درصد ارزش نسبی اقدام مربوطه به پزشک معالج قابل پرداخت می باشد. در این موارد ، از ارزش پایه بیهوشی نباید استفاده نمود. 
در صورتی که پزشک معالج به هر دلیل نسبت به انجام بیهوشی عمومی یا نخاعی اقدام نماید ، حق الزحمه بیهوشی قابل  محاسبه و پرداخت 

نمیباشد) به کد تعدیلی 45 رجوع گردد(. 
نکته : این کد تعدیلی حداکثر تا 15 واحد قابل محاسبه می باشد.

نکته : مبنای محاسبه 20 درصد فقط جزء حرفه ای خدمت می باشد و جزء فنی ) هزینه اتاق عمل (خدمت بدون احتساب کد تعدیلی 46 
محاسبه می گردد. 

کد - 47 بیهوشی برای خدمات تصویربرداری پزشکی:
در مواردی که نیاز به بیهوشی بیمار جهت ارائه خدمات تصویربرداری  SPECTو MRI، PET-SCAN باشد، ارزش تام بیهوشی معادل 5 

واحد قابل محاسبه و اخذ میباشد. 
:CT-SCANکد - 48 بیهوشی برای خدمات

در مواردی که نیاز به بیهوشی بیمار جهت ارائه خدمات CT-SCAN باشد، ارزش تام بیهوشی معادل 4 واحد قابل محاسبه و اخذ میباشد.

کد - 51 اعمال جراحی متعدد به وسیله یک یا دو جراح:
 در مواردی که به هر دلیل ضرورت پیدا می کند که برای یک بیمار اعمال متعدد انجام شود، نحوه محاسبه خدمات ارائه شده به شرح ذیل 

می باشد:
I. : انجام چند عمل جراحی به وسیله یک یا دو جراح  

الف - در همان روز، در جریان همان بیهوشی:
١-  ناحیه و یا شکاف جراحی مشترك توسط یک یا دو جراح ) بدون اینکه به تعداد دستگاههای حیاتی درگیر توجهی شود( 

 100%باالترین ارزش نسبی از میان خدمات ارائه شده به عنوان عمل اصلی
 50%برای عمل دوم
 25%برای عمل سوم

 10%برای عمل چهارم
٥%برای عمل پنجم و بیشتر. 

     ٢-دو ناحیه یا دو شکاف جراحی: دستگاههای حیاتی مستقل یا مناطق تشریحی متفاوت یا اعمال جراحی دو طرفه توسط یک جراح:
      100%برای عمل اول % 80 برای دومین عمل و هر کدام از اعمال بعد از آن

٣-دو ناحیه با دو شکاف جراحی : دستگاههای حیاتی مستقل یا مناطق تشریحی متفاوت یا اعمال دو طرفه جراحی توسط دوجراح:  
 100%برای عمل اول % 100 برای عمل دوم 

تبصره : در کلیه مواردی که یک عمل جراحی به صورت(( یک یا دوطرفه )) قابل انجام می باشد، در صورتی که در شرح کد به یک یا دو طرفه 
بودن عمل جراحی اشاره نشده باشد؛ ارزش نسبی درج شده برای عمل جراحی مذکور ((یک طرفه)) خواهد بود. 

٤-   جراحی پا Foot موارد1 تا4 در مورد اعمال جراحی بر روی پا کاربرد ندارند: 
 الف : ناحیه و یا شکاف واحد ، یا دو ناحیه و دو شکاف متفاوت روی یک پا  



 100%برای عملی که بیشترین ارزش را دارد % 75 برای عمل دوم % 25 برای هر کدام از اعمال بعدی
ب: اعمال جراحی دو طرفه) پای چپ و راست ( ، یا دو عمل جراحی روی پا) یک عمل روی پای راست و دیگری روی پای چپ:  

 100%برای عمل اول و % 80 برای عمل دوم
:II:  -جراحیهای متعددی در یک مورد بستری ولی در روزهای متفاوتی از بستری انجام می گردند) به استثنای مواردی  که عوارض خود 

عمل محسوب می گردد

 100%ارزش نسبی برای تمام اعمال جراحی ارائه شده قابل محاسبه می باشد.

کد - 53 اعمال جراحی مجدد: 

در صورتی که پس از ترخیص و انجام پیگیریهای مورد نیاز، بیمار دچار عود مجدد شود و نیاز به تکرار همان عمل  جراحی روی همان ارگان 
یا دستگاه حیاتی قبلی باشد، این کد قابل گزارش است .این کد شامل اعمالی که به جهت عوارض عمل جراحی اولیه در همان نوبت بستری و 

یا با فاصله کوتاهی بعد از بستری اولیه مورد نیاز است، نمیگردد برای اعمال جراحی مجدد مشمول این کد، برای مرتبه دوم یا بیشتر، 30 
درصد عالوه بر ارزش نسبی پایه خدمات ارائه شده قابل گزارش و اخذ میباشد .اعمال جراحی که در شرح کد آنان به طور شفاف به مجدد 

بودن عمل اشاره شده است، مشمول این کد تعدیلی نخواهند بود 
کد - 60 استندبای اعمال اینترونشنال قلب و عروق: 

برای استندبای اعمال اینترونشنال قلب و عروق، 50 درصد به جزء حرفهای خدمات ارائه شده اضافه میگردد 25 .درصد از این ارزش نسبی به 
جراح قلب و 25 درصد به متخصص بیهوشی تعلق میگیرد .الزم به ذکر است برای این گونه اعمال پایه، ارزش زمان، کدهای تعدیلی و کد 

تعدیلی ریکاوری به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمیباشد. 
نکته : این کد تعدیلی مختص خدمات اینترونشنال درمانی می باشد

کد - 63 اقدامات جراحی یا بیهوشی بر روی کودکان یا شیرخواران: 
در صورتی که اعمال جراحی و بیهوشی بر روی شیرخواران 6 ماهه یا کمتر و یا اطفال با سن کمتر از 3 سال صورت پذیرد، این موارد با اضافه 

کردن کد تعدیلی (- 63 ) به آخر کد انجام شده، مشخص میگردد .در این موارد در صورتی که بیمار در هنگام پذیرش، شیرخوار با سن 6 
ماه تمام یا کمتر باشد، 50 % به ارزش نسبی نهایی) خدمات جراحی و بیهوشی (ارائه شده و در صورتی که بیمار در هنگام پذیرش سن بین 

 6ماه تا 3 سال تمام داشته باشد، 25 % به ارزش نسبی نهایی) خدمات جراحی و بیهوشی (ارائه شده به بیمار، افزوده میشود 
این کد تعدیلی برای کلیه اقداماتی که در شرح خدمت به کودکان، شیرخوران یا نوزادان زیر 3 سال، به طور شفاف اشاره شده است و 

همچنین خدمات غیر تهاجمی و نیمه تهاجمی ، قابل گزارش و اخذ نمیباشد و همان ارزش های نسبی درج شده، مبنای محاسبه و پرداخت 
است 

کد - 80 استفاده از کمک جراح: 
در خصوص که جراح مسئول بیمار به هر علت نیاز به کمک جراح داشته باشد، کد تعدیلی (- 80 ) قابل گزارش میباشد. در این موارد، % 

 20به ارزش نسبی نهایی خدمت ارائه شده به بیمار، با رعایت شرایط ذیل قابل محاسبه و اخذ میباشد.
در مراکز آموزشی ضریب کمک جراح فقط به رزیدنتهای سال 3 و باالتر تعلق میگیرد. .١

در مراکز غیرآموزشی کمک جراح فقط میتواند متخصص مرتبط باشد .٢
در مراکز درمانی خصوصی کمک جراح براساس پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .٣

تعیین میگردد 
مالك پرداخت سازمانهای بیمهگر پایه، بندهای (1 ) و (2 ) خواهد بود

. نکته : تا زمانی که لیست اعمال جراحی که نیاز به کمک جراح دارد توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  اعالم خواهد شد و تا 
زمان اعالم لیست بیمه های پایه کمافیسابق عمل خواهند کرد.

کد - 85 استفاده از فناوریهای نیمهتهاجمی برای ارائه خدمت: 
در صورت استفاده از تجهیزات نیمه تهاجمی در حین انجام اقدامات جراحی، از کد تعدیلی (- 85 ) استفاده میگردد .برای کلیه خدماتی که 
 ، C-ARM در این کتاب منتشر شده است، در صورتی که از تجهیزات دقیق و نیمهتهاجمی شامل آندوسکوپ میکروسکوپ، الپاراسکوپ و



RF، آرتروسکوپ  لیزر استفاده گردد، % 20 به ارزش نسبی خدمت مربوطه) جزء فنی و حرفه ای(، اضافه میگردد .این کد تعدیلی برای 
کلیه خدماتی که در شرح کد به استفاده از این فناوریها به طور شفاف  ذکر شده است و همچنین برای اعمالی که به طور روتین و معمول 
میبایست از این تجهیزات استفاده گردد) این فناوریها جزئی از فرآیند معمول ارائه آن خدمت محسوب میشوند(، قابل گزارش و محاسبه 

نمیباشد .در صورتی که به  -)هر دلیل، بیش از یک مورد از فناوریهای غیرتهاجمی مذکور در هنگام ارائه خدمت استفاده گردد، کد تعدیلی 
)تنها یکبار، قابل گزارش و اخذ میباشد .برای مثال در عمل جراحی با ارزش نسبی 25 واحد که به روش آندوسکوپی انجام میگردد .ارزش 

نسبی برابر 30 واحد و جزء فنی برای اتاق عمل برابر 12 واحد در بخش دولتی و 7.5 واحد در  بخش خصوصی محاسبه میگردد
کد - 86 استفاده از تجهیزات تصویربرداری پزشکی پرتابل:

برای کلیه خدمات تصویربرداری پزشکی که به صورت پرتابل بر بالین بیمار انجام میگردد، 80 درصد عالوه بر ارزش نسبی پایه خدمت، قابل 
محاسبه و اخذ میباشد 

در صورت ارائه خدمات تصویربرداری پزشکی در منزل این کد تعدیلی به همراه کد 901995 قابل گزارش و اخذ میباشد
کد - 87 استفاده از خدمات تصویربرداری پزشکی برای رادیوتراپی بیماران:

درصورت استفاده از خدمات تصویربرداری پزشکی(سی تی اسکن ، MRI، سونوگرافی و پت اسکن) جهت سیموالتور رادیوتراپی با توجه به 
نوع خدمت تصویربرداری، 25 درصد عالوه بر ارزش نسبی پایه خدمت، به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد.

کد - 88 استفاده از مولتی لیف و پرتابل فیلم بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی:
در صورت تجهیز دستگاه شتاب دهنده خطی به مولتیلیف و پرتابل فیلم، به ازای هر یک % 10 و در مجموع % 20 به تعرفه درمان 

رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی با در نظر گرفتن تعداد فیلدهای درمانی، اضافه گردد.
کد - 90 پرداخت به پزشکان تمام وقت جغرافیایی:

برای کلیه خدمات بستری و سرپایی) درمانی ، تشخیصی ، پاراکلینیکی و توانبخشی ( که توسط پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام 
وقت جغرافیایی در بخش دولتی ارائه می شوند ، جزء حرفه ای خدمات تحت پوشش سازمان های بیمه گر 2 برابر ارزشهای نسبی درج شده 

در ستون 
واحد ارزش نسبی قابل محاسبه و اخذ می باشد . این مابه التفاوت تنها به سهم سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی تعلق می گیرد و مبنای 

پرداخت بیمار برای کلیه خدمات) اعم از اینکه بیمار دارای بیمه و یا فاقد پوشش بیمه ای باشد (، ارزش نسبی پایه هر خدمت) بدون اعمال 
ضریب تمام وقتی  می باشد

پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از پزشکان اطالق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی-
درمانی و یا مراکز درمانی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت انتفاعی در زمینه خدمات درمانی خارج از مراکز دانشگاهی را 

نخواهند داشت
نکته :درصورت احراز عدم حضور اعضای هیئت علمی و درمانی تمام وقت جغرافیایی در هنگام ارائه خدمت و صرفاً ممهور نمودن اسناد به 

مهر ایشان خالف ضوابط بوده و هیچ مبلغی بابت جزء حرفه ای پزشک تمام وقت قابل پرداخت نمیباشد. 
کد - 95 پرداخت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور:

برای کلیه خدمات بستری که توسط پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و غیرتمام وقت در مناطق محروم ارائه می 
شوند ، جزء حرفه ای خدمات تا حداکثر 2 برابر ارزش نسبی مربوطه ، حسب درجه محرومیت شهر ، قابل محاسبه و پرداخت می باشد . این 
مابه التفاوت تنها به سهم سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی تعلق می گیرد و مبنای پرداخت بیمار) اعم از اینکه بیمار دارای بیمه و یا فاقد 

پوشش بیمه ای باشد(، ارزش نسبی پایه هر خدمت )بدون اعمال ضریب تعرفه ترجیحی منطقه ( می باشد. 
اعمال کد تعدیلی ( - 90 ) با کد تعدیلی (- 95 ) در صورت وجود شرایط مربوطه) اشتغال پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی در مناطق 

مشمول تعرفه ترجیحی مناطق محروم ( ، حداکثر تا 3 کا قابل محاسبه خواهد بود
کد - 99 دوره پیگیری درمان بیماران تصادفی:

دوره پیگیری بیماران تصادفی که منجر به بستری بیمار می گردد، از زمان اولین ترخیص دو ماه می باشد و پوشش بیمه پایه منوط به اتمام 
دوره پیگیری خواهد بود .در طول دوره پیگیری ، کلیه هزینه ها از محل اعتبارات قانونی مربوطه پرداخت می گردد. 

نکته :دوره پیگیری از زمان ترخیص شروع می شود
شرح اقدامات



مراکز بیمارستانی در سطح کشور براساس نوع وابستگی آنها به سه دسته تقسیم می شوند:
بیمارستانهای دولتی دانشگاهی : وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی سطح کشور بوده و در قالب مراکز آموزشی- درمانی عالوه بر ارائه 
خدمت به بیماران اقدام به آموزش دانشجویان و دستیاران رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی نموده که بیشترین مراکز طرف قرارداد 

بیمه های پایه را تشکیل می دهند. این مراکز مجاز به دریافت تعرفه دولتی از بیمه شدگان بوده و معاف از پرداخت مالیات می باشند. اعضاء 
هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی در این مراکزفعالیت نموده و از تعرفه های خاص خود برخوردار می گردند. این مراکز تحت نظر حوزه 
معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی فعالیت نموده و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت بهداشت و شورایعالی بیمه سالمت جهت آنها 

الزم االجرا می باشد.
بیمارستانهای دولتی غیر دانشگاهی : شامل مراکزی می گردند که وابسته به ارگانهای دولتی غیر از دانشگاههای علوم پزشکی از قبیل 

سازمان تأمین اجتماعی ، بانکها ، وزارت نفت و ... می باشند که نسبت به عقد قرارداد با این مراکزبه صورت موردی یا در چهارچوب سازمانی 
اقدام می گردد.

بیمارستانهای خصوصی و خیریه : وابستگی آنها به بخش خصوصی و یا ارگانها و بنیادهای خیریه بوده و مجاز به دریافت تعرفه های 
مصوب بخش خصوصی می باشند . براساس مصوبه هیئت وزیران در هر سال و مفاد قرارداد ) درصورت عقد قرارداد با این مراکز ( ، مالك 

پرداخت بیمه های پایه ، همچنان تعرفه دولتی بوده و اخذ مابه التفاوت براساس مصوبه هیئت وزیران و مفاد قرارداد تعرفه های دولتی و 
خصوصی از بیمه شدگان در این مراکز قانونی می باشد

انواع خدمات ارائه شده در مراکز بیمارستانی:
کلیه مراکز درمانی بیمارستانی بر حسب پروانه تأسیس و مجوزهای صادره از سوی وزارت بهداشت مجاز به ارائه خدمات واحداث بخشهای 

خاصی می باشند و ارائه خدمت به سه شکل به بیمه شدگان صورت می گیرد :
بستری 

بستری موقت)تحت نظر( 

خدمات سرپایی بیمارستان اعم از خدمات ارائه شده در درمانگاه تخصصی ، اورژانس و واحدهای پاراکلینیک و داروخانه 

نحوه محاسبه فرانشیز و سهم سازمان: 
1 -اسناد بستری مورد تعهد: 

الف - سهم بیمه پایه 90 : درصد تعرفه مصوب هیأت وزیران در بخش دولتی 
ب -فرانشیز : تا % 10 در صد تعرفه مصوب هیأت وزیران در بخش دولتی 

توضیح :1 در مراکز خصوصی طرف قرارداد پرداخت مابه التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی مصوب هیأت وزیران برعهده بیمه پایه نمی باشد  
توضیح :2 پرداخت هزینه موارد غیر بیمه ای بر عهده بیمار می باشد.

توضیح :3 فرانشیز خدمات بستری ارائه شده به بیماران خاص برابر ضوابط اعالم شده توسط شورای عالی بیمه خواهدبود
2-اسناد بستری موقت)زیر6 ساعت (و خدمات سرپایی مورد تعهد 

الف - سهم بیمه پایه 70 : درصد تعرفه مصوب هیأت وزیران در بخش دولتی
ب - فرانشیز : تا 30 درصد تعرفه مصوب هیأت وزیران در بخش دولتی

توضیح -1 در مراکز خصوصی طرف قرارداد پرداخت مابه التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی مصوب هیأت وزیران برعهده بیمه پایه نمی باشد. 
توضیح -2 پرداخت هزینه موارد غیر بیمه ای بر عهده بیمار می باشد

توضیح :3 فرانشیز خدمات سرپائی و تحت نظر زیر 6 ساعت ارائه شده به بیماران خاص برابر ضوابط اعالم شده توسط شورای عالی بیمه 
خواهد بود.

