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 :مقدمه
ـ مدیریت هوشمند و پویـا بـا اسـتفاده صـحیح از امکانـات و منـابع موجـود میتوا        د ن

حرکت رو به جلو مراکز را هدایت نمـوده و از عوامـل خطرسـاز ایمـن نگـه داشـته و       
یکـی از عوامـل خطرسـاز اتـالف     . هاي مناسب را ارائـه نمایـد  در مواقع خطر راه حل

مالی حاصل از کارکرد بـه علـت مشـکالت موجـود در ثبـت و تنظـیم و نحـوه         منابع
بــوده کــه خــود را بــه صــورت  شــدهارائــه  درمــانی  ارســال اســناد مــالی خــدمات

هـاي  نـه تنهـا منـابع مـالی هزینـه     شـود  دهد و باعث مـی اي نشان میکسورات بیمه
ـ          ر کـارایی  انجام یافتـه و خـدمات ارائـه گردیـده تحقـق نیابـد بلکـه از طـرف دیگ

  .نمایدسیستم را نیز مخدوش و ناکارآمد جلوه می
دهـد نبـود آمـوزش مناسـب منـابع انسـانی از عوامـل اصـلی         مـی ها نشـان  بررسی

باشـد و منـابع مـالی حاصـل از     اي و اتـالف منـابع مـالی مـی    ایجاد کسـورات بیمـه  
شـه  باشـد و ایجـاد خد  هاي کسب درآمـد بیمارسـتانها مـی   ها از مهمترین محلبیمه

توانـد باعـث بـه انحطـاط کشـاندن      بر تحقـق منـابع مـالی حاصـل از خـدمات مـی      
 .هاي این مراکز گرددفعالیت

ــد  ــکی    اداره درآم ــوم پزش ــگاه عل ــان و    اراكدانش ــوزش کارکن ــتاي آم در راس
دخیـل در تنظـیم   استفاده بهینه از منابع انسانی اعتقـاد دارد کـه آمـوزش پرسـنل     

هـاي الزم بـراي پرسـنل بـوده و جـزوه حاضـر در       زشاي از آمـو و ارسال اسناد بیمه
توانـد قابـل اسـتفاده بـراي     راستاي آموزش این عزیزان تهیه شده است اگرچـه مـی  

 .باشد هاي مختلف ارائه دهنده خدمات در مراکز بیمارستانی نیزتمامی گروه
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 :نحوه پذیرش بیمار در بیمارستان

 رپایینکات قابل توجه در پذیرش مراجعین س) الف
 بیمارستان با این دفترچه بیمه طرف قرارداد است یا خیر؟ -1
 کنترل مشخصات صاحب دفترچه و تاریخ اعتبار آن  -2
 . علت مراجعه دررایانه  ومشخصات الزم فردي بیمه شده  ,سازمان بیمه گر  ,ثبت دقیق نوع بیمه  -3
 هدایت بیمار به درمانگاه یا اورژانس -4

 ر دربخش اورژانسنحوه پذیرش بیما) ب
 بر بستري شدن در اورژانسکنترل دستور پزشک مبنی  -1
 صورت کامل در رایانه ثبت مشخصات فردي به -2
 تشکیل پرونده اورژانس -3
 نکات قابل توجه در پذیرش مراجعین بستري) ج
 کنترل دستور پزشک مبنی بر بستري شدن در بخش -1
 نه ثبت مشخصات فردي به صورت کامل در رایا -2
 شامل مشخصات فردي ـ شامل نام پزشک ـ نوع بیمه ـ شماره تخت و شماره پرونده بیمار -3
 تشکیل پرونده بستري -4
 ارجاع به بخش -5

 :بخشهاي بیمارستانی
 بخش معمولی) الف
 : شامل  بخش ویژه) ب
                NICU -5        بخش روانی    -ICU        4   -3      بخش سوختگی -CCU       2بخش  -1

 )هتلینگ(نحوه محاسبه هزینه اقامت یا تخت روز 
 :مدت زمان الزم براي محاسبه یک تخت روز) الف

 .باشدساعت می 6حداقل زمان براي محاسبه تخت روز 
 :روزهاي بسترينحوه محاسبه ) ب

وز تـرخیص تـاریخ و   تعداد روزهاي بسـتري از تفاضـل تـاریخ تـرخیض و تـاریخ بسـتري بـه دسـت آمـده و مـالك ر          
 .باشدساعت دستور ترخیص پزشک معالج می

 .راکز جراحی محدود قابل محاسبه نیستمدر هزینه تخت روز : تبصره
ــیابی ــیابی مصــوب وزارت   :درجــه ارزش ــتاندارد و ضــوابط ارزش ــتورالعمل اس ــر اســاس دس ــه بیمارســتانها ب کلی

زیــابی قــرار گرفتــه و بــر اســاس امتیــازات بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی هــر ســال حــداقل یکبــار مــورد ار 
 .باشدو زیر استاندارد می 3و  2، 1شوند که شامل بیمارستانهاي درجه مکتسبه درجه بندي می
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 :نحوه ارزشیابی

هـاي معمـولی، تخـت سـوختگی، نـوزاد سـالم، نـوزاد بیمـار سـطح دوم، بیمـار روانـی همـان             ارزشیابی در تخت) الف
 .باشدمیدرجه ارزشیابی بیمارستان 

 .گرددهر کدام به طور مستقل ارزشیابی آن مشخص می NICUو  CCU ،ICUهاي ارزشیابی تخت) ب
برابــر ارزشـــیابی جنــرال بیمارســـتان در    POST/ICUو  POST/CCUهـــاي درجــه کارشناســـی بخــش  ) ج

 .شودنظر گرفته می
 :نحوه محاسبه تعرفه تخت روز

هـاي ویـژه ابالغـی لیسـت وزیـران و وزارت      بیمارسـتان و بخـش  مالك محاسـبه تعرفـه تخـت روز درجـه ارزشـیابی      
 .باشدبر این اساس و شامل انواع موارد ذیل می. باشدمتبوع می

هـاي مراقبـت ویـژه زیـر اسـتاندارد در طـی مـدت زمـان         و بخـش هـا  هزینه اقامت هـر روز در بیمارسـتان  : 1تبصره 
 3مراقبــت ویــژه درجــه هــاي بیمارســتان و بخــش هتعرفــ% 80جهــت رفــع نــواقص برابــر ) مــاه 3حــداکثر (قــانونی 

 .قابل محاسبه خواهد بود
و  RCUهمچــون (فــی از آن ارائــه نگردیــده یهــایی کــه توســط شــورایعالی بیمــه تعرتخــت روز بخــش: 2تبصــره 

PICU  باشدمطابق تخت روز عادي قابل محاسبه می...) و. 
 .باشدهمان بخش میدرجه ارزشیابی هر بخش یا تخت ویژه مخصوص به : 3تبصره 

جدیداالحــداث  هـاي ویـژه  شـیابی بیمارسـتانها و بخـش   در بخـش دولتـی و تـأمین اجتمـاعی، درجـه ارز     : 4تبصـره  
که ارزشیابی نشده باشند تا مـدت یـک سـال از زمـان راه انـدازي درجـه یـک و پـس از ایـن مـدت در صـورتی کـه             

 .ددگرمحاسبه می 3باز هم ارزشیابی صورت نگیرد به صورت درجه 
 .باشدتختی یا بیشتر بخش دولتی می 3هاي عادي، هزینه اتاق مبلغ یا هزینه مورد تعهد بیمه در بخش: 5تبصره 

اي از بیمارســتان بســتري شـده باشــد بایـد اوالً وجــود آن بخــش   در صــورتی کــه بیمـار در بخــش ویـژه  : 6تبصـره  
رش و تـرخیص بیمـار از آن بخـش ویـژه توسـط      رسماً از سـوي ادارات کـل تأییـد شـده و ثانیـاً تـاریخ و زمـان پـذی        

 .کارشناس بیمارستانی در معرفی نامه قید و مهر و امضاء شده باشد
 نحوه محاسبه تعرفه تخت ایزوله

بیمـاري عفـونی ـ درمـان بـا مـواد رادیواکتیـو ـ ضـعف سیسـتم ایمنـی بیمـار             (هزینه اتاق ایزوله در مـواردي ماننـد   
ناس بیمارسـتانی و در صـورت نیـاز پزشـک معتمـد معـادل اتـاق یـک تختـی و          بـا تأییـد کارشـ   ) یا ایزولـه معکـوس  