 بدیهی است همواره مصوبات هیأت دولت مالك عمل است. 
سند بستری بیمارستانی:

الف)  برگ صورتحساب یا معرفی نامه بیمارستانی:
از طرف شورایعالی بیمه یک فرمت ثابت جهت کلیه بیمه های پایه، بیمارستانها و بیمار اعالم و شامل خدمات و قیمت  آنها می باشد که 

توسط مرکز درمانی ارائه می گردد.



تبصره : در بیمارستانهایی که سیستم  HIS راه اندازی شده، اطالعات برگه صورتحساب منطبق با فرمت فوق بوده و در صورت درخواست 
بیمه های پایه و با توافق دفتر IT وزارت بهداشت ارسال صورتحساب به صورت فایل الکترونیکی الزامی است

ب  اسناد مثبته:
به کلیه اوراقی اطالق میشود که می بایست طبق ضوابط شورایعالی بیمه جهت پرداخت هزینه سهم بیمه پایه به صورتحساب بستری ضمیمه 

گردد.
این اسناد مثبته عبارتند از:  

 1دستور بستری با تشخیص اولیه ممهور به مهر و امضاء پزشک بر روی برگه دفترچه بیمه بیمار 
تبصره : صدور دستور بستری بر روی سرنسخه بیمارستان صرفاً در بخش اورژانس بال مانع می باشد.بدیهی است درهنگام ترخیص ارائه 

دفترچه درمانی الزامی است.
 2فتوکپی عکس دار صفحه اول دفترچه /کارت بیمه معتبر و یا معرفی نامه بیمه پایه 

برای بیمه شدگان روستایی زیر هفت سال و در سایر بیمه های پایه زیر دو سال ، نیازی به عکسدار بودن دفترچه نمی باشد
٣-برگه صورتحساب ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج و مهر و امضاء بیمارستان بر روی صورتحساب که به تأیید نهائی کارشناس بیمه 

رسیده باشد. 
تبصره :تائید اولیه کارشناس ناظر در پشت برگه دستور بستری درج می گردد .ضمناً در مراکزی که از سوی بیمه پایه کارشناس معرفی نشده 

است نیازی به تائید ندارد 
 4-برگه شرح عمل ممهور به مهر و امضاء پزشک جراح و کمک جراح) درصورت حضور (و درج کد های مربوطه بر اساس کتاب ارزشهای 

نسبی به همراه درج زمان شروع و پایان عمل جراحی) فتوکپی یا نسخه دوم)
 5-برگه بیهوشی ممهور به مهرو امضاء متخصص بیهوشی و درج ارزش تام، شامل پایه، زمان، ریکاوری و کدهای تعدیلی بیهوشی بر اساس 

کتاب ارزشهای نسبی و به همراه درج زمان شروع و پایان بیهوشی) فتوکپی یا نسخه دوم(
 6-تصویر برابر اصل یک نسخه فاکتور خرید تجهیزات پزشکی مانند پروتز ، مش ، استنت و.... توسط بیمارستان

 تبصره:کلیه تجهیزات پزشکی بایستی از شرکت های مورد تائید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه 
گردد.

 7-الصاق برچسب تجهیزات پزشکی استفاده شده در عمل جراحی به برگه شرح عمل
 8-لیست دارویی مصرف شده و قیمت گذاری شده ممهور به مهر و امضاء مسئول فنی داروخانه) یا تأیید رئیس بیمارستان

 9-لیست آزمایشات) بالینی - پاتولوژی (که به تأیید مسئولین فنی مربوطه) یا تائید ریاست بیمارستان (رسیده باشد.
 10-لیست خدمات پرتوپزشکی، خدمات تشخیصی تخصصی و فوق تخصصی نظیر سی تی اسکن،MRI  که به تأیید مسئولین فنی مربوطه 

رسیده باشد و در صورت نیاز بنا بر درخواست کارشناس بیمه ارسال تصویر گزارش موارد فوق الزامی است. 
 11-لیست دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل ممهور به مهر و امضاء جراح، بیهوشی و مسئول اتاق عمل

توضیح: 
 *مفاد دستورالعمل فوق نافی انجام وظایف نظارتی سازمان های بیمه گر نخواهد بود. 

 *در مراکزی که مهر پزشکان و مسئولین فنی بخش های مختلف به صورت اسکن شده می باشد، پرداخت هزینه اسناد پزشکی با مهر اسکن 
شده و امضای اصل بالمانع است.

 *مدارك مثبته در پرونده های گلوبال شامل ردیفهای ١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،١٠ می باشد.
تبصره:درخصوص بند 3 درج ریز هزینه های گلوبال ضرورتی ندارد.

نحوه رسیدگی به صورتحساب:
بستری: 

به کلیه مواردی که بیمار براساس دستور پزشک، نیازمند بستری باالی 6 ساعت به منظور درمان طبی و یا جراحی  طبق شرایط این آیین 
نامه باشد ، اطالق می گردد . که به شرح ذیل می باشد: 

درمان طبی -١



در صورتیکه جهت بیمار دستور بستری در بخش توسط پزشک صادر و با تشکیل پرونده بستری شود بیمار بستری تلقی شده ، هزینه های 
وی به تفکیک سرفصلها در ردیف هزینه های بستری ثبت می گردد.

درمان جراحی -٢
چنانچه بیمار نیاز به عمل جراحی ، اتاق عمل)غیر از اتاق عمل سرپایی (و بیهوشی داشته باشد، بیمار بستری تلقی می گردد) .حتی در 

صورتی عدم اقامت کمتر از 6 ساعت(
درمان تحت نظر(بیماران زیر 6 ساعت)

بیماران بستری موقت) تحت نظر (شامل بیمارانی می شوند که در اورژانس بیمارستان به مدت زمان کمتر از 6 ساعت تحت نظر می باشند.
*در صورتی که در بیمارستانها بخشی به نام بخش اورژانس با استانداردهای مصوب بخشهای بیمارستانی دایر باشد این بخش با درمانگاه و 

تحت نظر اورژانس متفاوت بوده و شرایط بستری در آنها تابع شرایط مربوط به سایر بخشهای بیمارستانی می باشد

ضوابط و نحوه رسیدگی به سرفصلهای پرونده های بیمارستانی
ضوابط و نحوه محاسبه هزینه اقامت یا تخت روز (هتلینگ):  

چنانچه مدت بستری بیمار در بیمارستان بیشتر از 6 ساعت باشد) صرفاً بخش مصوب بیمارستانی ( یک روز تخت قابل محاسبه می باشد. 
هزینه هتلینگ در مراکز جراحی محدود قابل محاسبه نیست

تعداد روزهای بستری از تفاضل تاریخ ترخیص و تاریخ بستری بدست آمده و مالك تاریخ ترخیص ، دستور پزشک معالج رضایت شخصی و یا 
فوت بیمار می باشد(با کسر تعداد روزهای مرخصی موقت) 

هزینه تخت روز براساس درجه اعتبار بخشی مندرج در پروانه اعتباربخشی بیمارستان صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و مطابق تعرفه مصوب هیات وزیران که هر ساله براساس جدول ذیل ابالغ می گردد، قابل محاسبه و اخذ می باشد.
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تبصره : درجه اعتباربخشی - کلیه بیمارستانها براساس دستورالعمل اجرایی و استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ابالغی از سوی وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هر سال حداقل یکبار مورد اعتباربخشی قرار گرفته و براساس امتیازات مکتسبه درجه بندی و گواهینامه 
دریافت می نمایند که این درجه بندی شامل بیمارستانهای درجه یک عالی ،یک مثبت،١ ،٢، 3 و زیر استاندارد می باشد . بدیهی است وجود 
گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان جهت احراز درجه ، مکتسبه در اداره نظارت الزامی می باشد و در صورت عدم دریافت گواهی نامه اجرای 
مصوبه شصتمین جلسه شورایعالی بیمه ضروری خواهد بود. این اعتباربخشی در تختهای معمولی بیمار سوختگی ، نوزاد سالم ، نوزاد بیمار 
سطح دوم ، بیمار روانی و POST CCU همان درجه اعتباربخشی بیمارستان می باشد اما بخشهای  CCU, ICUو NICUهرکدام باید جداگانه 
اعتباربخشی شده و درجه آن مشخص گردد . بیمارستانها و بخشهای درجه یک عالی و یک مثبت و یک مطابق تعرفه تخت روز درجه یک 

قابل محاسبه خواهد بود. 
نکته :در صورت عدم ارائه گواهینامه ارزشیابی در مدت حداکثر چهار ماه از تاریخ انقضاء ارزشیابی قبلی کسورات اعتبار بخشی بیمارستان غیر 

قابل برگشت می باشد. 
نکات:

١-درجه اعتباربخشی هر بخش صرفاً مخصوص به همان بخش می باشد.
 2-در بخش دولتی و تأمین اجتماعی ، خصوصی و خیریه ، درجه اعتباربخشی بیمارستانها و بخشهای ویژه جدید االحداث در یک سال اول 
بهره برداری بعنوان درجه یک محسوب می گردند و دریافت و ارائه گواهینامه اعتبار بخشی برای دوره فوق)تا پایان سال اول (الزامی و 

ضروری می باشد.
 3-برای اقامت کمتر از 6 ساعت در بیمارستان هزینه هتلینگ قابل محاسبه نمی باشد 

 4 .تخت روز بخش هایی که طبق مصوبه هیئت محترم وزیران فاقد تعرفه می باشد، مطابق تخت روز عادی قابل محاسبه می باشد.



  5-تعهد بیمه در مورد هتلینگ تخت عادی و تخت vip برابر هزینه اتاق 3 تختی یا بیشتر در بخش دولتی می باشد
 6-در صورتی که بیمار در یک روز در دو نوع تخت بستری گردد (بعنوان مثال تخت عادی و icu) مدت زمان اقامت بیشتر مالك محاسبه 

هزینه نوع تخت روز خواهد بود.
٧- تخت ایزوله: در مورد اندیکاسیون بستری در اتاق ایزوله -طبق مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی -( مانند بیماری عفونی - درمان 
یا آلودگی با مواد رادیواکتیو و رادیوایزوتوپ ، ضعف سیستم ایمنی بیمار یا ایزوله معکوس ) با درخواست پزشک معالج، هزینه اتاق ایزوله 

معادل اتاق یک تختی و براساس درجه اعتباربخشی بیمارستان در بخش دولتی محاسبه می گردد.
٨- تخت سوختگی: در صورت بستری بیمار در بخش سوختگی ، تعرفه هتلینگ بخش سوختگی قابل محاسبه بوده ودر صورتیکه ادامه درمان 

بیمار در سایر بخشها مانند بخش جراحی ترمیمی پیگیری شود ، هزینه هتلینگ بصورت تخت عادی محاسبه میگردد.
٩- روزهای مرخصی موقت از تخت روز کسر می گردد.

١٠- بخش روانپزشکی : هزینه بستری بیمار در بخش روانپزشکی حداکثر 8 هفته در سال از زمان اولین بستری بعنوان بیماری حاد 
براساس درجه اعتباربخشی بیمارستان و مازاد بر آن به عنوان بیماری مزمن (طبق تشخیص پزشک معالج) برابر تعرفه تخت روانی درجه سه 

قابل محاسبه می باشد. 
نکته : بیماران مزمنی که جنبه نگهداری پیدا می کنند خارج از تعهد بیمه های پایه می باشند) . با نظر پزشک معالج(

11-هزینه اقامت همراه : در تعهد بیمه پایه نمی باشد.

١٢-هزینه تخت نوزاد: 
الف (هزینه نگهداری نوزاد سالم به همراه مادر، پس از زایمان طبیعی حداکثر یک روز و پس از سزارین حداکثر 2 روزقابل محاسبه می باشد 

).اسناد گلوبال مطابق بخشنامه مربوطه محاسبه می گردد(
ب (در صورتی که نوزاد بدلیل بیماری مادر درهمان نوبت بستری در بیمارستان در اتاق مادر یا بخش نوزادان نگهداری شود هتلینگ تخت 

نوزاد سالم با تائید کارشناس ناظر قابل محاسبه می باشد. 
ج (نوزاد) تا سن 28 روز (که بعلت بیماری بستری می گردد با تشکیل پرونده بستری و با تعرفه تخت نوزاد بیمار) سطح دوم (محاسبه می 

شود.
د (هزینه نوزاد در بخش NICUبرابر تعرفه مصوب این نوع اقامت می باشد که 70 درصد این مقدار بابت هزینه اقامت و 30 درصد بابت برخی 

از خدمات پزشکی به شرح ذیل) به صورت گلوبال (می باشد: 
خونگیری متناوب از نوزاد ، کارگذاری کاتتر نافی) وریدی و شریانی (، اکسیژن تراپی ، کارگذاری لوله تراشه و اتصال به بنت و تغییر 
SETUPآن، تنظیم مکرر دستگاه ، کلیه اقدامات برای بررسی عفونت خونی (SEPSIS) نطیر(LP، کشت خون و ترشحات تنفسی (، نمونه 
 (CHET TUBE)،الواژ و گاواژ ، تخلیه ترشحات ریوی (NG)پالس اکسیمتری ، گذاشتن لوله بینی معده (ABG)گیری برای گازهای خونی

کارگذاری سونداژ ، فتوتراپی ، فیزیوتراپی تنفسی ، تزریقات ، سرم درمانی ، تزریق خونی ، انجام تزریقات توسط پمپ ( انفوزیون مداوم
 *سایر خدمات نظیر کارگذاری کاتتر غیر نافی ، ویزیت پزشک معالج)بجز پزشک مقیم (، مشاوره ، اعمال جراحی ، تزریق سورفاکتانت توسط 

پزشک ، تعویض خون و غیره جداگانه قابل محاسبه می باشد 
١٣-در بخشهای ICUدارای 5 تخت و بیشتر پرداخت % 30 هزینه هتلینگ منوط به حضور پزشک مقیم می باشد و دربخشهایشICU زیر 5 

تخت پرداخت % 100 هزینه هتلینگ درصورت عدم حضور پزشک مقیم بالمانع می باشد
*درصد خدمات  ICU , NICUمشمول ٢Kهیئت علمی و ترجیحی مناطق محروم نمی شود. 

١٤-تخت روز بیمارتحت نظر : مادامی که بیمار در تختهای تحت نظر) تختهای غیر مصوب (بیش از 6 ساعت از نظربستری تعیین تکلیف 
نشده باشد کلیه خدمات طبق تعرفه مصوب بدون تخت روز با فرانشیز بستری محاسبه و پرداخت می گردد.

١٥-در خصوص بیمارانی که نیاز به بستری در بخشهای ویژه دارند ولی با دستور پزشک معالج در بخشی بجز بخشهای ویژه بیمارستان 
بستری گردیده و تحت مونیتورینگ قرار می گیرند،هزینه اقامت آنها از مجموع هزینه اقامت در بخش عادی با اضافه نمودن ارزش نسبی کد 

 EKG )900770مانیتورینگ یا هولتر 24 ساعته فشار خون به هر روش با ثبت،تفسیر وگزارش(محاسبه می گردد
 *در محاسبه هزینه اقامت، آخرین ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان مالك عمل می باشد.

ضوابط و نحوه محاسبه هزینه خدمات جنبی پرستاری: 



به مجموع خدماتی که توسط کادر درمان بیمارستان بجز پزشکان به بیماران بستری ارائه می گردد تعرفه ای معادل٦%کل مبلغ تخت روز 
بیمار تعلق می گیرد. از جمله این خدمات می توان به تزریقات ، وصل سرم ، پانسمان و انما و...  اشاره نمود.

 *هزینه خدمات پرستاری و جنبی معادل %6 کل مبلغ هتلینگ) تخت روز (بیمار بستری است.
 *فهرست لوازم مصرفی%6 خدمات جنبی پرستاری :شامل هزینه سرنگ،گاز، باند، پنبه، الکل، بتادین، چسب، آب اکسیژنه، ساولن و ...می 
باشد که در سرفصل هزینه های %6 خدمات جنبی پرستاری لحاظ، و به بیمارستان پرداخت میگردد .بنابراین بیمارستان نباید هزینه اینگونه 

موارد را بطور جداگانه از بیمه های پایه درخواست و یا از بیمه شده بصورت آزاد دریافت نماید. 
 *هزینه این وسایل دراتاق عمل، اتاق زایمان ) به جزء کاله ، کاور کفش ولباس یکبار مصرف (قابل محاسبه است.

*در ICUوNICU   6%تعرفه خدمات پرستاری فقط به % 70 تعرفه تخت تعلق می گیرد. 
 *در هنگام محاسبه هزینه زایمان طبیعی، هزینه خدمات پرستاری به تخت نوزاد سالم نیز تعلق می گیرد

ویزیت:
عبارت است از خدماتی که بوسیله پزشک در مطب یا بطور سرپایی در درمانگاه ، اتاق معاینه و یا در بخش بیمارستان انجام می شود.

طبق تعریف فوق ویزیت در دو قسمت سرپایی و بستری قابل ارائه می باشد
 *ویزیت بستری در بیمارستان و بر بالین بیمار و یا در اتاق درمان بیمارستان ارائه می شود و مبنای محاسبه حق الزحمه آن براساس ضریب 

Kکتاب ارزشهای نسبی می باشد که مبلغ این ضریب هر ساله توسط هیأت محترم وزیران جهت اجرا ابالغ می گردد. 
 *تعرفه حق ویزیت روزانه در بخشهای بستری مربوط به مجموع ویزیتهای انجام شده توسط پزشک معالج می باشد، )یک ویزیت یا بیشتر (

در نتیجه بیش از یک حق ویزیت در روز قابل محاسبه نخواهد بود.
 *ویزیتهای منجر به جراحی ، برای جراح قابل محاسبه و اخذ نخواهد بود ) قبل و بعد از عمل جراحی(

 *ویزیت منجر به بیهوشی و بعد از بیهوشی برای متخصص بیهوشی قابل محاسبه و اخذ نخواهد بود. 
 *ویزیت کلینیک بیهوشی بر اساس آیین نامه مربوطه صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه می باشد.

 *ویزیت متخصصین پزشکی قانونی در بخشهای مسمومیت بر مبنای ویزیت متخصص قابل محاسبه می باشد. 
 *درخصوص بیماران روانی مزمن بستری در بیمارستان حداکثر دو ویزیت روانپزشکی در ماه قابل محاسبه میباشد

جهت قابل پرداخت بودن ویزیت الزم است پزشک معالج نتیجه معاینه و یا دستورات پزشکی را در پرونده منعکس و مهر امضاءنماید
*ویزیت روزانه پزشک مقیم  ICUوNICU به صورت گلوبال در % 30 هزینه تخت روز لحاظ گردیده و جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی 

باشد.
 *در مراکزی که فاقد پزشک مقیم در بخش های ویژه می باشند به شرط کسر 30 درصد هزینه پزشک مقیم به پزشک متخصص بیهوشی و 

فلوشیپ یا فوق تخصص  icuکه به عنوان مسوول فنی بخش ویژه معرفی گردیده است روزانه یک ویزیت قابل پرداخت می باشد.
*ویزیت پزشک معالج در ICUوnicu شرط انجام ، طبق ضوابط جاری قابل محاسبه می باشد .بدیهی است چنانچه پزشک معالج همان 

پزشک مقیم باشد ویزیت جداگانه قابل محاسبه نخواهد بود. 
 *ویزیت همراه با آنژیوگرافی در صورتی که بیمار صرفاً تحت آنژیوگرافی بایا بدون آنژیوپالستی قرار بگیرد قابل محاسبه واخذ نمی باشد.

* ویزیت در مراکز دولتی دانشگاهی به رزیدنت سال سوم و باالتر قابل محاسبه می باشد.
نکته :چنانچه بیمار جهت دریافت خدماتی مانند آندوسکوپی، کلونوسگوپی،برونکوسکوپی،ECTو سایر خدمات مشابه بستری گردد ویزیت 

بستری به ایشان تعلق نمیگیرد ولی چنانچه در مدت بستری نیاز به خدمت مورد اشاره باشد ویزیت روزانه قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
انواع ویزیت بستری:

*ویزیت روز اول : برابر ارزش تعیین شده در کتاب ارزش نسبی
*ویزیت اولیه نوزادمتولدشده : برابر ارزش تعیین شده در کتاب ارزش نسبی

*ویزیت روزدوم به بعد : برابر ارزش تعیین شده در کتاب ارزش نسبی
*ویزیت روز ترخیص :برابر ارزش تعیین شده در کتاب ارزش نسبی

*ویزیت جامع در بخش اورژانس :برابر ارزش تعیین شده در کتاب ارزش نسبی بر اساس پروتکل ابالغی وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی



* ویزیت محدود : ویزیت محدود اورژانسبرای بیماران سطح 3 و 4 تریاژ )ویزیت بیماران سطح 5 تریاژ در اورژانس برابر ویزیت سرپایی 
میباشدویزیت سایر گروه های تخصصی برابر ویزیت سرپایی قابل محاسبه واخذ میباشد(

*مراقبت بحرانی : مراقبت بحرانی )اطفال و بزرگساالن( سطح یک یا دو تریاژ مصوب وزارت بهداشت )بیماران اغمایی، مالتیپل تروماو بد حال
*تعداد ویزیتهای قابل پرداخت جهت یک بیمار بستری معادل تعداد روزهای بستری به اضافه ویزیت روز ترخیص می باشد . چنانچه بیمار 
فوت یا با رضایت شخصی ترخیص گردد ، ویزیت روز ترخیص قابل محاسبه نخواهد بود .چنانچه احراز گردد قبل از ترخیص یا فوت، 

بیمارتوسط متخصص ویزیت شده است ویزیت قابل محاسبه می باشد. 
مشاوره:

عبارت است از خدماتی که بنا به توصیه و درخواست پزشک معالج توسط پزشکی با تخصص دیگر، به صورت اظهار نظر یا پیشنهاد به منظور 
ارزیابی بیشتر و یا درمان بهتر بیمار ارائه می گردد.

پرداخت هزینه مشاوره صرفاً منوط به درخواست پزشک متخصص معالج با مهر و امضاء و همچنین جواب مشاوره با مهر و امضاء پزشک 
مربوطه و ذکر تاریخ مشاوره می باشد.

 *هزینه هر بار مشاوره برابر ارزش تعیین شده در کتاب ارزش نسبی محاسبه می گردد. 
 *حداکثر مشاوره انجام شده قابل پرداخت جهت یک بیمار 6 مشاوره برای پزشکان با تخصصهای مختلف و حداکثر سه مشاوره از یک 

تخصص ، مشاوره های بیش از تعداد مجاز به صورت ویزیت روزدوم به بعد مازاد بر ویزیت روزانه پزشک معالج محاسبه می گردد
 *مشاوره بیهوشی در صورتی که منجر به عمل جراحی و بیهوشی گردد قابل محاسبه نخواهد بود.

 *مشاوره جراح در صورتیکه منجر به جراحی گردد قابل محاسبه می باشد
 *مشاوره جهت متخصصینی منجمله تغذیه و پزشکی اجتماعی تنها بر اساس کدهای موجود در کتاب قابل پرداخت میباشد.

* مشاوره در مراکز دولتی دانشگاهی به رزیدنت سال سوم و باالتر قابل محاسبه می باشد.
 *مشاوره پزشک مدعو برابر ارزش تعیین شده در کتاب ارزش نسبی با شرایط زیر قابل محاسبه می باشد: 

 -تخصص پزشک مدعو در بیمارستان موجود نباشد.
 -درخواست پزشک معالج در پرونده پزشکی موجود باشد. 
 -پزشک مدعو در کلینیک های بیمارستان فعالیت ننماید. 

 -ویزیت بربالین بیمار انجام شود. 
 -در مورد بیماران سرپایی نباشد. 

 -به رزیدنت تعلق نمی گیرد.
حق العمل: 

به مجموعه ای از خدمات ارائه شده به بیماران که براساس نوع خدمت ، دارای ارزشهای نسبی خدمات پزشکی می باشند ، حق العمل گفته 
میشود

-پوست و ضمائم:
در این بخش ، انواع دبریدمان ، ترمیم ، اکسیزیون ضایعات خوش خیم و بدخیم ، انواع پیوند و فلپ پوستی ، پانسمان سوختگی ، انواع 

ماستکتومی و سایر موارد مربوط به پوست و ضمائم پوستی ذکر گردیده است.
نکات: 

 *با توجه به اختالف زیاد کدهای عمل درخصوص برداشتن توده های خوش خیم و بدخیم ، برای افتراق آنها باید به مسائلی مانند چسبندگی 
توده به اطراف ، نامنظم بودن توده ، دست اندازی ، اندازه آن و نیز ارسال یا عدم ارسال نمونه جهت پاتولوژی) که اغلب ، در شرح عمل به آنها 

اشاره می گردد (توجه نمود
 *درخصوص پیوندهای پوستی بیماران سوختگی، حق الزحمه اسکارتومی ، دبریدمان وگرافتهای انجام شده براساس کتاب ارزش نسبی 

خدمات سالمت محاسبه می گردد 
 *در رابطه با نحوه محاسبه ارزش نسبی خدمات سوختگی و ارزش تام بیهوشی از کد های ارزش نسبی خدمات سالمت و آیین نامه های 

مربوط به کتاب استفاده میشود.
(TBSA):نحوه محاسبه درصد سوختگی بدن* 



برای محاسبه درصد سوختگی از قانون 9 استفاده می شود به شرح جدول زیر که بر اساس آن تمام سطح بدن به واحدهای نه درصدی تقسیم 
می شود که در اطفال به علت بزرگی سر این ضرایب تغییر می کند.

بالغین: 
درصد سوختگی اطفال درصد سوختگی بالغین عضو سوختگی ردیف

%١٤ %١٨ اندام تحتانی ( هر کدام) ١

%١٨ %١٨ تنه خلفی  ٢

%١٨ %١٨ تنه قدامی  ٣

%٩ %٩ اندام فوقانی (هرکدام) ٤

%١٨ %٩ سروصورت وگردن ٥

- %١ ناحیه تناسلی  ٦
نکته: 

 1- سطح پوست بدن فرد بالغ معادل 17000 سانتی متر مربع(١/٧ مترمربع) در نظر گرفته می شود.
 2- هر %1 سوختگی فرد بالغ معادل 170 سانتی متر مربع می باشد.

 3- فرد بالغ از نظر سنی به باالی 12 سال اطالق می گردد.
 *اسکار سوختگی : درمان اسکار سوختگی بعلت عوارضی نظیر احتمال تبدیل به بدخیمی ، محدودیت حرکتی ،تنفسی یا ایجاد حساسیت و 

ناراحتی پوستی در تعهد می باشد
*در کد 100325 برداشت پوست جهت گرافت بصورت جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد. 

 *نظر به اینکه در کدهای ترمیمی سوختگی به عنوان شیرخوار و یا نوزاد تنها جهت محاسبه درصد سوختگی اشاره شده است لذا کد تعدیلی 
 63دراین موارد قابل محاسبه خواهد بود. 

 *در کد 100190 برای خارج نمودن تیشو اکسپندرهای خارج بافتی حسب مورد چنانچه تواماً از کدهای فلپ پوستی یا فلپ عضالنی - 
فاشیایی استفاده شود ، با رعایت اصول جراحی محاسبه و پرداخت بالمانع خواهد بود. 

 2-دستگاه استخوانی- عضالنی:
در این بخش انسیزیون آبسه بافت نرم ، نمونه برداری ، رزکسیون تومور ، جا اندازی بسته و باز در شکستگی و در رفتگی ، پیوند استخوان ، 

کارگذاری و برداشتن پروتز و جسم خارجی و موارد دیگر براساس نواحی آناتومیک مختلف ذکر شده است.
نکات:

 *هزینه اکسپلوراسیون زخم بمنظور بررسی احتمال آسیب عصب و یا تاندون در مواردی که بدلیل زخمهای نافذ و احتمال آسیب عصب یا 
تاندون ، نیاز به بررسی عمیقتر و گسترده تر زخم وجود داشته باشد براساس گزارش و شرح عمل قابل محاسبه می باشد.(در صورتی که 

ترمیم صورت نپذیرد)
 *در اعمال جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی، استئوتومی قابل محاسبه و اخذ نمی باشد.

 *در شکستگی های بدون جا اندازی ، حق الزحمه گچ گیری بطور مجزا قابل محاسبه و اخذ نمی باشد. 
 *دراعمال جراحی داخل مفصل ) شکستگیها و (...کدهایی مثل کپسولوتومی و یا استئوتومی جزو عمل بوده و جداگانه قابل محاسبه و اخذ 

نمی باشد.
 *بابت خارج کردن ایمپلنت های عمقی وسطحی (پروتز ، سیم ، پیچ ، میل و ...)چنانچه دارای کد اختصاصی باشند با همان کد( مانند خارج 

کردن پروتز هیپ) ودر غیر اینصورت از کد های خارج کردن ایمپلنت های عمقی و سطحی استفاده می شود. 
 *کد خارج کردن ایمپلنت های عمقی وسطحی) پروتز، سیم، پیچ، میل و (...بابت هر تعداد پیچ و پالك خارج شده در یک شکاف جراحی 

تنها یکبار قابل گزارش و محاسبه می باشد



 *در خصوص کدهایی با شرح ترمیم هر تاندون ، هر مفصل، یا هر عضله در صورت نیاز به ترمیم بیشتراز یک مورد ، اصول درصد گیری 
اعمال جراحی ) کد تعدیلی ( - 51 طبق ضوابط کتاب ارزشهای نسبی قابل تسری است. 

 *در خصوص آن دسته از شکستگیها و آسیبهای مفصل هیپ و قسمت پروگزیمال فمور که نیاز به کشش استخوانی (pin traction) می 
باشد در عمل جراحی اولیه صرفاً کد کشش استخوانی قابل گزارش و درخواست می باشد. 

نکته : در صورتی که شکستگی های مذکور تنها با( pin traction ) تحت درمان نهایی قرار گیرند کدهای جااندازی شکستگی های بسته 
در صورت درخواست قابل محاسبه می باشد

 *اعمال جراحی ستون فقرات به منظور اصالح اسکولیوز و کیفوز در سن رشد) هجده سال (یا مشکالت ایجاد شده تنفسی قابل محاسبه 
است.

نکته :در سایر موارد بدون در نظر گرفتن سن بیمار با تایید شورای علمی تخصصی بیمه پایه قابل پرداخت می باشد.
 *در ترمیم های بد جوش خوردگی یا جوش نخوردگی قسمتهای مختلف اسکلت استخوانی ، فیکساسیون داخلی بصورت جداگانه قابل 

محاسبه و اخذ نمی باشد.
*محاسبه هزینه تعویض مفصل

هزینه تعویض مفاصل با شرایط و ضوابط تعیین شده طبق مصوبه هیئت وزیران در شمول تعهدات بیمه های پایه می باشد.
 -دستگاه تنفس: 

در این بخش اعمال مربوط به بینی ، سینوس ها ، حنجره ، تراشه و برونش ، ریه ، پرده جنب و سایر موارد مربوطه ذکرشده است.
 *انجام همزمان عمل سپتوپالستی و رزکسیون ساب موکوزال(SMR) دارای کد مشترك می باشد.

در اعمال سپتورینو پالستی ،هزینه سپتوپالستی بر مبنای تعرفه این عمل در فهرست تعرفه گلوبال اعمال جراحی شایع با تایید کارشناس 
بیمه قابل محاسبه می باشد

 *اعمال جراحی فک وصورت در صورتیکه جنبه درمانی داشته باشد با کارشناسی بیمه های پایه و تأیید قابل محاسبه می باشد.
   4 -دستگاه قلب وعروق:

 *جهت اعمال مجدد برای کنترل خونریزی یا ترومبوز پس از عمل، در همان نوبت بستری، حق العمل جداگانه ای برای جراح قابل محاسبه 
نمی باشد.

 *درکلیه اعمال جراحی قلب باز بر روی یک یا چند رگ ،کدهای برداشت شریان یا ورید بصورت مجزا قابل محاسبه نمی باشد.
 *درصورتی که پیس میکر همراه با سایر اعمال جراحی کار گذاشته شود با اعمال کد تعدیلی ( - 51 )هزینه تعبیه پیس میکر محاسبه 

خواهد گردید
نکته : پیس میکر موقت همراه با اعمال جراحی(CABG) قابل محاسبه و اخذ نمی باشد. 

*به همراه اعمال جراحی قلب باز خدماتی مانند SWAN GANZ مانیتورینگ ، استرنوتومی که الزمه عمل اصلی میباشد قابل محاسبه 
نیست.

*در تعویض دریچه هزینه ترمیم همان دریچه قابل محاسبه نمی باشد.
*در آنژیوگرافی عروق کرونر توام با آنژیوگرافی عروق پریفری) محیطی ( حسب مورد ، % 50 تعرفه آنژیوگرافی عروق محیطی قابل محاسبه 

است.
*نکته : هزینه جز حرفه ای آنژیوگرافی عروق محیطی حداکثر در 30 درصد از آنژیوگرافی های عروق کرونر قابل محاسبه و اخذ میباشد) به 

تفکیک هر پزشک (و بدیهی است هزینه آن بطور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.
*فلوروسکوپی قلبی جهت موارد مورد نیاز مثل پیس میکر ، سوان گانز و یا مال فانکشن دریچه فقط یکبار قابل گزارش ومحاسبه می باشد.

*درزمان انجام اعمال اینترونشنال قلب و عروق، حضور تیم استندبای بیهوشی و جراحی قلب در بیمارستان محل عمل الزامی است و در 
صورت عدم حضور تیم استندبای بیهوشی و جراحی ، هیچگونه هزینه ای بابت این خدمات قابل محاسبه و اخذ نمی باشد.

 *ویزیت قبل و بعد از اعمال  Interventionalو جراحی قلب قابل محاسبه نمی باشد.
* CPR(احیای بیمار در ICU غیر قابل محاسبه و در  CCUو و بخش های عادی و اورژانس قابل محاسبه می باشد .

  *اعمال جراحی قلب باز با دو روش صورت می گیرد: 
- ON pump  با استفاده از پمپ اکسیژناتور صورت می گیرد و قلب در حالت(arrest) مورد عمل جراحی قرار میگیرد



Off pump  که با استفاده از شنتهای کرونری و اختاپوس یا استارفیش) استابالیزر ( صورت می گیرد . قلب در حالت (beating) یا ضربان 
دار معلق و ثابت نگه داشته شده و مورد عمل جراحی قرار می گیرد.