 .گرددبر اساس درجه ارزشیابی بیمارستان در بخش دولتی محاسبه می
 نحوه محاسبه تعرفه سوختگی

-هزینه بستري بیمـار در بخـش سـوختگی و بـا تأییـد کارشـناس بیمـه مسـتقر در بیمارسـتان قابـل محاسـبه مـی            
 :ري بیمار در سایر بخشها مانندباشد اما ادامه بست

 .گرددهاي گرافت در سانتر سوختگی معادل تخت سوختگی محاسبه میدر بخش -
 .شوندهاي ترمیمی در سانتر سوختگی معادل تخت عادي محاسبه میدر بخش -
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 .گردداز تخت روز کسر می) تأیید شده کارشناس بیمه(روزهاي مرخصی موقت  -
 ر در بخش روانینحوه محاسبه تعرفه بیما

 .باشدماه قابل پرداخت می 2بیماران روانی حاد سالیانه : بیمار روانی حاد -1
 .باشدماه اول قابل پرداخت می 2ماه عالوه بر  4بیماران روانی مزمن تا : بیمار روانی مزمن -2
 .)باشندگر نمیماه مورد تعهد سازمانهاي بیمه 6هزینه بستري بیش از (

 .باشدبر حسب شرایط به اشکال ذیل قابل محاسبه می: ادهزینه تخت نوز
تخـت مـادر   % 50هزینـه تخـت روز معـادل بـا     ) نوزادي که در مرکـز درمـانی بـه دنیـا آمـده اسـت      (نوزاد سالم ) الف

 .شودمحاسبه می
ــه هــر علــت بیمــار باشــد (نــوزاد ســطح دوم ) ب ــوزادي کــه ب بایســتی بعــد از تــرخیص بیمــار مبــالغ تخــت روز  ) ن

 .محاسبه شود کامل
 .ساعت است 24ساعت و در زایمان طبیعی  48در سزارین  1تعداد تخت روز قابل محاسبه نوزاد سطح 

ــالغین مــی ICUبرابــر تخــت روز  (NICU): هزینــه نــوزاد در بخــش) ج درصــد ایــن مقــدار بابــت  70باشــد کــه ب
 :باشدمی) لبه صورت گلوبا(درصد بابت یک سري خدمات پزشکی به شرح ذیل  30تخت روز و 

 خونگیري متناوب از نوزاد
 )وریدي و شریانی(نافی  کاتترکارگذاري 

 اکسیژن تراپی
 کارگذاري لوله تراشه

 اتصال به بنت و تنظیم مکرر دستگاه
 ، کشت خون و ترشحات تنفسیLPنظیر  (sepsis)اقدامات براي بررسی عفونت خونی ه کلی

 (ABG)نمونه گیري براي گازهاي خونی 
 سیمتريپالس اک

 (NG)گذاشتن لوله بینی معده 
 الواژ و گاواژ

ــوي، کارگــذاري   ــه ترشــحات ری ــونداژ Chest Tubeتخلی ــات، ســرم  ،    س ــوتراپی تنفســی، تزریق ــوتراپی، فیزی فت
 ) انفوزیون مداوم(قات توسط پمپ یتزریق خون، انجام تزر  درمانی،

 :شودبه طور جداگانه قابل محاسبه می NICUخدمات زیر در بخش 
 کارگذاري کاتتر غیرنافی -1
 مشاوره -2
 اعمال جراحی -3
 کتانتتزریق سورف -4
 تعویض خون -5

 :تخت نمونه
هزینـه تخــت نمونــه در صـورت احــراز و اکتســاب امتیـاز تخــت نمونــه متناسـب بــا مصــوبه سـاالنه هیئــت وزیــران      

 .قابل محاسبه خواهد بود
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 خدمات پرستاري
 NICUاز ســوي ســازمان بیمــه گــر خــدمات درمــانی و  ICUویــژه  هــايهزینــه خــدمات پرســتاري در بخــش -1

هـا بـراي تـأمین اجتمـاعی ـ ارتـش ـ خـدمات درمـانی و           درصـد اسـت و در سـایر بخـش     2/4در تـأمین اجتمـاعی   
 .باشدمی% 6کمیته امداد 

 :گانه ذیل 5هاي ویژه مشمول کلیه خدمات انجام یافته بوده مگر موارد خدمات پرستاري بخش: 1تبصره 
 تزریق سورفکتانت/ تعویض خون / جراحی / مشاوره / کاتتر گذاري غیرنافی 

 :باشده و به صورت جداگانه قابل محاسبه نمیدلوازم مصرفی ذیل جزء خدمات پرستاري بو: 2تبصره
 چسب  –ساولن  –، پنبه ، آب اکسیژنه  باند، گاز، الکل، بتادین و سرنگ

هــا جــزء مــوارد ســوختگی پانســمان میکروســت، دســتکش اســتریل در بعضــی اقــالم نظیــر آنژیوکــت و: 3تبصــره 
 .ها استفوق الذکر نبوده و قابل محاسبه براي دریافت از بیمه

-درصــد مــی 12هزینــه خــدمات پرســتاري در مراکــزي کــه داراي بخــش ســوختگی فقــط در خــدمات درمــانی  -2
 .باشندمی% 6باشد بقیه سازمانها 

 ویزیت
باشـد کـه ایـن    داخلـی مـی   Kشـود ضـریب   یمـار ارائـه مـی   کـه بـراي    ي در بیمارسـتان  مبناي تعرفه ویزیت بسـتر 

 .گرددضریب هر ساله توسط مصوبه هیئت محترم وزیران جهت اجرا، ابالغ می
 .باشدحق ویزیت براي هر بیمار قابل محاسبه می  حداکثر یککه در هر روز 

 :نکات
 .سبه و پرداخت نخواهد بودویزیت منجر به عمل جراحی توسط جراح قابل محا -1
 .ویزیت و مشاوره منجر به بیهوشی به متخصص بیهوشی قابل پرداخت نخواهد بود -2
 .گیردبیماران جراحی تعلق نمی رخیصویزت روزهاي پیگیري و ت -3
اي یـک ویزیـت حـداکثر چهـار ویزیـت روان پزشــک در      در بیمـاران روانـی مـزمن بسـتري در بیمارسـتان هفتــه      -4

 .باشدل محاسبه میماه قاب
ــا دســتورات پزشــکی را در     -5 ــت الزم اســت پزشــک معــالج نتیجــه معاینــه و ی ــودن ویزی ــل پرداخــت ب جهــت قاب

 .پرونده منعکس و مهر و امضاء نماید
ــیم   -6 ــک مق ــه پزش ــت روزان ــال در   NICUو  ICUویزی ــورت گلوب ــه ص ــده و  % 30ب ــاظ گردی ــیم لح ــک مق پزش

 .مواردي که بیمارستان پزشک مقیم معرفی نکند مگر. باشدجداگانه قابل پرداخت نمی
 .گردددر مراکز آموزشی حق الزحمه ویزیت رزیدنت معادل متخصص محاسبه و پرداخت می -7
 .اند معادل پزشک متخصص قابل محاسبه و پرداخت استویزیت پزشکانی که دوره فلوشیب گذرانیده -8
اي، اننــد بیهوشــی، رادیولــوژي، پزشــکی هســته    هــاي غیربــالینی م تعرفــه و پرداخــت متخصصــین رشــته    -9

 .باشدی، بهداشت خانواده معادل تعرفه پزشک عمومی میپاجتماعی، قانونی، طب، کار، رادیوترا
شـود  جهت تشخیص یا درمان معـادل تعرفـه ویزیـت پزشـک عمـومی بـه متخصـص طـب پیشـگیري پرداخـت مـی           

 .)باشدها در تعهد نمییدر صورت شناسایی و کشف بیمار(
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ویزیت همزمان بـا اعمـال سـرپایی قابـل پرداخـت نیسـت مگـر اینکـه مبـالغ خـدمات کمتـر از مبلـغ ویزیـت               -10
 .مثالً پاپ اسمیر. باشد
ــی    -11 ــس م ــت اورژان ــدم اســتفاده از دفترچــه در ویزی ــه بخــش و ع ــس ب ــال بیمــار از اورژان ــوان در صــورت انتق ت