٥-  دستگاه خون و لنف: 
 *آسپیراسیون مغز استخوان و آسپیراسیون به همراه بیوپسی سوزنی هرکدام جداگانه دارای کد می باشند

٦- دستگاه گوارش:
برخی نکات مهم:

 *تانسیلکتومی رادیکال: جهت بررسی انجام نوع رادیکال ، از مواردی چون شرح عمل و ارسال نمونه برای پاتولوژی می توان استفاده نمود 
.قابل ذکر است که تانسیلکتومی رادیکال بیشتر در سنین باالی 15 سال انجام می گردد و در گزارش عمل جراحی به برداشتن مثلث 

رتروموالر باید اشاره می گردد (جواب پاتولوژی الزامی است)
*در ERCPعالوه بر شرایط عمومی اندوسکوپی نکات ذیل قابل ذکر است:

 -تعداد تخت روز براساس تأیید کارشناس بیمه قابل محاسبه می باشد. 
 -تعرفه خدمت براساس کد مربوطه در کتاب برای هر بیمار جداگانه محاسبه می شود.

 -بیهوشی وsedation تنها در صورت القاء توسط پزشک متخصص بیهوشی و حضور مستمر وی تا پایان عمل بر مبنای ارزش نسبی مندرج 
در کتاب قابل محاسبه می باشد.

 *اعمال جراحی بای پس و یا بالونینگ معده در چاقیهای مرضی(morbid abesity) در صورتیکه جنبه درمانی داشته باشدبا bmi≥40 تا 
زمان تنظیم گایدالین توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای علمی-  تخصصی بیمه های پایه قابل محاسبه می باشد

٧-دستگاه کلیه و مجاری ادراری:
برخی نکات مهم:

 *سنگ مثانه :چنانچه همراه با عمل پروستاتکتومی سوپراپوبیک ، سنگ مثانه نیز خارج گردد قابل محاسبه نمی باشد.
 *درخصوص خدمات یوردینامیک ، با توجه به شرح کدهای مربوطه ، ارائه گزارش الزامی است.

*در خصوص کدهای بررسی اورودینامیک در صورت نیاز به بیشتر از یک خدمت ، اصول درصد گیری اعمال جراحی(کد تعدیلی  - 51طبق 
ضوابط کتاب ارزشهای نسبی قابل تسری است. 

 *در اعمال جراحیTUL برداشتن تومور مثانه با دستگاه مخصوص از راه مجرای ادرار و سایر موارد مشابه سیستوارتروسکوپی و کاتتر گذاری 
الزمه عمل بوده و جداگانه قابل محاسبه نمی باشد.

 *در انجام لیتوتریپسی(ESWL) ادامه درمان برای سنگ شکنی همان سنگ هر کلیه یا حالب تا 3 ماه بعد از اولین جلسه می باشد و هزینه 
مجدد قابل محاسبه نمی باشد.

*هزینه بیهوشی درESWL  درصورت تجویز بیهوشی در موارد خاص توسط پزشک معالج وحضور مستمر متخصص بیهوشی وتکمیل برگ 
بیهوشی، بر اساس ارزش نسبی مندرج در کتاب ارزشهای نسبی خدمات سالمت قابل محاسبه می باشد.

 ٨- دستگاه تناسلی مذکر: 
*در پروستاتکتومی سوپراپوبیک خارج کردن سنگ مثانه قابل محاسبه نمی باشد

٩-  جراحی دو جنسی: 
اعمال جراحی در بیماران هرمافرودیت )دو جنسی ( با تایید پزشکی قانونی مورد تعهد بیمه پایه می باشد 

١٠-مراقبت های مامائی و زایمان: 
 *سزارین و زایمان طبیعی توسط پزشک در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی و غیر دانشگاهی براساس آیین نامه اعمال جراحی گلوبال و در 

بیمارستانهای خصوصی ، بر اساس کتاب ارزشهای نسبی قابل محاسبه می باشد.
 *در خصوص مواردی که بیمار خارج از بیمارستان زایمان می نماید در صورت انجام کوراژ بعد از زایمان کد5017٣٠  قابل محاسبه می باشد 
 *حق الزحمه ایجاد بی دردی برای متخصص بیهوشی براساس شرح بیهوشی درکد زایمان مندرج در کتاب ارزش نسبی قابل محاسبه می 

باشد). در بخش دولتی به سرجمع گلوبال اضافه می گردد(
 *در موارد زایمان بدون درد با گاز آنتونوکس" کد زایمان بدون درد با سایر روشها "با حضور مستمر پزشک متخصص بیهوشی قابل بهره 

برداری است. 



 *هزینه زایمان توسط کارشناس مامایی یا کارشناس ارشد مامایی معادل ارزش نسبی زایمان طبق کد مربوطه در کتاب ارزش نسبی، قابل 
محاسبه خواهد بود.

 *در سزارین خارج از اندیکاسیون جز حرفه ای پزشک 50 درصد قابل محاسبه می گردد و سایر موارد) جز فنی، بیهوشی هتلینگ وسایر 
موارد (بر اساس گلوبال سزارین قابل پرداخت می باشد .به عبارتی از سر جمع تعرفه گلوبال ٢٠K  کسر می شود.پ

 *در زایمان طبیعی و سزارین بصورت گلوبال ، خدمت NST قابل گزارش نمی باشد. 
 *اقدامات جراحی ، طبی و تشخیصی -درمانی برای بیماریهایی که یکی از عوارض جانبی آنها ، نازائی است در تعهد بیمه پایه نیست.

*هزینه های انواع لقاح مصنوعی) از جملهZIFT-IUF-GIFT-IVF-ART- MICRO INJECTION) در تعهد بیمه پایه نمی باشد.
 *هزینه بازکردن لوله ها برای برگشت قدرت باروری در افرادی که قبالً عقیم شده اند قابل محاسبه می باشد

*هزینه وازکتومی و توبکتومی)بجز مواردی که ضرورت آن به تائید مرجع قانونی مربوطه رسیده باشد (و تعبیه IUDدر تعهد بیمه پایه نمی 
باشد

١١-دستگاه عصبی:
برخی نکات:

 *ترمیم پرده دورا) دوراپالستی ( یا نشت مایع مغزی نخاعی صرفاً در صورتی قابل محاسبه می باشد که به منظور رفع رینوره یا اتوره انجام 
شود اما در سایر اعمال مغزی قابل محاسبه نمی باشد.

 *ترمیم نشت دورا یا مایع مغزی نخاعی در نخاع به همراه سایر اعمال جراحی ستون فقرات قابل محاسبه نمی باشد. 
 14-چشم و ضمائم چشمی: 

 *تخلیه چشم و کارگذاری پروتز : عمل جراحی تخلیه چشم جزو تعهدات می باشد . هیدروکسی آپاتیت و اعمال جراحی مربوط به جاگذاری 
و پروتز آن درتعهد بوده و هزینه SHELL(روکش) در تعهد بیمه پایه نمی باشد

  *در جریان ترمیم ملتحمه با فلپ در صورت تزریق هوا یا سالین بداخل اتاقک قدامی ، هزینه جداگانه ای قابل محاسبه نمی باشد.
*هزینه عمل کراتوپالستی) پیوند قرنیه(؛ به هر روش بر مبنای کد 602020 کتاب ارزشهای نسبی خدمات سالمت در تعهد بیمه پایه و قابل 

محاسبه می باشد.
 *هزینه های تهیه ، آماده سازی ، نگهداری و تحویل قرنیه بر مبنای کد 602055 کتاب ارزشهای نسبی خدمات سالمت در شمول تعهدات 

بیمه پایه و قابل محاسبه می باشد.
 *ویترکتومی سطحی در بیمارانی که صرفاً جهت درمان کاتاراکت تحت عمل جراحی قرار میگیرند قابل محاسبه نمی باشد.

*PRP(PanRetinal Photocoagulation)  برای هر چشم حداکثر4 جلسه و بر مبنای کد 602370 کتاب ارزشهای نسبی خدمات 
سالمت قابل محاسبه می باشد

* جهت تزریق آواستین از کد 602275 استفاده می شود.هزینه دارو برابر ضوابط مصوب بصورت جداگانه قابل محاسبه است.
 *جهت فتو دینامیک تراپی باVisudyne  کد های 602375 و 602380 استفاده می گردد .هزینه دارو برابر ضوابط مصوب بصورت 

جداگانه قابل محاسبه است.
برخی نکات:

 -هزینه های درمانی مسمومیت ها در تعهد بیمه های پایه می باشد. 
 -هزینه های در مانی خودکشی قابل محاسبه می باشد. 

 -هزینه های درمانی ضرب جرح فقط در موارد ذیل قابل محاسبه می باشد:
 -نزاع خانوادگی بستگان درجه یک

 -ضارب متواری اعم از شناخته شده و ناشناس با تایید مقام قضایی
 -ضارب با اختالالت روانی بدون قیم قانونی،

 -هزینه های درمانی حوادث حین کار به جز مواردی که بر عهده کار فرما می باشد طبق ضوابط بیمه های پایه در تعهد می باشد.
 -هزینه های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی ، خارج از شمول تعهدات بیمه پایه می باشد.

استفاده از کمک جراح: 
در مواردی که جراح مسئول بیمار به هر علت نیاز به کمک جراح داشته باشد ، کد تعدیلی (- 80 ) قابل گزارش می باشد. 



در این موارد ، % 20 به ارزش نسبی نهایی خدمت ارائه شده به بیمار ، با رعایت شرایط ذیل قابل محاسبه و اخذ می باشد.
 1-در مراکز آموزشی ضریب کمک جراح فقط به رزیدنتهای سال 3 و باالتر تعلق می گیرد.

 2 -در مراکز غیرآموزشی کمک جراح فقط میتواند متخصص مرتبط باشد.
نکات:

الف :چنانچه مشخص گردد رزیدنت سال 3 و باالتر بعنوان کمک جراح در عمل حضور نداشته است کلیه پرداخت های کمک جراحی وی در 
آن ماه پرداخت نخواهد شد.

ب : لیست اعمال جراحی که نیاز به کمک جراح دارد توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مطابق لیست پیوست اعالم میگردد 
و تا زمان اعالم کمافی السابق عمل می گردد.

 *شایان ذکراست در همه موارد کمک جراح باید برگه شرح عمل و صورت وضعیت اتاق عمل را مهر و امضاء نماید.
هزینه اتاق عمل ( جزء فنی):

*هزینه اتاق عمل مطابق با کد تعدیلی ( - 27 )کتاب ارزش های نسبی قابل محاسبه می باشد به طوریکه در کلیه مواردی که در 
ستون(واحد ارزش نسبی) برای خدمات سه ارزش نسبی درج شده است ، ارزش نسبی سوم ، نشاندهنده جزء فنی آن خدمت است .جزء فنی 

بسته به نوع خدمت به یکی از روشهای زیر، قابل محاسبه می باشد:
*کلیه مواردی که در ستون(واحد ارزش نسبی) تنهایک ارزش نسبی درج شده است و خدمت مربوطه در داخل اتاق عمل ارائه میشود ، در 
بخش دولتی ارائه دهنده خدمت، معادل 40 درصد و در بخش خصوصی ارائه دهنده خدمت، معادل 25 درصد از ارزش نسبی درج شده در 
ستون (واحد ارزش نسبی) به عنوان جزء فنی قابل محاسبه توسط مرکز ارائه دهنده خدمت میباشد .مبنای محاسبه جزء فنی توسط بیمه 

پایه در هر دو بخش دولتی و خصوصی معادل % 40ارزش نسبی درج شده در ستون واحد ارزش نسبی با اعمال تعرفه بخش دولتی می باشد.
*کلیه مواردی که برای یک خدمت در ستون(واحد ارزش نسبی) هرسه جزء ارزش نسبی (جزء کلی، جزء حرفه ای و جزء فنی )تعیین شده 
است اعم از اینکه خدمت مربوطه در اتاق عمل یا خارج از اتاق عمل ارائه شود، ارزش نسبی سوم به عنوان جزء فنی آن خدمت محسوب 
میگردد .در این موارد ، 100 درصد ارزش نسبی سوم) جزء فنی( در هر دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان جزء فنی محاسبه و پرداخت 

می گردد و جزء فنی دیگری ، به طور جداگانه قابل محاسبه نمی باشد.
*کلیه مواردی که در ستون(واحد ارزش نسبی) تنها یک ارزش نسبی درج شده است و خدمت مربوطه در داخل اتاق عمل ارائه نمی شود، به 
این معنی است که این خدمات دارای جزء فنی قابل توجهی نیست و جزء فنی برای آنها قابل محاسبه و اخذ نمی باشد. در این موارد ، 100 

درصد ارزش نسبی درج شده در ستون مذکور ، به عنوان جزء حرفه ای خدمت در نظر گرفته می شود
*هزینه  N2OوO2  پالس اکسیمتری و مانیتورینگ قلب با متعلقات ، دستگاه انواع ست های جراحی پک TUR جنرال) گان ، شان ،کاله، 

ماسک و (... و دستگاه ونتیالتور جداگانه قابل محاسبه نمی باشد .
 *فهرست لوازم مصرفی هزینه اطاق عمل)جزء فنی :(مانند هزینه انواع تخت اتاق عمل، چراغ سیالیتیک، دستگاه ساکشن، کلیه دستگاههای 
سرمایه ای اتاق عمل از جمله دستگاه الکتروکوتر) قلم کوتر، پلیت کوتر و(... ، دستگاه مانیتور با متعلقات ) بجزchest lead) دستگاه 
TUR(پروپ،لوپTURو....)دستگاه پالس اکسیمتری با متعلقات، دستگاه استرایکر، دستگاه ونتیالتور) لوله های خرطومی، کانکتور و( ... ، 
دستگاه اشعه) تلویزیون(، چراغ اشعه ماوراء بنفش، انواع ست های جراحی) ست ارتوپدی، ست جنرال، ست پرپ، ست المینکتومی و(... ، 
هزینه پگ جنرال) گان، شان، کاله ماسک و... )، گاز O2و گازN2O گان، کاله بیمار، هزینه استریل ست های جراحی، انواع محلولهای 
شوینده و استریل کننده مانند) آب اکسیژنه، الکل، بتادین، ساولن و (... می باشد که در سرفصل جزء فنی لحاظ و به بیمارستان پرداخت می 

گردد .بنابراین بیمارستان نباید هزینه اینگونه موارد را بطور جداگانه از بیمه پایه درخواست و یا از بیمه شده دریافت نماید
دارو و تجهیزات مصرفی: 

کلیه مراکز درمانی طبق آئین نامه های وزارت بهداشت و درمان موظف هستند که تمام داروها و تجهیزات مصرفی را تهیه و در اختیار بیماران 
قرارداده و از ارجاع بیمار جهت تهیه موارد فوق خودداری نمایند و همچنین مراکز باید آخرین لیست و فاکتور قیمت و یا تغییر قیمت دارو و 

تجهیزات مصرفی را جهت بررسی به ادارات بیمه و یا کارشناس رسیدگی کننده ارائه نمایند.
کارشناس رسیدگی کننده موظف است ریز دارو و تجهیزات درخواستی در صورتحساب بستری را با برگه درخواست پزشک معالج، دستورات 

پرستاری و سایر مستنداتی که بابت مصرف موارد فوق در سند بستری موجود است مطابقت داده و لیست نهایی را تأیید نماید.



دارو و تجهیزات مصرفی شامل دو بخش بوده ، اتاق عمل و بخش بستری، که هر یک طی لیست جداگانه جهت رسیدگی ضمیمه سند بستری 
خواهد بود. 

 *درخصوص لوازم، مبنای تعهدات بیمه پایه، حداقل نرخهای مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بوده 
و در صورت استفاده از انواع دیگر با قیمتهای باالتر پرداخت مابه التفاوت به عهده بیمه پایه نمی باشد.

*هزینه  Chest leadدر  ICUوccu قابل محاسبه نمی باشد.
CT SCAN MRI:،رادیولوژی، سونوگرافی، پزشکی هسته ای

کلیه موارد فوق با کنترل وجود درخواست توسط پزشک معالج و گواهی ارائه خدمت و در صورت لزوم ضمیمه نمودن گزارش مطابق 
دستورالعمل مربوطه ممهور به مهر و امضاء پزشک انجام دهنده مطابق با تعهدات و تعرفه های مصوب درکلیه سرفصلها قابل رسیدگی و 

محاسبه خواهد بود .
* MRI درخواستی توسط پزشک عمومی قابل محاسبه نمی باشد.

آزمایشگاه و پاتولوژی: 
 پیرو موارد اشاره شده قبلی تمامی درخواستهای آزمایش و پاتولوژی که به دنبال دستور پزشک معالج صورت گرفته با کنترل برگه گزارش 

نتایج اقدامات انجام شده و یا برگه رسید نمونه پاتولوژی هزینه های مربوطه قابل محاسبه خواهد بود
 *درخصوص خدمات آزمایشگاهی جهت اولین روز بستری یک تعرفه پذیرش) کد ( 800005 و در روزهای بعد به ازای هر بار خونگیری 

تعرفه یک مورد خونگیری) کد ( 800010 قابل محاسبه خواهد بود. 
فیزیوتراپی: 

 *در صورت انجام فیزیو تراپی تنفسی در سایر بخش ها به غیر از بخش های ویژه وتخصصی ریه وتوراکس کد901640  قابل محاسبه می 
باشد.

 *در صورت عدم رعایت مدت زمان تعیین شده در کد های فیزیوتراپی، هزینه ای قابل محاسبه نمی باشد.
شیمی درمانی: 

 *ویزیت همزمان با شیمی درمانی قابل محاسبه نمی باشد و در صورتی که به هر دلیل بیمار نیاز به بستری داشته باشد طبق ضوابط بستری 
ویزیت محاسبه می گردد

نکات: 
الف : کد های شیمی درمانی صرفاً در حضور پزشک در بخش قابل محاسبه و اخذ می باشد.

ب : کد 901555 شیمی درمانی به داخل حفره پلور صرفاً در صورت انجام توسط پزشک قابل محاسبه و اخذ می باشد.
ج : کد 9015509 انفوزیون طوالنی مدت با استفاده از یک پمپ صرفاٌ در زمان حضور پزشک در بخش قابل محاسبه می باشد.

د :در تزریق دسفرال ، هزینه لوازم و تجهیزات مصرفی بطور جداگانه قابل محاسبه نمی باشد.
ه : برای شیمی درمانی باالی 8 ساعت با یا بدون پمپ ، از کد 901550 استفاده می شود .در صورت استفاده از پمپ و ترخیص بیمار کد 

 901550فقط یکبار قابل گزارش می باشد.
ی :برای شارژ مجدد پمپ شیمی درمانی در روزهای بعد کد 901565 قابل گزارش می باشد.

ر : تزریق دارویATG توسط پزشک، تزریق داروهای حساس و بیولوژیک آنتی بادی های مونوکلونال برای مثال ریتوکسی مب، ایمونوگلوبین 
داخل وریدی (IVIG) توسط پزشک و تزریق داروهای بی فسفوناتها ) برای مثال زومتا و پامیدرونات (و پالس متیل پردنیزولون توسط پزشک 

یا تحت نظارت مستقیم، در صورت انجام حین شیمی درمانی به صورت جداگانه قابل گزارش نمی باشد.
نوار نگاری ها: 

 *هزینه EKGدر کلیه کلینیکهای سرپایی و بخشهای بستری بیمارستانی و مراکز جراحی محدود در صورت تجویز پزشک معالج و 
انجامEKGاستاندارد 12 ) لید (قابل محاسبه می باشد و جز حرفه ای آن خدمت 12 ) لید ( قابل محاسبه است.

*در صورت انجام مانیتورینگ قلبی تا 24 ساعت) حداقل 8 ساعت (، کد 900770 قابل محاسبه می باشد) .به جز بخش ویژه
نکته : 1 برای انجام اعمالی مانند شستشوی گوش، تزریق شیمی درمانی، انجامEKG ،تزریق استرپتوکیناز و ...که توسط پرستار انجام می 

شود، پرداخت هزینه دستمزد پزشک امکانپذیر نمی باشد.



نکته :2 تعرفه بیهوشی در خدمات تشخیصی درمانی که در غالب موارد بدون بیهوشی انجام می گردد ولی به دالیل علمی و پزشکی بیمار 
بیهوشی دریافت می نماید فقط با حضور متخصص بیهوشی قابل انجام بوده و توسط جراح و یا متخصص مربوطه قابل گزارش نمی باشد.

بیهوشی در خدمات ذیل با درج علت علمی و پزشکی و اندیکاسیون بیهوشی در خارج اتاق عمل بصورت گلوبال قابل گزارش می باشد.
١- CT SCANبیهوشی بصورت گلوبال 4 کا

٢- MRIبیهوشی بصورت گلوبال 5 کا
 3- بیهوشی در خدمات سیگموئیدوسکوپی، آندوسکوپی، پروکتوسیگموئیدوسکوپی و رکتوسیگموئیدوسکوپی 4 کا

 4-کلونوسکوپی) کامل (و الرنگوسکوپی 5 کا
٥- برونکوسکوپی 8 کا

٦- ٧ERCP کا
دیالیز:

 *دیالیز حاد: در نارسایی حاد کلیه به علت بیماریهای قلبی ، فشار خون ، عفونت ، نارسایی کبدی ، لوپوس ، شیمی درمانی ، مسمومیت و 
 .......همودیالیز اولیه تا 6 جلسه اول با ارزش نسبی بصورت گلوبال  17Kمراکز دولتی و 26Kبرای مراکز خصوصی محاسبه می گردد )

900140
 *دیالیز مزمن : به صورت گلوبال در مراکز دولتی با ارزش نسبی15K و مراکز خصوصی 23Kمحاسبه میگردد(٩٠٠١٤٥)

 *دیالیز صفاقی : در بیماران با نارسایی مزمن کلیه بر اساس کد 900150 بصورت گلوبال با ارزش نسبی  150Kو"آموزش و مدیریت بیمار 
توسط نفرولوژ "در هر ماه بر اساس کد 900155 با ارزش نسبی 12Kقابل محاسبه می باشد.

 *جهت احتساب لوازم مصرفی ، شالدون گذاری ، کاتتر گذاری و ..... به شیوه نامه بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العالج مراجعه گردد 
.

پروتز:
پروتزهای استفاده شده در اعمال جراحی مورد تعهد در صورتی که توسط مراکز درمانی تهیه گردد پس از کنترل شرح عمل و سایر مستندات 

مبنی بر مورد استفاده قرار گرفتن آن براساس قیمت های مورد تعهد براساس آخرین دستورالعملهای ابالغی قابل محاسبه خواهد بود.  
نحوه تقویم اسناد:

قیمت ریالی هر یک از سرفصلهای اشاره شده فوق در برگه معرفی نامه یا صورتحساب بیمارستانی بیمار در مقابل عنوان مربوطه قید گردیده و 
کارشناس رسیدگی کننده موظف است پس از بررسی یک به یک بندهای فوق در صورت تایید مبالغ با عالمت(√) کنار هر رقم آنرا تایید 
نموده و درصورت اعمال تعدیالت دور رقم مربوطه را با دایره مشخص کرده و رقم صحیح را در کنار آن قید نماید و در مواردی که رقم 

مربوطه کامالً غیر قابل محاسبه است با صفر مشخص گردیده و توضیح مختصری عنوان گردد.
فرانشیز و سهم سازمان براساس ضوابط مربوطه از جمع کل صورتحساب محاسبه می گردد. 

 *تقویم اسناد بیمارستانی توسط کارشناس رسیدگی کننده ) فنی ( با خودکار سبز و کارشناس حسابداری با خودکار قرمز در صورتحساب 
درج گردد.

نکته : در صورت درخواست بیمه های پایه مراکز ملزم به ارسال فایل الکترونیکی بوده و در صورت مغایرت اسناد کاغذی با فایل ارسالی فایل 
و اسناد کاغذی جهت اصالح عودت داده خواهد شد. 

مراکز جراحی محدود و سرپایی:
 *در مراکز جراحی محدود مالك پذیرش وانجام اعمال جراحی بر اساس لیست اعالمی اعمال جراحی مجاز از طرف وزارت بهداشت،درمان 

وآموزش پزشکی و حسب مورد تا زمان اعالم لیست جدید بر اساس تصمیمات متخذه داخلی بیمه های پایه می باشد
 *محاسبه و پرداخت هتلینگ برای مراکز جراحی محدود امکانپذیر نبوده و دراین مراکز فرانشیز % 10 و سهم بیمه پایه % 90 تعرفه های 

دولتی می باشد. 
آئین نامه اجرایی طرح گلوبال:

*تعرفه های هزینه اعمال جراحی گلوبال به تفیک درجه ارزشیابی مکتسبه انواع بیمارستانها تنظیم و اعالم گردیده است و تفاوت تعرفه ها در 
بیمارستانها با درجات مختلف تنها ناشی از تفاوت هزینه اقامت هتلینگ می باشد.



 *تعرفه های هزینه اعمال جراحی گلوبال در کلیه بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد و در مراکز غیر طرف قرارداد) بصورت 
خسارت متفرقه (قابل اعمال می باشند .در مراکز جراحی محدود، هزینه هتلینگ از سرفصل تعرفه گلوبال کسرخواهد گردید.

 *در مواردی که درمان بیمار در بیمارستان نیازمند مصرف پروتز مانند پیچ ، پالك ، لنز و مش و ... باشد بایستی هزینه آن به قیمت 
سرجمع اضافه گردد.

نکته : پرداخت هزینه مش فقط در هرنی انسزیونال قابل پرداخت می باشد.
 *ارائه خدماتMRI،سی تی اسکن، آنژیوگرافی، رادیوتراپی و مشابه آن همچنین تست ورزش ، اکوکاردیوگرافی داپلررنگی و آندوسکوپی ها در 

تعرفه سرجمع منظور نگردیده و در صورت ارائه این خدمات باید جداگانه به هزینه سرجمع اضافه شوند.
 *خدمات الکترو، مشاوره، سونوگرافی ، پاتولوژی ، آزمایش ، رادیولوژی ، دارو و وسایل مصرفی در سرجمع گلوبال منظور گردیده و جداگانه 

محاسبه نمی شود. 
 *چنانچه در هر نوبت بستری جهت یک بیمار دو عمل جراحی گلوبال مانند شکستگی دوبل ساعد و اسپلنکتومی یا یک عمل گلوبال و یک 
عمل خارج از تعرفه گلوبال مانند شکستگی دوبل ساعد و شکستگی مفصل ران و یا خدماتی نظیر ICU ,CCU ارائه گردد پرونده از گلوبال 

خارج و هزینه های مربوطه با استفاده از کتاب ارزش های نسبی محاسبه گردد.
 *هزینه مشکالت ناشی از اعمال جراحی گلوبال مانند خونریزیهای بعد از عمل و سایر مشکالت مرتبط با عمل به عهده مراکز درمانی و 

بیمارستانها است و هزینه ای بابت اینگونه موارد به هزینه سرجمع اضافه نخواهد شد 
 *مراکز درمانی می بایست از اعالم هزینه اعمال گلوبال به صورت غیر گلوبال اجتناب نمایند، بدیهی است بیمه پایه هزینه اینگونه اعمال را بر 

طبق تعرفه گلوبال پرداخت نموده و هزینه مازاد قابل محاسبه نخواهد بود.
 *چنانچه اعمال گلوبال به صورت سرپایی در بیمارستان انجام گردد، به شرط عدم کاهش کیفیت خدمات درمانی ، هزینه مربوطه طبق تعرفه 

گلوبال با فرانشیز بستری قابل محاسبه می باشد. 
 *در اعمال گلوبال کدهای تعدیلی(٣٩-)،(٦٣-)،(٨٥-)،(٩٠-)و(٩٥-) در صورت احراز به سر جمع تعرفه خدمت اضافه می گردد. 

 *در موارد گلوبال در صورت تمام وقت بودن هر یک از پزشکان ارائه دهنده خدمات ، صرفاً بابت حق العمل جراحی ، بیهوشی و ویزیت اولیه 
نوزاد سالم ارزش ریالی ضریب کای دوم به سر جمع هزینه گلوبال اضافه می گردد

حوادث ترافیکی: 
عبارت است از هر نوع حادثه مربوط به وسایلی که جهت حمل و نقل انسان ها یا کاالها از مکانی به مکان دیگری اتفاق می افتد.

شامل حوادث مربوط به هواپیما ، فضاپیما ، وسایل نقلیه آبی ، وسایل نقلیه موتوری اعم از ماشین ، موتور ، قطار ، دیگروسایل حمل و نقل 
جاده ای و... 

نکته :حوادث ناشی از ماشین های کشاورزی و ساختمانی و ساختمان سازی همانند تراکتورها ، جرثقیل ها ، بولدوزرها ،در صورتی بعنوان 
حوادث ناشی از حمل و نقل محسوب می شوند که این وسایل به عنوان یک ماشین حمل و نقل درجاده های مواصالتی، بزرگراهها و سایر 
معابر رسمی ترافیکی در حال تردد باشند. در غیر این صورت این وسایل به عنوان ماشین آالت یا دستگاه در نظر گرفته می شوند.و حوادث 

ناشی از فعالیت این ماشین آالت در خارج از معابر ترافیکی فوق الذکر ،حادثه ترافیکی تلقی نمی گردد.
 *به استناد بند(ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم برای درمان 
فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه مراکز درمانی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات 

ضروری بعدی را به عمل آورد 
 *هزینه های تشخیصی -در مانی بیماران حوادث ترافیکی تا دوماه پس از زمان تر خیص بر عهده وزارت بهداشت می باشد(اعم از سرپایی و 

بستری)
بیمه حوادث دانش آموزی و ورزشکاران: 

هزینه های درمانی حوادث دانش آموزی و ورزشکاران مازاد بر تعهدات بیمه پایه بر عهده بیمه حوادث می باشد.
تعرفه ترجیحی:

تعرفه ترجیحی مناطق محروم با رعایت شرایط ذیل در تعهد بیمه های همگانی قرار دارد:
 1تعرفه های ترجیحی مناطق محروم درصورتی قابل محاسبه و پرداخت می باشد که خدمات مر بوطه مستقیماً توسط پزشک معالج ارائه گردد.



 2تعرفه های ترجیحی صرفاً در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی پزشکان در قسمت ضرایب داخلی، جراحی وبیهوشی و در تعرفه های گلوبال صرفاً در 
قسمت ضر ایب جر اح و متخصص بیهوشی بوده و شامل لیسانس ههای مامایی نمیگردد.

 3تعرفه های ترجیحی مناطق محروم صرفاً در بخش بستری قابل اعمال خواهد بود.

فصل سوم:

دستورالعمل طرح تحول نظام سالمت

به منظور برداشت یکسان از واژه ها و اصطالحات بکار رفته در این سند، تعاریف و مفاهیم کلیدی به شرح زیر بیان میشوند. 
وزارت بهداشت:

منظور از وزارت بهداشت در این دستورالعمل، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که تولیت نظام سالمت کشور را به عهده دارد.



بیمارستانهای مشمول:
تمامی بیمارستانهای  دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت  مشمول این برنامه میباشند. 

زنجیره ارجاع خدمات بیمارستانی :
سامانه هدایت بیماران بستری برای تامین و دریافت خدمات مورد نیاز ایشان در سطح بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت  در این دستورالعمل زنجیره ارجاع  خدمات 

بیمارستانی نامیده میشود .
نظام ارجاع :

منظور از نظام ارجاع در این سند، برنامه نظام ارجاع وپزشک خانواده در بیمه شدگان بیمه روستایی و جمعیت شهرهای استانهای فارس و مازندران  میباشد .
سازمانهای  بیمه پایه 

شامل سازمان بیمه  سالمت ایرانیان ، سازمان تامین اجتماعی،کمیته امداد حضرت امام (ره)  و سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح میباشد.سایر سازمانهایی که به 
موجب قانون مجاز به ارائه بیمه پایه میباشنددر شمول بهره مندی از این برنامه قرار نمی گیرند.

پزشک مقیم:
 پزشک مقیم به پزشک متخصص/فوق تخصص/فلوشیپ  گفته میشود که از ساعت 2 بعدازظهر الی 8صبح روز بعد در روزهای غیر تعطیل و 24 ساعته در روزهای 

تعطیل، در مراکز  درمانی/ آموزشی-درمانی زیرمجموعه دانشگاههای علوم پزشکی، حضور فیزیکی فعال در مرکز درمانی/آموزشی- درمانی داشته و اقدامات تشخیصی و 
درمانی مورد نیاز بیماران مرتبط با زمینه تخصصی خود را انجام خواهد داد.

تعرفه مصوب
 نرخ برنامه ای خدمات و مراقبتهای تشخیصی ودرمانی است که به طور ساالنه مورد تائید شورای عالی بیمه سالمت قرار گرفته و توسط هیات محترم وزیران ابالغ می

شود.
خدمات هتلینگ

خدمات هتلینگ بیمارستانی  در 7 محوراصلی،وزیرمحورهای موضوع این دستورالعمل تعریف شدهاند.
بیماری ویژه

بیماریی است که مجموع متوسط تمام هزینه های ضروری برای مراقبت از بیمار مبتال به آن در طول یک سال (سرانه بار هزینه ای بیماری) از یک پنجم درآمد ساالنه 
آن خانوار ایرانی بیشتر باشد. 

مراکز مرجع یک بیماری
به مراکزی اطالق میگردد  که دارای کلیه امکانات اعم از نیروی انسانی تخصصی ماهر و کارآزموده و تجهیزات الزم برای مراقبت از آن بیماری باشد و در استان / 

دانشگاه به عنوان مرکز مرجع ارائه خدمات بیماری ویژه تعیین شده باشد.این مرکز توسط دانشگاهها  به معاونت درمان پیشنهاد و پس از تایید به عنوان مرکز مرجع اعالم 
میشود.

بیمار نیازمند حمایت
به شهروندی اطالق می گردد که مبتال به حداقل یکی از بیماریهای ویژه باشد و طبق ارزیابی سازمانها و نهادهای حمایتی مورد قرارداد، نیازمند حمایت شناخته شود.

فهرست مرجع بیماریهای ویژه
 Cost Effectiveness به فهرست  بیماریهایی اطالق می گردد که توسط کمیته تعیین بیماریهای ویژه ،بر اساس هزینه باال و میزان عالج پذیری که با معیار 

سنجیده می شود، به ترتیب اولویت در این لیست قرار خواهند گرفت.
زایمان طبیعی

زایمانی که در فرایند و مجرای طبیعی و فیزیولوژیک، انجام میشود.
زایمان بی درد (موضعی)

زایمانی است که در فرایند آن برای کاهش درد از بی حس کننده های موضعی به شکل اپیدورال یا اسپینال استفاده می شود.
دانشگاه

دانشگاه/ دانشکدهعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تعرفه زایمان طبیعی

هزینه انجام خدمت زایمان طبیعی (شامل زایمان بی درد) است که مبلغ آن سالیانه توسط شورای عالی بیمه تعیین و بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران ابالغ می 
شود.