 .نمود عالوه بر ویزیت روز اول یک ویزیت سرپایی نیز محاسبه
 .حق ویزیت دندانپزشکان معادل ویزیت پزشک عمومی است -12
 .حق ویزیت دندانپزشکان متخصص معادل پزشکان متخصص است -13
دســتور . ویزیــت پزشــکان عمــومی تنهــا در بخــش اورژانــس و در ارتبــاط بــا خــدمات ســرپایی پذیرفتــه اســت -14

 .باشدی نمیبستري و ویزیت در بخش بستري مورد قبول توسط پزشک عموم
 .شودگردد محاسبه نمیاي هزینه ویزیتی که به همراه خدمت انجام میدر پزشکی هسته -15
 .باشدساعت می 24ها یک ویزیت طی همانند سایر بخش ICUو  CCUل در دحداکثر ویزیت پزشک معا -16
 .شودویزیت روزانه محاسبه نمی NICUدر  -17

 رينحوه محاسبه هزینه انواع ویزیت بست
 .باشدداخلی قابل محاسبه و پرداخت می  k 20معادل: ویزیت روز اول -1
 .داخلی خواهد بود k 23 معادل : ویزیت روز اول نوزادان -2
 .شودداخلی قابل محاسبه و پرداخت می K  ١۵معادل : ویزیت روزهاي بعد -3
 .اشدبداخلی قابل محاسبه و پرداخت می k   ٨.۵معادل : ویزیت روز ترخیص -4

هـاي قابـل پرداخــت جهـت یــک بیمـار بسـتري معــادل تعـداد روزهـاي بســتري بـه اضــافه         حـداکثر تعـداد ویزیــت  
گیرنـد  ویزیـت روز تـرخیص جهـت بیمـارانی کـه بـا رضـایت شخصـی مرخصـی مـی          . باشـد ویزیت روز ترخیص مـی 

 .صی مرخص شودمگر اینکه قبالً توسط پزشک ویزیت شده و بعداً با رضایت شخ. باشدقابل محاسبه نمی
ــل محاســبه و    -4 ــه قاب ــین نامــه جراحــی جداگان ــا پزشــک متخصــص در زایمــان طبیعــی طبــق آئ ویزیــت مامــا ی

 .باشدپرداخت نمی

 نحوه انجام و محاسبه هزینه مشاوره
 درخواست پزشک متخصص معالج بر روي برگه مخصوص مشاوره با مهر و امضاء و مشخصات بیمار -1
 .امضاء پزشک مربوطه و ذکر تاریخ مشاوره باشدجواب مشاوره با مهر و  -2

 نحوه محاسبه حق الزحمه انجام مشاوره
 .داخلی قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود 20Kهزینه هر بار مشاوره معادل  -1
هـاي مختلـف   جهت یک بیمار در طول زمـان بسـتري حـداکثر شـش مشـاوره کـه توسـط پزشـکان بـا تخصـص           -2

 .محاسبه خواهد بودانجام پذیرفته است قابل 
 .حداکثر مشاوره مورد قبول براي یک تخصص جهت یک بیمار سه نوبت خواهد بود -3
 .شودانجام مشاوره بیش از سه نوبت توسط یک تخصص به عنوان ویزیت روزانه محاسبه و پرداخت می -4
 .خت نخواهد بودانجام مشاوره بیهوشی در صورتی که منجر به عمل جراحی گردد قابل محاسبه و پردا -5
واحـد داخلـی محاسـبه     42حق الزحمه مشـاوره پزشـک مـدعو توسـط سـازمان بیمـه تـأمین اجتمـاعی معـادل           -6

 .باشدو پرداخت می
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واحـد داخلـی محاسـبه     20حق الزحمه مشـاوره پزشـک مـدعو توسـط سـازمان بیمـه خـدمات درمـانی معـادل           -7
 .باشدو پرداخت می

 .باشدزیت سرپایی قابل پرداخت میحق مشاوره سرپایی به صورت وی -8
هــاي قلــب و داخلــی اگــر دالیلــی علمــی و یــا هــاي معمــول ماننــد تخصـص در اعمـال جراحــی الکتیــو مشــاوره  -9

 .باشندگر نمیهاي بیمهیا بیشتر نداشته باشند در تعهد سازمان 3ریسک جراحی 
 .باشدمشاوره ژنتیک در تعهد سازمان بیمه نمی -10

 راحیاصول و کلیات ج
هــر یــک از اعمــال جراحــی در کتابچــه تعرفــه یــک کــد پــنج رقمــی منظــور شــده اســت یعنــی هــر عمــل  بــراي  

 .باشدمی 27151به عنوان مثال کد استئوتومی فمورال . جراحی با یک کد مشخص قابل شناسایی است
ي پیگیـري و  در مقابل هر کد جراحی سه عـدد نوشـته شـده اسـت کـه بـه ترتیـب نمایـانگر واحـد جراحـی، روزهـا           

ــه بیهوشــی هســتند ــی . پای ــا اســتفاده از واحــد جراحــی، م ــوان ب ــورد نظــر  ت ــاریخ م حــق الزحمــه جراحــی را در ت
 .را داشته باشیم kدر این مورد باید ضریب . محاسبه نمود

 .گرددجراحی، بیهوشی و داخلی همه ساله از طریق وزارت بهداشت و درمان اعالم می kضریب 
 .باشدریال می55500معال  1389جراحی در سال  kضریب : به عنوان مثال

 نحوه محاسبه حق العمل جراحی
پیـدا نمـود   ) کالیفرنیـا (براي محاسبه حق الزحمه جراحـی کـافی اسـت ابتـدا کـد عمـل جراحـی را از کتـاب تعرفـه          

 .جراحی ضرب نمائیم kو سپس واحد جراحی را در ضریب 
 :به صورت زیر است 1389کامل شکمی در سال  نحوه محاسبه حق العمل براي هیسترکتومی: مثال

K  یال 55500) = 1389سال (جراحی 
 58150= کد جراحی 

 17: واحد جراحی
 55500×17 = 943500  حق الزحمه جراحی هیسترکتومی

ــه،     * ــدد دو طرف ــال جراحــی متع ــه توضــیح اســت نحــوه محاســبه حــق الزحمــه جراحــی در خصــوص اعم   الزم ب
 *. اي دارند که متعاقباً مطرح خواهد شدشرایط ویژه...  اندام تحتانی و فوقانی و

 محاسبه حق الزحمه جراح
 .اگر شرح عمل ناخوانا باشد حداقل کد جراحی مرتبط محاسبه شود -1-3
ــالنز  -2-3 -84ویتــر کتــومی قــدامی در یــک جلســه انجــام شــود کــد  + فیکساســیون اســکلرا + اگــر کاتاراکــت ب

 .شودمحاسبه  670-10کد %  50  669
ــه عدســی   -3-3 ــر گذاشــتن ثانوی ــک جلســه انجــام شــود   + فیکساســیون اســکلرا + اگ ــدامی در ی ــومی ق ــر کت ویت

 .محاسبه شود 10-670کد  %50و  669-85کدهاي 
 .به کد پایه جراحی اضافه شود% 20انجام گیرد  ربجز در اعمال چشم اگر عملی با لیز -4-3
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ــاز  -5-3 ــب ب ــال جراحــی قل ــتن و :اعم ــوارد برداش ــا  م ــک پ ــد صــافن ی ــا ) k  17.5 (ری ــتن ) k  35(، دوپ و برداش
ــت   ــال دس ــامري  ) k  20(رادی ــتفاده از م ــد  ) k  20(و اس ــر ک ــالوه ب ــانی   CABGع ــدمات درم ــه خ ــه  دربیم ب

ــورت  ــترك  % 80و % 100ص ــر مش ــکاف غی ــه    25%، 50%، 100%در ش ــوند الزم ب ــبه ش ــترك محاس ــکاف مش در ش
ــد      ــذاري مول ــه کارگ ــن بیم ــه درای ــت ک ــر اس ــاز   ذک ــام س ــر  (پی ــیس میک ــورت  )پ ــه ص ــد  %100ب ــابق باک مط

k6=33212 محاسبه میگردد. 
ــر   ــس براب ــاي پ ــد ب ــا ک ــه باشــد  %100در ســایربیمه ه ــه اي ک ــد برداشــتن رگ از هــر منطق وکــد بســتن % 80وک