تعرفه تشویقی
مبلغی است که در صورت انجام مفاد این برنامه به ارائه دهندگان خدمت (متخصص زنان، ماما ، متخصص بیهوشی) مازاد بر تعرفهی مصوب فعلی پرداخت می گردد.



دستورالعمل برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینههای سالمت با محوریت اقشار آسیب پذیر، از طریق ساماندهی خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم بیماران  .1

دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کاهش پرداخت مستقیم از جیب  بیماران بستری شده بیمه ای به  5%-3%  در بیمارستانهای دولتی  .2

جلوگیری از ارجاع بیماران برای خرید دارو ،لوازم مصرفی پزشکی و خدمات تشخیصی درمانی به خارج بیمارستان .3

شمول  دستور العمل

تمامی بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مشمول این برنامه میباشند

بیمارستانهای مشمول مکلفند تمامی  خدمات تشخیصی و درمانی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول این برنامه، برای کلیه بیماران بستری را در همان  .1
بیمارستان و یا در زنجیره موضوع این دستورالعمل فراهم نمایند.

بیماران بستری واجد بیمه پایه سالمت فقط بایستی 5% از مبلغ صورتحساب تنظیمی مشمول این برنامه را بر اساس تعرفه و قیمت مصوب دولتیروستائیان،  .2
عشایر و ساکنین شهرهای زیر 2٠ هزار نفر (دارای دفترچه بیمه روستایی ) و سایر افرادی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستانهای مشمول برنامه مراجعه میکنند 3 درصد ا 

ز هزینه خدمات مشمول برنامه را پرداخت می کنند  را پرداخت نمایند.
روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 2٠ هزار نفر (دارای دفترچه بیمه روستایی ) و سایر افرادی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستانهای مشمول برنامه  .3

مراجعه میکنند 3 درصد ا ز هزینه خدمات مشمول برنامه را پرداخت می کنند

جمعیت هدف :

همهی افراد ایرانی واجد بیمه پایه مراجعه کننده به بیمارستانهای مشمول  برنامه جمعیت هدف میباشند. .1
سازمان بیمه سالمت ایران مکلف است همهی  افراد فاقد بیمه مراجعه کننده  به بیمارستانهای مشمول برنامه را بر اساس دستورالعمل مربوطه بیمه نماید. .2

بسته خدمات:

دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی  .1
تحت پوشش بسته بیمه پایه سالمت .a

این گروه از دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در صورتی که دارای قیمت متفاوت  باشند(قیمت مصوب هیات دولت برای خدمات و قیمت اعالمی  سازمان غذا 
و دارو  با  میزان تعهد بیمه پایه سالمت ) مشمول این برنامه قرار گرفته و مابه التفاوت قیمت آنها پرداخت خواهد گردید.

خارج پوشش بیمه پایه .b

ایندسته از دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به پیشنهاد  ستاد اجرایی دانشگاه  و تصویب در ستاد کشوری اجرای برنامه تحول سالمت مشمول این برنامه قرار 
خواهد گرفت

خدمات تشخیصی درمانی .2

الف :خدمات  تحت پوشش بیمه پایه

اینگروه شامل خدماتی است که  براساس مصوبات شورایعالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه است. در این مورد اگر میزان تعهد سازمان بیمه باخدمات ارائه شده ویاتعرفه 
مصوب آنهاتفاوت داشته باشد مابه التفاوت آنها از محل اعتبارات برنامه پرداخت میشود

مالک تعرفه مورد تعهد بیمه، باالترین سهم سازمانهای بیمه گر میباشد (بر اساس مصوبه 43 شورای عالی بیمه). .1



کسوراتی که بر اساس دستورالعملهای مصوب شورایعالی بیمه  و به علت نقص مدارک، درخواست اضافه، عدم تطابق اسناد با خدمات ارائه شده اعمال میگردد،  .2
مشمول این بند نمیباشد.

موارد اعتراض بیمارستانهای مشمول برنامه برای تصمیمگیری به ستاد اجرایی دانشگاه و موارد اعتراض دانشگاهها به دبیرخانه ستاد اجرایی کشوری ارجاع می .3
شود.

ب: خدمات خارج از تعهد پوشش بیمه پایه 

این خدمات شامل خدمات تشخیصی، درمانی ضروری خارج از بسته بیمه پایه میباشدکه به پیشنهاد ستاد اجرایی دانشگاه در ستاد کشوری اجرای برنامه تحول سالمت 
طرح گردیده و در صورت تصویب بر اساس تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و دانشگاهها  مورد پوشش برنامه قرار میگیرد. 

خدمات فوقالذکر در صورتی که دارای تعرفه مصوب شورای عالی بیمه باشند، تعرفه مصوب مالک عمل خواهد بود و در صورت نداشتن تعرفه مصوب، هزینه  

اعالم شده از سوی وزارت بهداشت پس از بررسی و تصویب توسط هیات امناء دانشگاهها (تا زمان اعالم تعرفه مصوب هیات دولت) مالک عمل خواهد بود
خدماتی که بدون بستری بیمار و در بخش سرپایی و تحت نظر (بستری کمتر از 6 ساعت ) یا سایر بخشهای سرپایی بیمارستان ارائه میگردد مشمول این  

برنامه نمیباشند

خدمات مشمول بیمه تکمیلی:

کلیه خدماتی که تاکنون توسط بیمه تکمیلی تامین هزینه می شد کماکان توسط  بیمه تکمیلی تأمین هزینه میشود.

نحوه رفع  همپوشانی حمایتهای این برنامه و  بیمه های تکمیلی ،بر اساس تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت / سازمان بیمه سالمت با  بیمه مرکزی ایران  تعیین  می
شود.

بیمارستانها مکلفند قبل از ترخیص نسبت به تعیین تکلیف بیماران در مورد  دارا بودن بیمه تکمیلی اقدام نمایند و  بیماران مشمول این برنامه که فاقد بیمه تکمیلی 
اعالم شده اند مجاز به دریافت صورتحساب برای ارائه به بیمه های تکمیلی نخواهند بود.

بیمارستان/سازمان  بیمه سالمت ایرانیان باید به گونه ای عمل نماید که میزان تعهد بیمه های تکمیلی طرف قرارداد با بیمارستان در طول اجرای برنامه تغییر ننموده و 
هزینه ای بابت این تعهدات بر این برنامه  تحمیل نشود

تامین و تدارك دارو ،تجهیزات و  ملزومات  مصرفی  پزشکی  

کلیه دارو ، تجهیزات و  ملزومات  مصرفی  پزشکی بیماران  بستری توسط بیمارستان تامین میگردد و بیماران بستری جهت تهیه این اقالم به خارج از  .1
بیمارستان هدایت نخواهند شد.

سازمان غذا و دارو  باید حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به اعالم فهرست قیمت کارشناسی  تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و برند انها  اقدام نماید . .2
کمیته فنی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی دانشگاه با همکاری گروههای آموزشی و کمیته دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بیمارستانهای تابعه فهرست  .3

اقالم دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی را از لحاظ نوع و برند آنها از فهرست اعالمی سازمان غذا و دارو و با در نظر گرفتن منابع مالی موجود تهیه کرده و به 
بیمارستانها ابال غ  میکند. بیمارستانها بر اساس فهرست اعالمی دانشگاه نسبت به تهیه این اقالم  اقدام نموده بگونهای که هیچگونه کمبودی در زمینه داروها و اقالم 

فوق الذکر در بیمارستان وجود نداشته باشد.
بیمارستان مکلف است دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی  بیماران سرپایی و تحت نظر (بدون هتلینگ ) اورژانس را نیز فراهم نماید.اگر مدت اقامت  .4

بیمار اورژانس  کمتر از 6 ساعت  (سرپایی) باشد 3٠ در صد پرداخت خواهد نمود و در صورت اقامت بیش از 6 ساعت (بستری ) 1٠ در صد پرداخت مینماید.

زنجیره تأمین خدمات تشخیصی درمانی(زنجیره ارجاع)

بیمارستان موظف است تمامی خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیمارکه در فهرست بیمه پایه و برنامه میباشد را به بیماران عرضه نمایند.  .1
در صورتی که بیمارستانی امکان ارائه همه خدمات مورد نیاز بیمار را نداشته باشد براساس  زنجیره ارجاع بین بیمارستانی، مصوب ستاد اجرایی دانشگاه عمل  .2

خواهد نمود.



درصورتی که امکان  ارائه  خدمات در حوزه د انشگاه وجود نداشته باشد بر اساس زنجیره ارجاع بین دانشگاههای قطب، عمل خواهد شد.  .3
زنجیره ارجاع داخل دانشگاهی ظرف مدت 15 روز  توسط دانشگاه و زنجیره ارجاع داخل قطب،  توسط  ستاد اجرایی دانشگاه مرکز قطب  طی 3٠ روز بعد از  .4

ابالغ این دستورالعمل ابالغ میشود. 
مسئولیت و هزینه های نقل و انتقال بیماران(آمبوالنس ) به عهده بیمارستان ارجاع دهنده میباشد.   .5

منظور از زنجیره ارجاع داخل دانشگاهی و قطب، ارجاع به مراکز صرفا دولتی میباشد و بیماران به مراکز غیر دولتی و خصوصی هدایت نخواهند شد. .6
مسئولیت تأمین  هزینه خدمات ارائه شده به  بیمار با بیمارستان ارجاع  دهنده  میباشد. الزم است  گزارش خدمات ارائه شده در صورتحساب بیمار درج شود تا  .7

سهم بیمه پایه  اخذ گردد.
قرارداد با مراکز همکاری کننده بر اساس نمونه قرارداد تیپ و با  مسئولیت  دانشگاه منعقد خواهد شد.   .8

نظام ارجاع 

بیماران روستایی وبیماران ساکن دردواستان فارس ومازندران ،عشایر و ساکنین شهرهای زیر 2٠ هزار نفرمعرفی شده ازطریقن ظام ارجاع که دارای برگه ارجاع  .1
میباشند، 3% فرانشیزخدمات بستری راپرداخت خواهندکرد.

بیمارستان ضروریست نسبت به نصب تابلویی در قسمت پذیرش اقدام نماید که در آن فرآیند پذیرش بیماران ارجاع شده ازطریق نظام ارجاع به طور کامل درج  .2
شده باشد.

برگه ارجاع ارائه شده توسط بیمارباید توسطپزشک خانواده وقبالزمراجعه به مرکزدرمانی بستری تکمیل شده باشد.  .3
بیمارستان بایداقدامات الزم رادرخصوص تکمیل برگه های ارجاع به منظور ارائه بازخوراند خدمات ارائه شده راانجام دهد. .4

بیماران اورژانسی مراجعه کننده به بیمارستانهای مشمول برنامه بعد از دریافت خدمات ضروری اولیه ملزم به تکمیل مراحل ارجاع طبق ضوابط نظام ارجاع می .5
باشد.

اعتبارات مربوط به این ماده از محل 1% ارزش افزوده تأمین میشود. .6

دستورالعمل برنامه حمایت ازماندگاری پزشکان درمناطق محروم

این برنامه به منظورارتقای کیفیت خدمات سالمت درمناطق کمترتوسعه یافته کشور،باهدف افزایش دسترسی مردم به خدمات ومراقبتهای سالمت درسطح دوم 
وسوم،جذب وماندگاری متخصصین دراین مناطق تدوین شده و با اجرای آن،از طریق پرداختهای تشویقی در مناطق کمتر توسعه یافته تقویت نظام ارجاع وتماموقتی 

پزشکان ودرنهایت کاهش پرداخت ازجیب مردم،محقق میشود

اهداف اختصاصی:

توسعه جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته کشور. .1
ارتقایی عدالت در دسترسی و بهرهمندی مردم به خدمات سالمت در مناطق محروم. .2

کاهش پرداخت از جیب مردم. .3
ساماندهی مناسبتر نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی مناطق کمتر توسعه یافته. .4

حذف پرداختهای غیررسمی در این مناطق. .5
اجرای صحیح نظام سطح بندی در بخش نیروی انسانی و خدمات سرپایی و بستری. .6

شمول دستورالعمل:

کلیه پزشکان متخصص، فلوشیپ یا فوقتخصص و پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانها و اورژانسهای پیشبیمارستانی که به صورت تماموقت جغرافیایی (اعم از 
تمام وقت هیات علمی و تمام وقت درمانی)، در مناطق کمتر توسعه یافته کشور مشغول به خدمت میباشند، مشمول این دستورالعمل قرار میگیرند.

تعهدات:

کلیه پزشکان مشمول این دستورالعمل مکلف به رعایت موارد زیر خواهند بود:



فعالیت تمام وقت در واحدهای درمانی/آموزشی درمانی تابعه دانشگاه و عدم فعالیت پزشکی در قالب مطب، درمانگاه، مراکز جراحی محدود و بیمارستان  .1
خصوصی و خیریه.

آمادگی  ارائه خدمات به صورت 24 ساعته و در ایام تعطیل، در قالب انکالی، مقیمی و کلینیک عصر. .2
عدم دریافت هرگونه وجهی از بیماران خارج از روال رسمی صندوق بیمارستان .3

دستورالعمل برنامه حضورپزشکان متخصص مقیم

هدف کلی

این برنامه به منظوربهرهمندی به هنگام مردم از خدمات درمانی از طریق حضور دائم پزشکان متخصص در مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اجرا میشود.

اهداف اختصاصی

ارائه به موقع خدمات درمانی .1
پاسخگویی 24 ساعته مراکزدرمانی/آموزشی-درمانی .2

تعیین تکلیف بیماران توسط متخصص مربوط دربخش اورژانس درحداقل زمان ممکن .3
انجام به موقع ویزیت بیماران،اعمال جراحی وپروسیجرهای اورژانسی .4

افزایش رضایتمندی مردم .5

شمول دستورالعمل

به منظور افزایش پاسخگویی 24 ساعته مراکز درمانی/ آموزشی-درمانی و تضمین دریافت خدمات درمانی مناسب در هر ساعت شبانه روز و در همه نقاط کشور و ارتقای 
کیفیت خدمات و مراقبتهای سالمت، دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند در مراکز درمانی/آموزشی- درمانی تابعه، از پزشکان متخصص یا فوقتخصص /فلوشیپ به عنوان 

پزشک مقیم استفاده نمایند

تعهدات پزشک مقیم:

تعریف پزشک مقیم: پزشک مقیم به پزشک متخصص/فوق تخصص/فلوشیپ  گفته میشود که از ساعت 2 بعدازظهر الی 8صبح روز بعد در روزهای غیر تعطیل و 
24 ساعته در روزهای تعطیل، در مراکز  درمانی/ آموزشی-درمانی زیرمجموعه دانشگاههای علوم پزشکی، حضور فیزیکی فعال در مرکز درمانی/آموزشی- درمانی داشته و 

اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیماران مرتبط با زمینه تخصصی خود را انجام خواهد داد.

ریاست مرکز و در مراکز آموزشی- درمانی رییس بخش مربوط موظف است برنامه پوشش ارایه خدمات تخصصی بیماران اورژانسی در ساعات اداری در تمامی  .1
روزهای غیر تعطیل هفته را تنظیم نماید.  

حضور پزشک در خانه های سازمانی درون محوطه بیمارستان به عنوان پزشک مقیم محسوب نمی شود. .2

مشمولین  دستورالعمل

کلیه رشتههای تخصصی/فوق تخصصی/ فلوشیپهای مورد نیاز مراکز بیمارستانی ، به پیشنهاد  ریاست دانشگاه و تایید معاونت درمان وزارت متبوع ، مشمول این 
دستورالعمل، می گردند.

دستیاران فلوشیپ و فوقتخصصی در خارج از ساعات موظفی(شامل فعالیت در نوبت کاری صبح وکشیک موظفی)، با اعالم نیاز معاونت درمان و با صالحدید   

معاونت آموزشی دانشگاه، به عنوان پزشک مقیم تخصصی مربوطه مشمول این دستورالعمل خواهند بود
در بخشهایی که دارای پزشک مقیم میباشند، پرداخت همزمان هرگونه وجهی تحت عنوان حقالزحمه آنکالی، به پزشکان شاغل در آن رشته، ممنوع میباشد. 

الزامات همکاری پزشک مقیم



کلیه پزشکان مقیم مکلف به رعایت مصوبات و پروتکلهای مصوب «کمیته تعیین تکلیف بیماران» از جمله رعایت اندیکاسیونهای بستری بیماران در بخشهای 
مراقبتهای ویژه، ویزیت به موقع و تعیین تکلیف بیماران اورژانسی در کمترین زمان ممکن، انجام به موقع اعمال اورژانسی و در نهایت همکاری با «مدیر تختهای 

بستری یا Bed Manager» خواهند بود و بیماران بستری تحت نظر اورژانس بدون ویزیت متخصص مربوط مقیم ترخیص نگردند. 

در صورت تشخیص ستاد هدایت دانشگاه و قطب در موارد بحرانی پزشک مقیم برای انجام خدمات درمانی اورژانس به سایر بیمارستانهای دانشگاه اعزام خواهد شد.

معیارهای ارزیابی عملکرد پزشکان مقیم  

دانشگاه موظف است بر اساس جدول ذیل ارزیابی عملکرد پزشکان متخصص مقیم را انجام دهد.

امتیاز مبنای گزارش معیارها ردیف
تا3٠ امتیاز معاون درمان رضایت از عملکرد پزشک مقیم 1

تا 3٠ امتیاز رئیس بخش رضایت از عملکرد پزشک مقیم 2
تا 4٠ امتیاز رئیس بیمارستان رضایت از عملکرد پزشک مقیم 3

1٠٠ امتیاز جمع کل

در شهرستانهای غیر از شهرهایی که در آن دانشگاه استقرار دارد امتیاز مربوط معاون درمان توسط رئیس شبکه تعیین می گردد. .1
معیارهای ذیل از اصلی ترین شاخصها در تعیین میزان رضایت از عملکرد پزشکان مقیم میباشند: .2

انجام به موقع ویزیت بیماران  .A
تعین تکلیف بیماران اورژانس در حداقل زمان ممکن .B

کیفیت خدمات ارائه شده توسط پزشک .C
حضور به موقع در اتاق عمل و انجام کلیه اعمال جراحی با حضور متخصص مقیم و با مشارکت فعال در طول مدت عمل در بیمارستانهای  .D

آموزشی- درمانی
.ICU رعایت اندیکاسیون های بستری بیماران در بخش های مراقبتهای ویژه علیالخصوص بخش .E

رعایت راهنماهای بالینی (گایدالین) و پروتکلهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه. .F
مشارکت درفعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی در ساعات مقیمی.  .G

مشارکت درنظام ارجاع پزشک خانواده شهری وروستایی. .H
حضور فیزیکی منظم در ساعات مقیمی مربوطه. .I

رعایت اخالق حرفه ای و شئونات اسالمی. .J

دستورالعمل ارتقای کیفیت خدمات ویزیت

هدف کلی

این دستورالعمل به منظورحداکثراستفاده ازامکانات آموزشی ودرمانی دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی افزایش انگیزه ارائه دهندگان خدمات،ارتقای کیفیت 
ویزیت،ماندگاری پزشکان دربخش دولتی،حفظ اعضاءهیات علمی تمام وقت جغرافیایی درجهت افزایش رضایتمندی بیماران،اجرایی میشود.

اهداف اختصاصی

افزایش انگیزه ارائهدهندگان خدمات وماندگاری پزشکان دربخش دولتی .1
حفظ وافزایش تعداداعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی دردانشگاههای علوم پزشکی .2

افزایش دسترسی به اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی درساعات غیراداری .3
استانداردسازی وارتقا یکیفیت درارائه خدمت ویزیت سرپایی .4



افزایش رضایت بیماران مراجعه کننده .5
تغییررفتارپزشکان وایجاد تمایل به سمت فعالیت درکلینیکهای ویژه وبالطبع کاهش استفاده غیرضروری از اقدامات پاراکلینیک وکاهش بستر یهاواعمال جراحی  .6

غیرضروری باتقویت وافزایش سهم ویزیت سرپایی دردرآمدپزشکان خصوصاًبرای متخصصین رشته های مختلف جراحی.
بهبودفرآینده ای آموزشی ازطریق افزایش کیفیت وزمان ویزیت سرپایی .7

شمول دستورالعمل

پزشکان غیر هیئت علمی شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه های علوم پزشکی که فاقد هرگونه کارانتفاعی پزشکی در مراکزتشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای 
بخش خصوصی و خیریه پزشکی باشند.

اعضا هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاه های علوم پزشکی و اعضای هیئت علمی غیر تمام وقت منحصرا در شیفت عصر.

تبصره: اشتغال پزشکان در مطب خصوصی موجب خروج از این طرح خواهد شد.

واحدهای تابعه: کلینیک های ویژه داخل و خارج (اقماری) بیمارستان های دانشگاهی، کلینیک ویژه دانشگاه و کلینیکهای بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در نوبتهای صبح و عصر 

ویزیت بیمار با توجه به حق الزحمه یکسان صبح و عصر و استاندارد های کیفیت ویزیت باید به صورت مستقیم توسط پزشک مشمول طرح انجام گیرد.  .1
بدیهی است حضور فراگیران جهت آموزش با رعایت استانداردهای آموزشی و اخالق حرفه ای بالمانع است. ویزیت بیمار توسط دستیاران بدون حضور هم 

زمان پزشک عضو هیات علمی مشمول دریافت مابه التفاوت نخواهد شد.
هیچ گروهی از فراگیران (دستیار تخصصی، فلوشیپ، دستیار فوق تخصصی و...)مشمول دریافت مابهالتفاوت ویزیت نمی شوند. بدیهی است، حق الزحمه  .2

دستیاران فلوشیپ و فوق تخصص براساس روند متداول (تعرفه مصوب) محاسبه و قابل پرداخت می باشد.
در خصوص بیماران آزاد (بدون بیمه)  مالک تعرفه مصوب بوده و از آنان مبلغ مابه التفاوت اخذ نخواهد شد. .3

صرفا" ویزیتی که توسط مشمولین طرح  در داخل فضای فیزیکی کلینیک سرپایی با رعایت استاندارد ها ارائه شود مشمول پرداخت ما به التفاوت خواهد شد.  .4
برگ های بیمه ای که خارج از کلینیک ویژه جدا می شود، مشمول طرح نمی باشد.

درصد سهم پرداختی به پزشکان مشمول طرح  7٠ % تا 8٠% کل حق الزحمه ویزیت قیمت تمام شده می باشد و مابقی صرف پرداخت کارانه به کارکنان غیر  .5
پزشک شاغل در کلینیک، هزینه های جاری و نگهداشت کلینیک و سایر هزینه های آن خواهد شد. بخشی از هزینه های کلینیک های ویژه از محل درآمد 

های پارا کلینیک آن کلینیکها تامین خواهد شد.

استانداردهای ارائه خدمت ویزیت

دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مکلفند نسبت به توسعه یا ایجاد کلینیکهای ویژه داخل و یا خارج بیمارستانی و دانشگاهی متناسب با تعداد و نیاز بیماران تحت 
پوشش دانشگاه و بر اساس استاندارد های فضای فیزیکی و تجهیزاتی کلینیک ویژه معاونت درمان اقدام نمایند. پیشنهاد میشود برای بهره مندی بیماران از خدمات 

پاراکلینیک با تعرفه دولتی ، این کلینیکها واجد خدمات پاراکلینیک مورد نیاز باشند.

استانداردهای ارائه خدمت ویزیت که پرداخت مابه التفاوت منوط به رعایت آن ها میباشد به شرح ذیل است:

استاندارد زمان ویزیت: حداکثر تعداد ویزیت در سال اول اجرای برنامه با توجه به بار باالی مراجعین در مراکز دولتی و ظرفیت محدود کلینیک ویژه موجود برای  

کلیه مشمولین 8بیمار در هر ساعت و برای گروه روانپزشکی 6 بیمار در ساعت می باشد. پرداخت ما به التفاوت قیمت تمام شده منوط به رعایت این سقف می باشد.کلیه 
مراکز تابعه دانشگاه موظفند سیستم نوبت دهی خود را را بر اساس سقف مورد اشاره تنظیم و بر رعایت زمان ویزیت نظارت نمایند.

ارتباط بین پزشک و بیمار براساس  منشور حقوق گیرندگان خدمت واصول ایمنی بیمار خواهد بود. 

رعایت استانداردهای ویزیت از جمله ثبت دقیق شرح حال و معاینه فیزیکی، یافته های پاراکلینیکی، برنامه درمان و داروهای تجویزی ضروری  است. 

مرکز مربوطه 

دستورالعمل برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ 



هدف کلی

این دستورالعمل درراستای برنامههای تحول نظام سالمت وباهدف یکپارچه سازی کمی وکیفی خدمات هتلینگ واستانداردسازی آنهابراساس نیازهاوانتظارات خدمت 
گیرندگان،اجرایی میشود.

اهداف اختصاصی

رتبهبندی کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی .1
ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ درهمه یبیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وکسب حداقل رتبه استاندارد(سه ستاره) .2

ایجاد تعریفی واحدازکیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی .3
پاسخگویی به انتظارات بیماران باخدمات هتلینگ بیمارستان¬ها .4
نظارت،ارزیابی وپایش مستمرکیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی .5

ایجادفضای رقابتی دربهبود خدمات هتلینگ دربیمارستان¬های تحت پوشش وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی .6
افزایش رضایتمندی بیماران وهمراهان .7

اولویت اجرا

بیمارستان مکلف است حداکثر ظرف مدت 4 ماه از دریافت اعتبار موضوع این دستورالعمل، شرایط الزم را برای اخذ رتبه 3 ستاره کسب  کند. تغییرات هتلینگ صرفا در 
زمینه بهبود شرایط مراقبت از بیمار شامل موارد زیر از محل این طرح قابل پرداخت خواهد بود.

تعداد و کیفیت تخت های بستری .1
میز غذای بیمار .2

پایه سرم .3
کیفیت تشک، پتو، ملحفه، بالش والبسه بیمار .4

تعداد و محل قرارگیری ویلچر و برانکارد انتقال بیمار در بیمارستان .5
تجهیزات مربوط به تخت .6
کیفیت و تنوع غذای بیمار .7

پرده و پاراوان و انواع جداکننده ها .8
فضای فیزیکی اتاق و انتظار بیمار وتسهیالت مربوط به همراه بیمار .9

نیروی انسانی مراقبت بیمار .1٠
سیستم سرمایش و گرمایش فضای بستری و اورژانس  .11

سرویس های بهداشتی و حمام .12
سیستم احضار پرستار .13

محور های ارزیابی خدمات هتلینگ
محورهای اصلی ارزیابی خدمات هتلینگ به شرح زیر است که جزییات هر یک از محورها در سندی که جزء الینفک این دستورالعمل است پیوست میباشد.

ساختمان و تاسیسات .1
تجهیزات و امکانات  .2

خدمات رفاهی .3
خدمات نظافت و بهداشت .4

تغذیه بیمار .5



امور اداری و گردش کار .6
منابع انسانی .7

دستورالعمل برنامه حفاظت مالی ازبیماران صعبالعالج، خاص و نیازمند

هدف کلی

حفاظت مالی ازبیماران نیازمنددربرابرهزینه های کمرشکن سالمت.

اهداف اختصاصی

پوشش فرانشیزوهزینه خدمات غیربیمه ای ضروری نظیراقدامات تشخیصی،درمانی، دارویی ،ملزومات مصرفی بیماران نیازمندمبتالبه بیماریهای ویژه، .1
پوشش فرانشیزوهزینه خدمات غیربیمه ای ضروری نظیراقدامات تشخیصی،درمانی ،دارویی،ملزومات مصرفی بیماران نیازمند مبتالبه بیماری های غیرویژه .2

شناسایی وثبت نام بیماران مبتالبه بیماریهای ویژه .3
توسعه ی مراقبتهای نظام مندازبیماران ویژه براساس راهنماهای مصوب وزارت بهداشت .4

ارکان اجرایی

ساختار اجرایی این برنامه شامل: ستاد کشوری اجرای برنامه،کمیته های بیماریهای ویژه معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، ستاد اجرایی دانشگاه 
علوم پزشکی و ستاد عملیاتی بیمارستان خواهد بود .

کمیته تعیین بیماریهای ویژه: کمیته ایاست که مسئولیت سیاستگذاری برنامه وتعیین بیماریهای نیازمند حمایت را در معاونت درمان وزارت متبوع به عهدهدارد .

جمعیت هدف 

تمام اتباع ایرانی که حداقل به یکی از بیماری های ویژه  اعالم شده در لیست مرجع معاونت درمان وزارت متبوع مبتال می باشند و بر اساس ارزیابی سیسنم  

مددکاری نیازمند حمایت مالی باشند، جمعیت هدف این برنامه را تشکیل می دهند .
تمام اتباع ایرانی که مبتال به بیماری غیرویژه بوده و بر اساس ارزیابی سسیستم مددکاری نیازمند حمایت مالی باشند نیز جمعیت هدف این برنامه را تشکیل می  

دهند.
در صورتی که بیماری مبتال به بیماریی باشد که در لیست مرجع بیماری های ویژه  نیازمند  به حمایت قرار نگرفته باشد ، ولی هزینه های بیماری ، وی را در  

معرض هزینه های کمرشکن سالمت قرار دهد، پس از تأیید سیستم مددکاری بیمارستان و یا سازمان حمایتی ، می تواند مشمول دریافت خدمات این برنامه گردد.

روش شناسایی جمعیت هدف 

بیماران نیازمند مبتال به بیماریهای ویژه





بسته خدمات 

بیماریهایی که شامل بسته خدمتی (خدمات تشخیصی درمانی، دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی) مشخص جهت حمایت هستند به شرح ذیل می باشند: .1

نوع بیماری ردی
ف

هموفیلی 1
تاالسمی 2

MS 3
دیالیز 4

پیوند کلیه 5



کاشت حلزون 6
سرطان 7

سوختگی 8
بستری طوالنی مدت در بخش های ویژه 9

بیماریهای روانی 10
پیوند اعضا 11

BMT 12
مسمومیتها 13

اسکولیوز 14
صرع مقاوم به درمان 15

هپاتیت مقاوم در تاالسمی و هموفیلی 16

بسته خدمتی(خدمات تشخیصی درمانی، دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی) بیماریهای سوختگی،روانی و بستری های طوالنی مدت در بخش های ویژه  .2
که توسط کمیته ارزشیابی بیماریهای ویژه پیشنهاد و با تأیید ستاد اجرایی کشوری برنامه مورد حمایت قرار می گیرند.

تامین منابع بسته خدمات مشمول این برنامه منوط به رعایت پروتکلهای مصوب موجودوپروتکلهای ابالغی آتی خواهدبود  .3
بسته ارائه خدمات مشمول این برنامه با توجه به سقف اعتبارات تعیین شده و ریاست دانشگاه راسا مسئول کفایت منابع با بسته خدمات میباشد . .4

این خدمات شامل خدمات تحت پوشش یا فاقد پوشش بیمه ای می باشد که بیمار ملزم به پرداخت ما به التفاوت است. .5
با توجه به سیاست های کالن کشور در حمایت از تولید داخل ،اقالم کیفی و استاندارد داخلی در اولویت خرید مراکز درمانی کشور قرار خواهد گرفت .6

مددکاری

در این بسته ارزیابی استحقاق و درصد نیاز بیماران نیازمند به حمایت مبتال به بیماری های ویژه و غیر ویژه توسط سیستم های مددکاری مختص هر گروه هدف تعین 
می گردد.

بیماران نیازمند به حمایت مبتال به بیماریهای ویژه: .1
مددکاری این گروه توسط سازمان های حمایتی دولتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام می پذیرد. 

بیماران بستری نیازمند به حمایت مبتال به بیماریهای غیر ویژه .2
بیمارانی که فرانشیز آن ها کمتر از 5/٠٠٠/٠٠٠ ریال باشد: .1

مددکاری این بیماران شامل ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و در نظر گرفتن گروه های ویژه (کودکان بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و ...)  

و تخمین درصد نیاز آنان در این گروه توسط مددکاران بیمارستان ها صورت می پذیرد.
بیمارانی که فرانشیز آن ها بیستر از 5/٠٠٠/٠٠٠ ریال باشد: .2

مددکاری این بیماران ، تعیین استحقاق و تخمین درصد نیاز آنان در این گروه توسط سازمان های حمایتی دولتی صورت می پذیرد 

سطح حمایت

حمایت این برنامه صرفاً شامل هزینه های بسته خدمات مندرج در ماده 5 در چارچوب راهنماهای بالینی مصوب می باشد. در صورتیکه خدماتی خارج از بسته های مذکور 
و در خارج از چارچوب راهنماهای بالینی باشد مشمول حمایت این برنامه نخواهد بود 

بیماران مبتال به بیماریهای ویژه:

میزان حمایت ازاین دسته بیماران ، بر اساس دستورالعمل های اجرایی ارسالی برای هر یک از بیماریهای مصوب کمیته ی تعیین بیماریهای نیازمند حمایت با تشخیص 
مددکاری مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه می باشد.

میزان حمایت از ده  تا صد در صد هزینه ها  بر اساس نتایج بررسی مددکاری می باشد .



بسته خدمات ، در دو گروه زیر حمایت می شوند:

بسته خدمات دارای  تعرفه : حمایت از هزینه این خدمات به طور کامل توسطبرنامهبراساستعرفهمصوبهیاتدولتدربخشدولتیو قیمت های اعالمی سازمان غذا و  .1
دارو میباشد  .

بسته خدمات فاقد تعرفه :حمایت از هزینه این خدمات بهطورکامل  توسط برنامه بر اساس تعرفه مصوب هیات امنا دانشگاه (پیشنهادی ستاد اجرایی کشوری)  .2
میباشد .

بیماران نیازمند حمایت ( غیر ویژه ):

در صورتیکه بیمار بستری در بیمارستانهای وزارت بهداشت توان پرداخت  فرانشیز را نداشته باشد بر اساس تشخیص مددکاری  شامل این حمایت میشود .

اگر میزان تخفیف تا میزان 5 میلیون ریال باشد ، بر اساس تشخیص مددکاری و درصورتی که این مبلغ بیش از 5 میلیون ریال باشد ، بر اساس دستورالعمل قید شده در 
ماده 6 عمل خواهد شد .

دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی 

هدف کلی

ارتقای شاخصهای سالمت مادران ونوزادان ازطریق کاهش میزان سزارین

اهداف اختصاصی

به منظورتشویق مادران بارداربه انجام زایمان طبیعی،فرانشیززایمان طبیعی درمراکزدولتی رایگان میشود. .1
به منظورایجادانگیزه درارائه دهندگان خدمت زایمان طبیعی،تعرفه تشویقی مازادبرتعرفه مصوب فعلی پرداخت میگردد . .2

به منظورایجادانگیزه برای انجام زایمان بی درد موضعی به متخصص بیهوشی حق الزحمه بیهوشی پرداخت میگردد. .3
تسهیالت الزم برای انجام زایمان طبیعی توسط متخصصین زنان غیرشاغل دردانشگاه وماماهای دارای دفترکار،دربیمارستانهای دولتی فراهم میگردد. .4

به منظوربهینه سازی ساختارفیزیکی اتاق زایمان درراستای حفظ حریم خصوصی مادربارداروخوشایند سازی فرایندزایمان اعتبارویژه ای به مراکزدولتی تخصیص  .5
می یابد.