 محسبه میگردد % 50وکد پیس میکر برابر % 80مامري 
 .اندت انجام به تنهایی قابل محاسبهاند فقط در صورعمال که مستقل در کالیفرنیا قید شدها -6-3
محاســبه شــوند و اگــر % 25و مــابقی % 75، %100شــکاف روي یــک پــا باشــد  2در جراحــی روي پاهــا اگــر  -7-3

 .محاسبه شوند% 80و  100%پا باشد  2جراحی روي 
 .ایه جراحیبه کد پ% 25اضافه نمودن = اي از کبد، لوزالمعده و معده طی عمل جراحی نمونه برداري گوه -8-3
 .شکاف انجام شود 1اگر چند عمل جراحی بجر پاها، از  -9-3

هــاي متفــاوت انجــام شــوند جــراح بــا تخصــص 2شــکاف توســط  2اگــر چنــد عمــل جراحــی جــز پاهــا، از  -10-3
 . محاسبه شوند... و % 80و % 80و % 80و % 100و اگر یک جراح باشد % 100و % 100
ومی در بـاي پــس قلـب کـه انـدارتر کتــومی کرونـر همزمـان، در کولــه       دربـاي پـس قلـب کــد پریکـارد کتـ      -11-3

ــدهاي کرانی    اسیســت ــز ک ــور مغ ــاراتومی، در توم ــد الپ ــدکتومی ک ــاراتومی، در آپان ــد الپ ــومی ک ــرمیم وکت ــومی و ت ت
ــومی کــد المینکتــومی، در   ــا اســتئوتومی، در فورامینوت دورا، در شکســتگی داخلــی مفصــل کــدهاي کپســولوتومی ی

ــدا ــورافی ق ــه     کولپ ــتاتکتومی ســوپرابوبیک کــد خــارج کــردن ســنگ مثان ــورافی و در پرسوس ــه رین می ـ خلقــی ک
 .باشدقابل محاسبه نمی

 .استفاده شود آندوسکپی با کارگذاري گاستروستومی  PEGبابت کارگذاري کانتر  432-46کد  -12-3
 .استفاده شود تربکولکتومیبابت  661-70کد  -13-3
یـد شـده در کتابچـه مربوطـه تأییـد شـده بـا پـر کـردن فـرم لیبـر بـه اضـافه رعایـت               سزارین برابر مـوارد ق  -14-3

ــی  ــد م ــه تأیی ــادل  . شــوداندیکاســیون مربوط ــن صــورت مع ــر ای  NVD   )delivery  natural  vajinalدر غی
 .و در صورت رضایت شخصی کسر کلی انجام شود) 

ــادل    -15-3 ــکوپ مع ــتفاده از میکروس ــق اس ــود  % 25ح ــی ب ــه جراح ــد پای ــه کلمــ   ک ــالی ک ــه اعم ــا ب  هه و تنه
بجــر مــواردي کــه اســتفاده از ایــن روشــها جــزء عمــل . (گیــردمیکروســکوپ در کــد آورده نشــده اســت تعلــق مــی

 .)شوندمحسوب می
ــا روش  -16-3 ــا الکتــرود محیطــی چشــمی    DCSدردرمــان ب  645-50از کــدهاي  کــارگزاري محــرك عصــبی ی

 .استفاده شود -95الی 
 .محاسبه شود) 13جراحی  K )NVDپایه  NVD+20%گلوبال : توسط پزشکان زنان NVDبی دردي در  -17-3
 .در تعهد است) مثل لب شکري یا سوختگی(ترمیم اسکارهاي ناشی از اعمال جراحی  -18-3
 .سپتورینوپالستی در لب شکري، سوختگی و اسکار شدید بینی در تعهد است -19-3
ــان جم  -20-3 ــی بادکلم ــومی عمق ــر کت ــت ویت ــاً باب ــراح  = K  22بیهوشــی (جراحــی  K  100ع  K 13کمــک ج
سـاعت   4در تعرفـه اعـالم شـده تـا     . (سـاعت اضـافه شـود    4هوشـی بـیش از   زمـان بـی     .)باشـد میK  65جراح  = 

 .)محاسبه شده است
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ــاً      -21-3 ــان جمع ــدون دکلم ــی ب ــومی عمق ــت ویترکت ــی K  80باب ــی  (جراح ــ =  K 14بیهوش ــک ج ــراح    k   11 راحکم  k=وج
    .محاسبه شود   55

 .)ساعت محاسبه شده است3در تعرفه اعالم شده تا (ساعت اضافه شود  3هوشی بیش از زمان بی: 1توضیح 
قابــل محاســبه نبــوده و اگــر بــی حســی توســط جــراح  14Kو  22Kدر صــورت عــدم انجـام بیهوشــی  : 2توضــیح 
 .به کد جراح اضافه گردد% 20انجام شود 

ه بـه صـورت   یـ کلهزینـه پیونـد   . (وبـت دوم در صـورت تأییـد اداره کـل در تعهـد اسـت      پیوند کلیـه جهـت ن   -22-3
 .)باشدجراحی میk  650 گلوبال با رعایت موارد بخشنامه معادل

 .ادر زادي با هرمافرودیسم در تعهد استمی به دالیل درمانی مثل آنومالیم واژینوپالست -23-3
 :در پیوند کلیه -24-3
 رنده کلیهیبه طور گلوبال بابت مجموع خدمات دهنده و گـ جراحی   K  650 )الف
 .هیئت علمی نداردK  2) ب
 سل سپت  –ساندیمون  -اپرکس )طبق بخشنامه. (شوندسه قلم دارویی خاص به سر جمع اضافه می) ج
 .هنده و گیرنده جداگانه قابل محاسبه استدآماده سازي قبل پیوند، ) د
 .تعهد نیست در روز 90د پیوند تا هاي جراحی در عوارض بعدرمان) ه
 .و باید به هزینه سرجمع اضافه گردد .هزینه اسکن و سونوداپلر در گلوبال محاسبه نشده است) و
 .خارج ساختن کاتتر پیکتیل در گلوبال لحاظ شده است) ز

 )جراحی  k ۵٠گلوبال ( .لیتوتریپسی پس از تأیید نماینده بیمه در تعهد است -25-3
 .گرددهاي چشم محاسبه نمیق لیزر در جراحیح %20-67-3

باشـد ولـی   آنژیوگرافی در پایان آنژیوپالسـتی عـروق کرونـر جهـت چـک مجـدد عـروق قابـل محاسـبه نمـی           -27-3
 .گرددباشد هزینه آن پرداخت می PTCAچنانچه آنژیوگرافی در ابتداي عمل 

ــ    -28-3 ــب ب ــا کــت راســت و چــپ قل ــر همــراه ب ــوگرافی کرون ــاه آنژی ــر گ ــا  ه ــردد تنه ــان انجــام گ ــور همزم ه ط
 580K+220K  =800K }داخلی {. کت راست محاسبه شود+ آنژیوگرافی کرونر 

 .باشدجراحی به صورت گلوبال می 5Kمبلغ قابل محاسبه جهت انجام ختنه  -30-3
 .شودبه جمع کل اضافه می 5Kاگر همراه با اعمال دیگر گلوبال یا غیرگلوبال انجام گیرد : 1توضیح 

ــیح  ــی  : 2توض ــومی تحــت ب ــه تحــت بیهوشــی عم ــاوتی در نحــوه  انجــام ختن حســی موضــعی و در هــر ســنی تف
 .نمایدمحاسبه ایجاد نمی

ــر   -31-3 ــه ازاي تعبیــه اســتنت اول در داخــل عــروق کرون ــت اســتنت 42ب  42از % 80هــاي بعــدي جراحــی و باب
 .باشدخت میبه همراه کد آنژیوپالستی قابل پردا) جراحی   k  33.6(کاي جراحی 

ــا الپاراســکوپ   -32-3 ــه ب ــالی ک ــکوپ / اعم ــو نوســکوپ / اندوس ــکوپ / کل ــی / توراس ــام م ــوند ارتروســکوپ انج ش
 .به کد پایه جراحی افزوده شود به شرطی که کدهاي مربوطه جزء عمل با دستگاه فوق نباشد 25%معادل 

ــ  N.V.Dاگــر  -33-3    K  5ک متخصــص باشــد فقــط را مامــا انجــام دهــد و بــدون قبــول مســئولیت توســط پزش
 .گیردحق الزحمه تعلق می جراحی

 .استفاده شود 521-05اختیاري از کد تزریق سیلیکون در داخل مجراي ادرار به علت بی -34-3
 .اي به صورت جداگانه لحاظ نگرددتومی و توراکوتومی هزینهادر اعمال جراحی ستون فقرات بابت الپار -35-3
 .مورد قلب و عروق مورد استفاده قرار گیرند 81از  25و  24هاي  عروق مغز ردیف در انژیوپالستی -36-3
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 .تنها هزینه وسیله از تعهد خارج است OSMIUMسیستم به وسیله در عمل فیکساسیون ستون فقرات  -37-3
ــاکو فراگمــا نتاســی    -38-3 ــدارد و ف ــا ســایر روشــها ن ــه روش فیکــو تفــاوتی از نظــر هزینــه ب ون عمــل کاتاراکــت ب

 .باشدجداگانه قابل محاسبه نمی
واحـد   3واحـد جراحـی و    6معـادل   158-50کشیدن بخیـه چشـم زیـر بیهوشـی بـر اسـاس کـد کالیفرنیـا          -39-3

 .بیهوشی است
 . میباشد   ٣kباشد و کد آن جهت بیماران خاص رایگان می فرانشیز عمل جراحی شالدون گذاري -40-3
 : وهعوارض پیوند کلیه شامل دو گر -41-3
 عوارض مربوط به عمل جراحی) 1
ــوده و    ) 2 ــري نب ــوارض ایمونولوژیــک در روزهــاي پیگی ــه ع ــوده ک ــد ب ــس زدن پیون ــک باعــث پ عــوارض ایمونولوژی

 .شودجداگانه پرداخت می
ــد    -42-3 ــا ک ــوپراپوبیک ب ــتاتکتومی س ــراه  558-21پروس ــه     TURهم ــوده و جداگان ــال نب ــال گلوب ــزء اعم ج

 .شودمحاسبه می
 .واحد جراحی است 2معادل  79-315روبوسکوپی برابر کد است -43-3
قابـل محاسـبه بـوده و هزینـه      316-41هـاي بـرونش یـا تراشـه بـا لیـزر برابـر کـد         تخریب ضایعات و تـوده  -44-3

 .اتاق است 50%فیبر مربوطه در 
ــک   272-38کــد  -45-3 ــدازي اینتروتروکانتری ــشــامل جــا  ان ــدون جــا ا ب ــک بســته ب ــر و کــانتر ی ــدازي از ا پروت ن

 .یابدبیست واحد به دو واحد تغییر می
 .کوله سیستکنومی با کولد و کوانتر و ستومی از سه واحد به سی واحد تغییر یافت 476-12کد  -45-3
تعویض مفصل کـه علـت اولیـه آن عفونـت بـا شکسـتگی باشـد در هـر فاصـله زمـانی بعـدي کـه اقـدام بـه                -47-3

 .جراحی شده باشد قابل پرداخت است
شـود ولـی در فیکاسـیون بـا درمـان جراحـی       هاي بدون جا انـدازي گـچ گیـري پرداخـت نمـی     در شکستگی -48-3

 .شودجداگانه پرداخت میو یا جا اندازي بسته با دستکاري هزینه گچ گیري 
در آنژیوپالســتی قلــب در صــورتی کــه بیمــار تحــت بیهوشــی عمــومی در اتــاق عمــل توســط جــراح عمــل   -49-3

ــاموفق باشــد کلیــه هزینــهجراحــی گــردد ولــ هــاي بیمــار از جملــه حــق العمــل پزشــک جــراح  ی عمــل جراحــی ن
 .گرددپرداخت می

 .باشدلیزر تراپی عروق کرونر در تعهد سازمان نمی -50-3
 .باشدمربوط به تصلب شرائین در تعهد نمی ESIو  ASIهاي هزینه تست -51-3
هــاي یــا عمــل AVFســه واحــد جــرایح اســت و اگــر  معــادل 368-00تعرفــه شــالدون گــذاري برابــر کــد  -52-3

 .قابل محاسبه است 368-21تا  368-10مشابه انجام شو برابر عمل انجام شده از کد 
 .در موارد درمانی در صورت تأیید توسط پزشک معتمد اداره در تعهد است و در موارد زیبایی در تعهد نیست -53-3
ــو   -54-5 ــدات ب ــزو تعه ــم ج ــه چش ــی تخلی ــه   عمــل جراح ــوط ب ــال جراحــی مرب ــت و اعم ده و هیدروکســی آپاتی

 .روکش در تعهد نیست SHELLجاگذاري آن در تعهد است ولی پروتز 
FOOT 55-3- شودیا پا در کتاب تعرفه از مچ پا به پایین است و به کل اندام تحتانی اطالق نمی. 

 :مودتوان معرفینامه جهت سپتور ینوپالستی صادر نمورد می 3تنها در  -56-3
 لب شکري) الف
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 ترمیم سوختگی) ب
 .)فقط با تأیید اداره کل اقدام شود(اسکار شدید بینی ) ج

ناشــی از لــب ) الــف: تــوان معرفــی نامــه جهــت تــرمیم اســکار جراحــی صــادر نمــود تنهــا در دو مــورد مــی -57-3
 .شکري و ناشی از سوختگی

 :تی صادر نمودتوان معرفی نامه جهت واژینوپالسمورد می 2تنها در  -58-3
 در آنومالی مادرزادي) الف
 در هر مافرودیسم) ب

 .باشدهاي فک صدور معرفینامه نیاز به تأیید پزشک معتمد بیمه میدر جراحی -59-3
صـدور معرفینامــه در توتـال هیــپ و توتـال نــی بعللــی بـه جــز عفونـت و شکســتگی تأییـد پزشــک معتمــد        -60-3

 .اداره کل الزامی است
هـاي رحـم جهـت بـاروري تنهـا در صـورت فـوت فرزنـد و         عرفینامه جهـت جراحـی بـاز کـردن لولـه     صدور م -61-3

 .یا ازدواج مجدد انجام گیرد
 :باشدحالت در تعهد می 4توتال هیپ در  -63
 شکستگی) 1
 تخریب مفصل به دلیل بیماري عفونی) 2
بـه وجـود آمـده باشـد ماننـد      تخریب مفصل بـه دلیـل ابـتال بـه شـرایطی کـه بـه دنبـال شکسـتگی گـردن ران           ) 3

 AVNنکروز آواسکولر 
 .سال از کارگذاري گذشته باشد 15اند و تعویض پروتزهاي قبلی اگر اندیکاسیون اولیه داشته) 4

 نحوه احتساب میکروسکوپ در جراحی
کـد پایـه جراحـی بـوده و تنهـا بـه اعمـالی کـه کلمـه میکروسـکوپ در           % 25حق اسـتفاده از میکروسـکوپ معـادل    

 .گیردورده نشده است تعلق میکد آ
ــتف    ــا اس ــه ب ــی ک ــال جراح ــه اعم ــکواکلی ــوارد   پده از الپارس ــایر م ــکوپ و س ــکوپ، توراس ــکوپ، ارتروس ، کولونوس

گـردد و ایـن شـامل اعمـالی کـه اسـتفاده از       اضـافه مـی  % 25بـه کـد پایـه جراحـی ان اعمـال      . مشابه صورت گیـرد 
 .روشهاي فوق جزء عمل باشند نخواهد بود

 .گیرداتاق عمل تعلق نمی% 50به % 25ضمناً 
گـردد بـه جـز    بـه کـد پایـه جراحـی آن اضـافه مـی      % 20گیـر  به کلیه اعمال جراحی که به کمک لیـزر انجـام مـی    -

 .اعمال چشم
 .الپاراسکوپی براي تشخیص نازایی در تعهد بیمه نیستند -

 احتساب بیهوشی توسط جراح
یــا عمـومی توســط خــود جـراح اعمــال شــود،   ) سـپانیال و کــودال اپــی دورال، ا(اي در صـورتی کــه بیهوشـی ناحیــه  

 .باشدارزشی معادل ارزش پایه براي بیهوشی بدون اینکه ارزشی براي زمان ملحوظ شود، قابل محاسبه می
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 حسی موضوعی توسط جراحاحتساب بی
حسـی  د از بـی گـرد وقتی که جراح بـراي انجـام عملـی کـه معمـوالً تحـت بیهوشـی عمـومی یـا نخـاعی انجـام مـی            

در ایـن  . شـود بـه کـد جراحـی اضـافه مـی     % 20. توانـد ارزش اضـافی را درخواسـت نمایـد    مـی . موضعی استفاده کند
 .مورد از ارزش پایه بیهوشی نباید استفاده کرد

 .شوداتاق عمل اضافه نمی% 50به % 20و این 
 نحوه محاسبه اعمال جراحی همزمان توسط یک یا دو جراح و یا بیشتر

I .نجام چند عمل جراحی به وسیله یک یا دو جراحا: 
 در همان روز در جریان همان بیهوشی) الف

 جراحی یک ناحیه و با یک برش جراحی مشترك -1
 :توسط یک یا دو جراح

 براي عمل دوم  %50
 براي عمل سوم %25
 براي عمل چهارم %10
 براي عمل پنجم %5
 جراحی در دو ناحیه با دو شکاف جراحی  -2

 :ط یک جراحتوس
 .براي عملی که بیشترین ارزش را دارد %100
 براي دومین عمل و هر کدام از اعمال بعد از آن  %80
 جراحی دو ناحیه با دو شکاف جراحی -3

 :توسط دو جراح
 براي عمل اول %100
 براي عمل دوم %100
 مثل شکستگی کالیس دو طرفه توسط یک جراح : اعمال جراحی دو طرفه -4
 ي عمل اولبرا %100
 براي عمل دوم %80

اي موجـود باشـد جداگانــه   بـه شـرایط غیرمعمـول مثـل فوریتهـا یـا ترومـا، در صـورتی کـه گـزارش ویـژه           : تبصـره 
 .رسیدگی خواهد شد

 .)با توجه به ناحیه محدود مورد عمل در پا کاربرد ندارند 4تا  1موارد : (جراحی پا -5
 و دو شکاف متفاوت روي یک پا ناحیه و یا شکاف واحد، یا دو ناحیه ) الف

 .براي عملی که بیشترین ارزش را دارد %100
 براي عمل دوم  %75
 براي هر کدام از اعمال بعدي %25
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یـک عمـل روي پـاي راسـت     (، یـا دو عمـل جراحـی روي دو یـا     )پـاي چـپ و راسـت   (اعمال جراحی دو طرفـه  ) ب
 براي عمل دوم 80%و               براي عمل اول 100%     ).و دیگري وي پاي چپ

 :اعمال جراحی تکمیلی -6
ــوه  ــرداري گ ــه ب ــل نمون ــال   مث ــان اعم ــرداري از معــده ك در جری ــه ب ــا نمون ــده، ی ــرداري لوزالمع ــه ب ــد، نمون اي کب

بــدین منظــور . طلبنــدگردنــد، ارزشــی اضــافی مــیمختلــف ســبب افــزایش میــزان خطــرات ناشــی از جراحــی مــی
 .مل تکمیلی به مبلغ کل تعرفه اضافه نمودتعرفه جراحی را براي ع 25%معادل 

 .گردندهاي متعددي که در یک مورد بستري ولی در روزهاي متفاوتی انجام میجراحی) ب
 .شودبراي تمام اعمال در نظر گرفته می %100

 اعمال تشخیصی جراحی
ــتند    ــانی نیس ــاً درم ــال طبیعت ــه اعم ــکوپی (اینگون ــکوپی، کولوئوس ــل برونکوس ــ). مث ــن حال ــان در ای ــت درم ت جه

بـدین منظـور اعمـال تشخیصـی جراحـی      . هـاي پزشـکی و اعمـال جراحـی وجـود دارد     بیمار اغلب نیـاز بـه مراقبـت   
هـاي پزشـکی و اعمـال    ـ خواه توسـط یـک پزشـک یـا پزشـکان متفـاوت انجـام گرفتـه باشـد ـ در کـل بـا مراقبـت             

 .شونده در طی دوران بستري احتساب میدجراحی انجام ش
 اعمال جراحی شایع) گلوبال(ایی تعرفه سرجمع آیین نامه اجر

 .باشدسرجمع میانگین خدمات ارائه شده به بیماران می -1
 .باشدفرانشیز بر اساس تعرفه سرجمع می 10%سهم بیمار بیمه شده در مورد اجراي تعرفه سرجمع همان  -2
ــز    -3 ــه درمــان بیمــار در بیمارســتان نیازمنــد مصــرف پروت ــیچ ـ   (در مــواردي ک باشــد بایســتی ) پــالك ـ لنــز  پ

 .هزینه آن به قیمت سرجمع اضافه گردد
ــدمات   -4 ــه خ ــابه آن در        MRIارائ ــت ورزش و مش ــکوپی و تس ــو، آندوس ــوتراپی، اک ــوگرافی، رادی ــکن، انژی ــی اس ــی ت س

 .تعرقه سرجمع منظور نگردیده و در صورت ارائه خدمات باید جداگانه به هزینه سرجمع گلوبال اضافه شود
و سـایر مشـکالت مـرتبط بـا عمـل بـه عهـده        ) خـونریزي بعـد عمـل   (ت ناشی از اعمـال جراحـی گلوبـال    مشکال -5

 .مراکز درمانی است
ــت     -6 ــه شــرط عــدم کــاهش کیفی ــردد ب ــایی در بیمارســتان انجــام گ ــه صــورت ســر پ ــال ب چنانچــه اعمــال گلوب

 .خدمات درمانی هزینه مربوطه طبق تعرفه گلوبال قابل محاسبه است
ات الکتـرو ـ مشـاوره ـ سـونوگرافی ـ پـاتولوژي ـ آزمـایش ـ رادیولـوژي ـ دارو و وسـایل مصـرفی                  ضـمناً خـدم  * 

 .شوددر سرجمع گلوبال منظور گردیده و جداگانه محاسبه نمی
 ).برابر ضوابط(شود آمپول روگام به سرجمع گلوبال اضافه می* 

 :شودمواردي که از اعمال گلوبال خارج می
 .شودال با هم یا یک عمل گلوبال با یک عمل غیر گلوبال انجام شود از سرجمع خارج میاگر دو عمل گلوب) الف
 .گرددپیدا کند نیز از گلوبال خارج می CCUو  ICUاگر نیاز به ) ب
اگر دربخش دیگري غیر از جراحـی بسـتري گـردد و بعـد بـه سـرویس جراحـی منتقـل شـود و یـا بعـد از عمـل             ) ج

 . شود از گلوبال خارج می شود  گلوبال به سرویس دگر منتقل

 نحوه محاسبه حق الزحمه کمک جراح
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ـ : کمک جراح حضـور کمـک جـراح نیـاز باشـد یـک نفـر جـراح تحـت عنـوان کمـک جـراح              ادر اعمال جراحی که ب
 .نمایددر عمل جراحی شرکت می

 شرایط الزم جهت محاسبه حق الزحمه کمک جراح
 .شدعمل جراحی نیاز به کمک جراح داشته با) الف
 .شرح عمل جراحی عالوه بر مهر جراح ممهور به مهر و امضاء کمک جراح باشد) ب
 .کمک جراح رزیدنت نباشد) ج
کمــک جــراح الزامــاً نبایــد هــم تخصــص و هــم ردیــف جــراح اول باشــد ولــی دالیــل و مســتندات کــافی بــراي   ) د

 .حضور وي باستی وجود داشته باشد
 )برابر ضوابط. (گیردکمک جراح تعلق نمی 15K در خدمات درمانی به اعمال جراحی زیر* 
 )برابر ضوابط. (گیردکمک جراح تعلق نمی 5Kدر تأمین اجتماعی اعمال جراحی زیر * 

 میزان حق الزحمه کمک جراح
 .باشدحق الزحمه جراح می% 20حق الزحمه کمک جراح اول معادل  -1
حـق الزحمـه جـراح بـراي کمـک      % 30معـادل  باشـند  اعمال جراحی کـه داراي بـیش از یـک کمـک جـراح مـی       -2

 .گرددها محاسبه میجراح
 .باشدحق الزحمه جراح می% 10حق الزحمه کمک جراح دوم با رعایت شرایط فوق الذکر معادل  -3

 هتلینگ اتاق عمل جراحی
فقـط بـراي اسـتهالك تجهیـزات ثابـت اطـاق عمـل کـه          لهـاي اتـاق عمـ   حق العـالج بابـت هزینـه   % 50مبلغ ) الف

 .ه طریق معمول در همه اعمال جراحی وجود دارد محاسبه و قابل پرداخت استب
 .هاي اتاق عملحق العالج بابت هزینه% 50موارد مشمول 

 تجهیزات ثابت -1
دسـتگاه مـانیتور   ...) قلـم کـوتر، پلیـت کـوتر و     (  تخت اتاق عمـل، چـراغ سـیالتیک، ساکشـن، دسـتگاه الکتروکـوتر،      

ــتگاه   ــات، دس ــا متعلق ــوپ   TURب ــروپ، ل ــعه    ... و  TURپ ــراغ اش ــات، چ ــا متعلق ــیمتري ب ــالس اکس ــتگاه پ دس
ســت (هــاي جراحــی ســت...) گــان، شــان، کــاله، ماســک و (هــاي جراحــی، پــد جنــرال انــواع ســت مــاوراء بــنفش،

ــرپ، ســت المینکتــومی و   ــرال، ســت پ دســتگاه آرتروســکوپ، دســتگاه   دســتگاه اســترایکر،...) ارتوپــدي، ســت جن
 .NO ،O٢ 2 گاز... هاي خرطومی، کانکتور و دستگاه ونتیالتور لوله  ،)تلویزیون(تگاه اشعه الپاراسکوپ، دس

 مواد شوینده و استریل کننده -2
 ... ساولن، کلروهگزیدین و   اي، فرمالین،هایژن، دتول، فرمل، سایدکس، دکونکس، دکوسپت، بتادین قهوه

چـراغ اشـعه     کـوتر، مـواد شـوینده و اسـتریل کننـده اطـاق عمـل،       یعنی تخت اتـاق عمـل، چـراغ سـیالتیک، ساکشـن، الکترو     
 .باشدماوراء بنفش و نظایر آن می

 :باشد و باید جداگانه درخواست گرددهاي اتاق عمل نمیحق العالج بابت هزینه% 50مواردي که جزء ) ب



١۶ 
 

ــی -1 ــا      -2  داروي بیهوش ــایر داروه ــاز    -3س ــی    -4گ ــتکش جراح ــخ -  -5دس ــه ن ــاي بخی ــه -6  ه ــب         دریچ ــاي قل ه
 پروتزها -7

الزم است بـري کلیـه مـوارد فـوق لیسـت جداگانـه تهیـه و بـه امضـاء جـراح، متخصـص بیهوشـی و سرپرسـت              ** 
 **. گرددجزء صورحساب بیمار منظور می) داروخانه(پس از قیمت گذاري توسط . اتاق عمل برسد

 نکات خاص در محاسبه هتلینگ اتاق عمل
ــاق عمــل نمــی هتلینــگ اتــ - ــه ات ــل ...) ماننــد بخیــه ســرپایی و (رود اق عمــل در اعمــال جراحــی کــه بیمــار ب قاب

 .باشدمحاسبه نمی
ــر آندوســکپی،  - ــت خــدماتی نظی ــولتر مانیتورینــگ    باب ــوگرافی، تســت ورزش، ه ــو، رادی ــل % 50اک ــاق عمــل قاب ات

 .باشدمحاسبه و پرداخت نمی
 آئین نامه بیهوشی

 اي کلیهاطالعات و دستورالعمل
ایـن  . هـاي خـدمات بیهوشـی بـراي هـر یـک از اعمـال جراحـی در بخـش مربوطـه آورده شـده اسـت            تعرفه :کلیات

. کننــدارقـام تنهــا زمــانی کــه لــزوم انجــام بیهوشــی توســط پزشــکی مــورد تأییــد تعیــین گــردد، کــاربرد پیــدا مــی 
ــا خــون    ــا عمــل  ویزیــت قبــل و بعــد از عمــل، تجــویز داروي بیهوشــی و تجــویز مایعــات و ی ــه علــت بیهوشــی ی ب

ــی  ــام م ــن ارق ــی  . باشــندجراحــی مشــمول ای ــین م ــل تعی ــوع عم ــه ن ــرددارزش خــدمات بیهوشــی بســته ب ــذا . گ ل
 . بایست با کد عمل جراحی ذکر شودصورتحساب بیهوشی می

 تعاریف
 حسیبیهوشی و بی

مـار، نـوع عمـل و    گیرنـد، ممکـن اسـت بـا توجـه بـه وضـعیت جسـمانی بی        بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار مـی 
بــدیهی اســت نحــوه محاســبه هزینــه بیهوشــی در . قــرار بگیرنــد... اي، لوکــال و تحــت بیهوشــی عمــومی، ناحیــه... 

 .هر مورد متفاوت خواهد بود
 .بیهوشی عمومی شامل نورولیت، اینهالیشن، آي وي سدیشن و نوع تعادلی است: انواع بیهوشی

 بیهوشی تحت مراقبت
طلبـد ـ حتـی    از متخصـص بیهوشـی حضـور مسـتمري را بـراي مراقبـت و نظـارت مـی        زمانی کـه پزشـک مسـئول    
ــا بــی حســی موضــعی انجــام گــردد ـ نحــوه محاســبه ان مشــابه زمــانی اســت کــه بیهوشــی    اگــر عمــل جراحــی ب

 .عمومی انجام شود

 محاسبه ارزش تام بیهوشی
 ارزش تام بیهوشی

مات بیهوشـی بـه غیــر از زمـان دقیقـی کـه صــرف      اي ذکـر گردیـده کـه تمــام خـد    هـا ارزش پایــه بـراي اکثـر روش  
 .گرددانجام آن شده است را شامل می
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اگــر در جریــان بیهوشــی اعمــال جراحــی متنــوعی انجــام گردنــد بــاالترین ارزش پایــه مربــوط بــه مهمتــرین   ***
 .گیردعمل مدنظر قرار می

 .گرددمحاسبه می ارزش زمانی مقدار واحدي است که با توجه به مدت زمان بیهوشی: ارزش زمانی

 نحوه محاسبه ارزش زمانی
باشـد  مـی  Kدقیقـه یـک    10بعـد از آن هـر    Kدقیققـه یـک    15سـاعت اول هـر    4محاسبه زمـان بیهوشـی بـراي    

 .گیردمی Kدر صورتی که زمانی باقی مانده باشد یک 
 *. گرددعیین میدقیقه از ابتدا تا پایان بیهوشی ت 15واحد به ازاي هر  1براي بیهوشی اعمال مامائی * 
 .شوددقیقه در نظر گرفته می 15یا  10دقیقه یا بیشتر به عنوان جزء قابل توجهی از  5در همه موارد  -
گــردد در زمـان بیهوشــی عمــومی از ابتـداي القــاء بیهوشــی تـا نــیم ســاعت پـس از اتمــام جراحــی محاسـبه مــی      -

 .باشدزمان بیهوشی؛ شرح عمل می صورت اختالف بین چارت بیهوشی و شرح عمل بیمار؛ مالك براي

 نحوه محاسبه شروع و پایان بیهوشی
هـاي  یـا معـادل  (شروع بیهوشی از زمانی کـه متخصـص ایـن امـر عمـالً بیمـار را جهـت القـاء آن در اطـاق عمـل            -

زمــانی کــه بیمــار (شــود ســازد در نظــر آمــده و پایــان آن بــا خــتم حضــور مســتمر وي تعریــف مــیآمــاده مــی) آن
 .گرددرا شامل می.) گیردالم تحت مراقبتهاي بعد از عمل قرار میصحیح و س

 :به مثالی در مورد نحوه محاسبه ارزش تام بیهوشی توجه کنید
 ارزش زمانی  +    ارزش پایه

 )مجموع ارزشهاي پایه و زمانی(ارزش تام بیهوشی 
 :جام گرفته استان) سه واحد زمان(دقیقه  48برداري شکافی پستان که در ظرف  نمونه  نحوه

 )6(ارزش تام بیهوشی ) 3(ارزش زمانی +     )3(ارزش پایه ) 19101(کد عمل 
 

 )در تأمین اجتماعی(ها در رابطه با بیهوشی در پرونده اعمال جراحی کلیات و دستورالعمل
 :شرایط القاي همزمان بیهوشی توسط متخصصین بیهوشی -1

طـور همزمـان مجـاز بـه اداره حـداکثر دو اتـاق عمـل بـا کمـک           متخصـص بیهوشـی بـه   : ار غیـر اورژانـس  میب) الف
 .باشدق میاکاردان هوشبري در هر ات

حـداکثر دو اتـاق عمـل بـا      2و  1با توجـه بـه درجـه اورژانـس بـودن بیمـار اداره بیمـاران درجـه         : بیمار اورژانس) ب
 .کمک کاردان بیهوشی در یک طبقه اتاق عمل

ــس درجــه ) ج ــه  4و  3بیمــار اورژان ــاردان    ب ــا کمــک ک ــاق عمــل ب ــک ات ــا در ی ــه اداره آنه ــان مجــاز ب طــور همزم
 .بیهوشی است

، کـه در اثـر قرارگیـري در وضـعیت دمـر یـا پهلـو بـه دلیـل دوري از موضـع جراحـی و            3بیهوشی با ارزش پایـه   -2
 .شودباالخره الزامات پزشکی به سادگی انجام پذیر نیست یک واحد بیهوشی به ارزش پایه اضافه می

 .واحد تعدیلی 5درجه سانتیگراد  30انجام مشکل بیهوشی به دلیل هیپوترمی بدن باالي  -3
 .واحد تعدیلی 10) پمپ اکسیژناتور قلب یا پمپ کمکی(استفاده از جریان خون برون پیکري  -4
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ــو   -5 ــل وج ــه دلی ــس ب ــر اورژان ــار غی ــاري  دبیم ــا بیم ــاري ی ــهبیم ــاي زمین ــرض  ه ــاك در مع ــتعد و خطرن اي مس
 )دیابت ـ فشارخون. (گرددواحد تعدیلی اضافه می 2. جانبی تهدید کننده حیات باشد خطرات

 .گرددواحد تعدیلی اضافه می 3در موارد اورژانس براي کسی که بیماري مهلکی دارد  -6
 .باشدبا هم قابل پرداخت نمی 6و  5قابل ذکر است بند 

ود فقـط پایـه بیهوشـی را صـرف نظـر از ارزش زمـانی       اي یـا عمـومی توسـط جـراح انجـام شـ      حسی ناحیهاگر بی -7
 .کنیمآن قید می

 .باشدهاي بیهوشی جنرال در آندوسکوپی فعالً مقدور نمیپرداخت هزینه -8
ــورت      -9 ــه ص ــی دورال ب ــه روشــکاتترا اپ ــص بیهوشــی ب ــدون درد توســط متخص ــی ب ــان طبیع حــق الزحمــه زایم

در صــورت انجــام توســط پزشــک عامــل . باشــدوشــی مــیکــاي بیه 14کــاي بیهوشــی و ســایر روشــها  16گلوبــال 
 .باشدکدپایه جراحی می% 20زایمان معادل 

ــال معــادل  هزینــه -10  10هــاي مربــوط بــه حضــور بیهوشــی در کاتتریســم و آنژیــوگرافی اطفــال بــه صــورت گلوب
 .کاي بیهوشی قابل پرداخت است

ــه متخصــص بیهوشــی   -11 ــواردي ک ــ در م ــت عمل ــاي جه ــتند ب ــار را اس ــیبیم ــاده م ــا ی آم ــد و ب  Sedationکن
 .گرددحق العمل پرداخت می% 50معادل ) یجهت اعمال انژیوپالست(گیرد می مانیتورینگ تحت نظر

-حسی موضعی توسـط جـراح بـراي عملـی کـه معمـوالً تحـت بیهوشـی عمـومی یـا نخـاعی انجـام مـی             اگر بی -12
 .شودکاي جراحی به جراح اضافه می 20%گیرد، گردد انجام می

 .حسی و بیهوشیانواع بی -13
 حق العمل جراحی % 20حسی لوکال یا موضعی بی) الف -14
ــامل    ) ب -14 ــه ش ــرال ک ــا جن ــومی ی ــی عم ــه   inhalation-iv ،sedation -standbyبیهوش ــپاینال پای + اس

 .گرددزمان پرداخت می
یــا اگــزیالري فقــط پایــه  Wrist bloclهــا مثــل اي ماننــد کــودال، بلــوكبــی حســی رژیونــال یــا ناحیــه) ج -14

 .)گیردبیهوشی می
تـأمین اجتمـاعی،    ،سـال باشـد در خـدمات درمـانی      و  زیـر یـک   70در اعمال جراحی کـه سـن بیمـار بـاالي      -15

 .گیردبه پزشک بیهوشی تعلق می )99100(ریسک سن طبق کد (  K 3، ارتش  کمیته
 م وقت جغرافیاییجهت اعضاء هیأت علمی تما K2محاسبه هزینه درمان بر اساس 

گـردد کـه بـه صـورت تمـام وقـت در دانشـگاه        اعضاء هیأت علمی تمام وقت جغرافیـایی بـه کسـانی اطـالق مـی      -1
ــارج از        ــانی خ ــدمات درم ــه خ ــاعی در زمین ــت انتف ــه فعالی ــق هیچگون ــته و ح ــتغال داش ــود اش ــدمت خ ــل خ مح

 .اردند.... دانشگاه همانند مؤسسات دولتی غیر دانشگاهی، خیریه، خصوصی و 
 ..احکام این پزشکان باید از طرف دانشگاه به دفاتر اسناد ارسال گردد -2

گـر مطـرح   مـوارد خـارج از کتـاب تعرفـه بنـابر درخواسـت دانشـگاه در کمیتـه همسـویی سـازمانهاي بیمـه           : تبصره
 .گیري خواهد شدو نسبت به اعمال روش تصمیم

باشــد ز دانشــگاه، مراکـز اســناد پزشـکی موظــف مـی   در خـارج ا K 2در صـورت اثبـات فعالیــت انتفـاعی پزشــک     -3
 .محاسبه نماید 1Kکه کلیه اسناد ارسالی را بر حسب ضریب 

ــر    -4 ــن طــرح براب ــازمان در ای ــزان پرداخــت توســط س ــال جراحــی بســتري  2K% 90می ــال  2K% 70اعم در اعم
 .جراحی سرپایی خواهد بود
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 . باشدقابل محاسبه و پرداخت می 1K% 50استهالك تاق عمل کما فی السابق برابر اساس  -5
 :در مورد نحوه محاسبه هزینه کمک جراح در اعمالی که نیاز به کمک جراح وجود داشته باشد -6
 K 2از  20%باشد   K 2اگر جزء پزشکان  -
 .باشدقابل محاسبه و پرداخت میK 1از  % 20نباشد    جزء پزشکان اگر -
 .گردد  K 2کم حق محرومیت از مطب نباید جایگزین ح -7
کننــد در صــورت کــه حــین خــدمت ســربازي بــه صــورت تمــام وقــت در دانشــگاه خــدمت مــی   K 2پزشــکان  -8

 .بالمانع است  K 2صدور حکم حقوقی تمام وقت پرداخت 
 NCVو  .EMg ، EcGمانند آندوسکوپی، ) غیر از ویزیت(خدمات سرپایی  -9

 .تبه عهده بیمار اس   K1فرانشیز بر حسب % 30) الف
 . عهده سازمانهاي بیمه گر می باشد برK  2 سهم سازمان بر حسب % 70) ب
 .اضافی تخفیف دانشگاه علوم پزشکی در نظر گرفته شده است K 1برحسب % 30) ج

 در ارتباط با خدمات بستري -10
 طبق تعرف دولتیK 1بر حسب % 10میزان پرداختی فرانشیز توسط بیمه شده ) الف

 تعرفه دولتی سهم سازمان  2Kسب بر ح 2-90%     )ب 
 .اضافی هم تخفیف دانشگاه در نظر گرفته شده است Kیک  3-10%    )ج  

 .گردندنمی K 2متخصصین آزمایشگاه و رادیولوژي مشمول * 

 فیزیواتراپی یا فیزیکال ترابی
ــه درمــان جســم   ــی در لغــت ب ــا فیزیکــال تراب باشــد مــی )Therapyدرمــان =  Physical+