شمول دستورالعمل

همهی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و متخصصین زنان و زایمان، بیهوشی و ماماهای شاغل در این مراکز، مشمول برنامه 
هستند.

در خصوص بیماران فاقد بیمه، مراکز ارائهدهنده خدمت مکلف به معرفی بیمار به سازمان بیمه سالمت جهت فراهم سازی ساز وکار بیمه نمودن افراد می باشند. .A
اتباع خارجی در صورت عدم ارائه بیمه باید هزینههای زایمان طبیعی خود را بر اساس تعرفه دولتی مصوب هیئت وزیران پرداخت نمایند.  .B

نظارت :
وظایف بیمارستان

تشکیل کمیته اجرائی در بیمارستان با مسئولیت ریاست بیمارستان با عضویت معاون درمان بیمارستان،معاون آموزشی بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون، مدیر  .1
امور مالی، مدیر حراست،مدیر امور داروئی، مدیر امور اداری) جهت اجرای برنامه های ابالغ شده و نظارت بر حسن اجرای وظایف تعریف شده و گزارش روزانه به رییس 

کمیته و گزارش هفتگی به معاون درمان
تشکیل کمیته اخالق با عضویت رییس بیمارستان، معاون درمان ویا مدیر بیمارستان، مترون بیمارستان، معاون آموزشی بیمارستان، نماینده بخش های بالینی یا  .2

هیئت علمی و درصورت لزوم نماینده حراست



اطالع رسانی و آموزش به کلیه پزشکان و کارکنان درخصوص برنامه .3
انعقاد قرارداد با پزشکان تمام وقتی با درج کلیه وظایف و انتظارات و اقدامات انضباطی با اخذ تعهد محضری با رعایت کلیه مفاد مربوط به قانون استخدام اعضاء  .4

هیئت علمی
اطالع رسانی در قسمت اطالعات، پذیرش، ترخیص مبنی بر لزوم عدم پرداخت بیش از 1٠ درصد فرانشیز و نیز عدم تهیه داروها و ملزومات از خارج از  .5

بیمارستان توسط بیمار و همراهان بیمار در چارچوب بسته مشمول برنامه
اطالع رسانی در خصوص حقوق بیمار و کلیه بخش نامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه به بیماران .6

بررسی روزانه تجهیزات پزشکی، انبار مواد داروئی و مصرفی .7
تهیه لیست فارماکوپه مخصوص بیمارستان مورد تائید دانشگاه .8

نظارت بر تجویز داروها طبق لیست فارماکوپه تائید شده .9
نظارت بر تهیه تجهیزات و ملزومات از لیست تائید و اعالم شده از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی .1٠

بررسی روزانه  بخش ها، پذیرش، ترخیص، مدارک پزشکی از نظر نحوه اجرای برنامه های تحول .11
بررسی روزانه اورژانس بیمارستان از لحاظ وضعیت پذیرش ،ویزیت و تعیین تکلیف بیماران، عدم ارجاع خارج از زنجیره ارجاع و نیز کنترل و گزارش ترخیص  .12

بیماران با رضایت شخصی
ثبت الکترونیکی ورود و خروج کلیه پزشکان و کارکنان .13

ثبت الکترونیکی اطالعات کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حتی در صورت عدم انجام اقدامات درمانی .14
(HIS بروز رسانی) ثبت الکترونیکی کلیه اقدامات و خدمات و اقالم مصرفی بیمار .15

هماهنگی با بیمارستان های تعریف شده در زنجیره انتقال دانشگاهی در صورت انتقال بیمار، بر اساس دستورالعمل انتقال بیمار .16
رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی به آنها توسط واحد های ذیربط مستقر در بیمارستان و تقویت سیستم های رسیدگی به آنها .17

در صورت مشاهده نواقص و یا تخلفات در بازدید اول، ضمن اعالم کتبی نواقص به ریاست بیمارستان، بازدید بعدی به فاصله یک ماه از بازدید قبل جهت  .1۸
مراحل و زمان بندی نظارت

مرحله اول:داخل بیمارستان

بازدید روزانه و گزارش به رییس بیمارستان توسط کمیته اجرائی بیمارستان- گزارش روزانه رییس بیمارستان به معاون درمان 

مرحله دوم: شبکه بهداشت و درمان  

بازدید ماهانه یک بار و گزارش به معاون درمان دانشگاه 

مرحله سوم: دانشگاهی

بازدید تیم نظارتی تعیین شده از دانشگاه ها طبق جدول تدوین شده حداقل با فاصله 3ماهه  از هر بیمارستان ( ماهانه بطوریکه در پایان سه ماه حداقل هر  

بیمارستان تحت پوشش برنامه 1 بار مورد بازدید قرار گرفته باشد.)

مرحله چهارم: قطب 

بازدید ماهانه از دانشگاههای قطب مربوطه از حداقل 2 بیمارستان (بر اساس تعداد بیمارستان های تحت پوشش برنامه) و جمع بندی و ارسال گزارش توسط  

دانشگاه مرکز قطب هر سه ماه به ستاد وزارت متبوع 

مرحله پنجم: ستاد وزارت متبوع

بازدید 3ماه یک بار توسط تیم کارشناسی ستادی از حداقل 1 دانشگاه قطب و بررسی وضعیت اجرای برنامه در بیمارستانهای تحت پوشش(بازدید از حداقل 5  

بیمارستان دانشگاهی در هر بازدید) 
در هربازدید در سطح کارشناسی دانشگاهی 5 تا 1٠ درصد از پرونده بیماران باید بررسی شود 



شاخص ها و چک لیستها:

جهت بررسی شاخص ها تکمیل چک لیست های اختصاصی برنامه های ذیل که به پیوست این شیوه نامه ارسال می گردد الزامی است :

کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در  بیمارستان های مشمول برنامه  .1
ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان های مشمول برنامه .2

حضورپزشکان متخصصمقیمدربیمارستانهایمشمول برنامه .3
ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستان های مشمول برنامه .4

حفاظت مالی از بیماران صعب العالج، خاص و نیازمند  .5
طرح حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم  .6

رضایت بیماردر هنگام بستری و پس از ترخیص .7

ابزار نظارت

پرونده بیماران .1
مصاحبه با بیماران و همراهانشان .2
مراجعه حضوری  در واحد درمانی .3

ارتباط با بیماران از طریق سامانه های ارتباطی مردمی، تلفن، پیامک،پست الکترونیکی .4
چک لیست های مربوطه .5

سامانه های اطالعاتی موجود (سجاد، سپاس، سایت معاونت درمان وزارت و....)  .6
گزارش عملکرد پزشکان .7

انواع و گروه تخلفات:

برخی از تخلفات توسط پزشکان و پرسنل و برخی از تخلفات از سوی مدیریت بیمارستان و یا بدلیل سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح بر برنامه صورت می پذیرد، به 
موازات اعمال جریمه های قانونی مطابق با قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی مصوب سال 1367،  اقدامات ذیل از حداقل تا حداکثر در صورت عدم تعهد به مفاد 
تفاهم نامه و دستور عمل های ابالغی و در صورت احراز تخلف بر اساس گزارشات مردمی، دانشگاهی، ستاد وزارت متبوع بر اساس گروه و نوع تخلف انجام خواهد شد:

گروه اول: تخلفات مدیریتی (انضباطی یا مالی) که توسط دانشگاه صورت می پذیرد و توسط تیم نظارتی ستادی به ستاد ویژه نظارت ستاد گزارش و بررسی میشود و 
اقدامات انضباطی از تذکر کتبی تا برکناری مسئول مربوطه را بدنبال دارد شامل:

عدم تخصیص و پرداخت اعتبارات به موقع و صحیح مطابق دستورعمل های ابالغ شده .1
عدم انجام سایر وظایف قید شده در برنامه های 6 گانه و نیز وظایف قید شده در این شیوه نامه .2

عدم نظارت صحیح و مدون از اجرای برنامه ها در بیمارستانهای تحت پوشش .3

گروه دوم: تخلفات مدیریتی (انضباطی یا مالی) که توسط گروه مدیریت بیمارستان اعم از رییس، مدیر، مترون ، مدیر امور مالی ، اداری وسایر سطوح مدیریت بدلیل 
عدم اجرای شرح وظایف قید شده در این برنامه و یا عدم نظارت صحیح صورت می گیرد و در دانشگاه بررسی میشود و یا بر حسب مورد به وزارت گزارش می گردد و بر 
حسب تشخیص دانشگاه از تذکر شفاهی و کتبی رییس دانشگاه و معاونین به رییس بیمارستان تا برکناری رییس بیمارستان، مدیربیمارستان، امور اداری مالی، مترون و یا 

سایر افراد ذیربط را شامل می گردد شامل:

هزینه منابع اختصاص یافته خارج از برنامه های ابالغی .1
عدم آموزش پزشکان و پرسنل در خصوص مفاد برنامه های ابالغی و شرح وظایف .2

عدم اطالع رسانی مناسب در خصوص حقوق بیمار .3



عدم ایجاد نظام هماهنگ در بیمارستان جهت تعیین تکلیف بیمار و ایجاد نارضایتی بیماران  .4
ارجاع بیمار به بیمارستان های خارج از زنجیره ارجاع تعریف شده(بخش خصوصی و...) .5

ارجاع بیمار به بیمارستان های داخل زنجیره بدون هماهنگی های الزم  و عدم تامین هزینه های انتقال بیمار از بیمارستان مبدا با بیمارستان مربوطه .6
عدم تعیین تکلیف مشخص و قابل فهم جهت بیمار  .7

ایجاد بالتکلیفی و سرگردانی بیماران ویژه بدلیل سوء مدیریت .8
عدم رعایت حداقل استانداردهای هتلینگ .9

عدم تهیه فضا و امکانات کافی برای پزشکان مقیم .1٠
عدم ثبت ورود و خروج پزشکان و اعضای هیئت علمی .11

عدم نظارت صحیح بر عملکرد پزشکان و کارکنان .12
عدم تهیه کلیه داروها و ملزومات مورد نیاز بیماران و نظارت مستمر بر موجودی بیمارستان .13

عدم انجام سایر وظایف قید شده در برنامه های ابالغی .14

گروه سوم: تخلفات قرمز که توسط پزشکان ویا سایر کارکنان بیمارستان(درمانی، اداری) صورت می پذیرد و توسط ریاست بیمارستان مستقیما به کمیته تخلفات 
کارکنان اداری و یا تخلفات هیئت علمی دانشگاه معرفی و در کمیته بررسی و تصمیم گیری می شوند و اقدامات انضباطی از جابجائی پزشک متخلف از بخش یا 
بیمارستان- توقف ارتقاء و ترفیع در خصوص اعضاء هیئت علمی و معرفی به هیئت تخلفات کارکنان در خصوص سایر پزشکان و کارمندان را بدنبال دارد شامل:

فعالیت هیئت علمی تمام وقت جغرافیائی در بخش خصوصی و خیریه(عدم تمام وقتی) .1
اخذ وجوه خارج از تعرفه و یا خارج از حسابداری بیمارستان  .2

تبلیغ داروها و یا تجهیزات گران قیمت و خارج از بسته مشمول برنامه به جهت سودجوئی و یا هرگونه تبانی با شرکت ها ی داروئی و تجهیزات پزشکی .3
ارجاع بیمار به بیمارستان های خارج از زنجیره ارجاع تعریف شده(بخش خصوصی و...) .4

سایر تخلفات بنا به تشخیص رییس بیمارستان برابر مقررات  .5
این تخلفات بصورت همزمان به سازمان نظام پزشکی و کمیسیون تعزیرات معرفی می شوند. .6

گروه چهارم: تخلفاتی که توسط پزشکان ویا سایر کارکنان بیمارستان(درمانی، اداری) صورت می پذیرد و در کمیته اخالق بیمارستان بررسی و تصمیم گیری می 
شوند و اقدامات انضباطی از تذکر شفاهی و کتبی به پزشکان و کارکنان و یا رییس بیمارستان، تعدیل و کسردرصدی از کارانه- جابجائی پزشک متخلف از بخش یا 

بیمارستان- توقف ارتقاء و ترفیع در خصوص اعضاء هیئت علمی و معرفی به هیئت تخلفات کارکنان در خصوص سایر پزشکان و کارمندان را بدنبال دارد شامل:

عدم ویزیت به موقع بیماران.  .1
عدم تعیین تکلیف بیماران اورژانس در حداقل زمان ممکن. .2

عدم اقدام پزشک مقیم مطابق با پروتکل های کمیته تعیین تکلیف بیمار .3
عدم مداخله درمانی مستقیم و به موقع توسط پزشک متخصص در زمان الزم و ارجاع وظایف به کادر آموزشی(رزیدنت، انترن و...) .4

عدم حضور به موقع در اتاق عمل و در طی اعمال جراحی اورژانس بر بالین بیمار. .5
.ICU عدم رعایت اندیکاسیونهای بستری بیماران در بخش های ویژه مخصوصاً بخش .6

عدم رعایت راهنماهای بالینی (گایدالین) و پروتکلهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه. .7
عدم حضور فیزیکی در مرکز درمانی مطابق قوانین کشوری. .8

عدم حضور درکمیتههای بیمارستانی.  .9
عدم مشارکت در نظام ارجاع بیماران در قالب برنامه پزشک خانواده شهرستانی و روستایی .1٠

اخذ هزینه بیشتر از برنامه حمایت از بیماران ویژه مشمول برنامه .11
ارائه اطالعات ناصحیح از وضعیت اقتصادی، اجتماعی بیمار توسط مددکار .12

عدم ارائه خدمت مناسب مطابق با برنامه حمایت مالی از بیماران ویژه .13
عدم پذیرش بیمار .14

ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان جهت خرید دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی .15



فعالیت پزشک ضریب k در مطب و یا بخش خصوصی و خیریه در زمان موظف .16
عدم رعایت استانداردهای ویزیت .17
عدم رعایت حریم خصوصی بیمار .18

عدم ثبت اقدامات و خدمات انجام شده برای بیمار .19
عدم ثبت اقالم و داروهای مصرفی و هزینه ها بصورت دقیق در پرونده بیمار .2٠

تجویز و یا بکارگیری داروها ، ملزومات و تجهیزاتی که هزینه بیماربر خالف گاید الین و دستورالعمل های ابالغی را افزایش دهد .21
عدم ارتباط صحیح کلیه پزشکان و پرسنل با بیمار و همراهان بیمار .22

عدم رعایت اخالق حرفه ای و شئونات اسالمی. .23
سایر تخلفات با مضامین اداری، مالی، انضباطی، فنی، علمی و .... .24

عدم انجام سایر وظایف قید شده در برنامه های 6 گانه و نیز وظایف قید شده در این شیوه نامه .25
روند برخورد با این گروه از تخلفات در صورت تکرار ، مانند سایر گروه ها خواهد بود. 

رییس بیمارستان، مدیر بیمارستان ، مترون بیمارستان پاسخگوی تمامی فرآیندهای بیمارستان در حوزه مربوطه می باشند. 

پزشکان و پرسنل بیمارستانها پاسخگوی مراجع قضائی بنا به شکایت مطروحه می باشند 

در صورت اخذ مکرر گزارشات مبنی بر تخطی بیمارستانهای تابعه یک دانشگاه از سوی معاونت درمان وزارت متبوع، گزارش مربوطه جهت اتخاذ تصمیم  

مقتضی  به مقام عالی وزارت ارائه خواهد شد.
شرکت های تجهیزات پزشکی که نسبت به تبلیغ غیر مجاز به پزشکان یا پرسنل یا دریافت حق پورسانت عمل می کنند (قانون مجلس می خواهد) تا زمان   

تصویب مجلس به اداره کل تجهیزات پزشکی معرفی میشوند
شرکت های تجهیزات پزشکی که خطای آنها در تبلیغ داروها و تجهیزات بی کیفیت، گران و یا قاچاق محرز شود نیز به اداره کل تجهیزات پزشکی معرفی می  

شوند.
گزارش ها بر حسب مورد به سازمانهای مرتبط مانند نظام پزشکی و تعزیرات برای برخورد باپزشکان متخلف منعکس خواهد گردید. 

اقدامات انضباطی

اقدامات انضباطی بر اساس گروه تخلف و نوع تخلف در مراجع رسیدگی به تخلف اعمال خواهند شد:

تذکر شفاهی .1
تذکر کتبی .2

عدم پرداخت حق الزحمه ماندگاری .3
حذف و یا تعدیل پرداخت حق الزحمه مقیمی .4

تعدیل و کسر درصدی از کارانه رییس یا مدیر بیمارستان .5
توقف در مراتب ارتقاء و ترفیع هیئت علمی .6

جابجائی پزشک و یا مسئول متخلف .7
حذف پزشک متخلف از برنامه مربوطه .8

برکناری مسئول یا مسئولین متخلف به تشخیص مرجع رسیدگی کننده .9

منابع:

دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری- بیمارستانی بیمه های پایه ( دبیرخانه شورای عالی بیمه) 

راهنمای مستندسازی فرم های پرونده پزشکی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) 

دستورالعمل طرح تحول نظام سالمت (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) 

 


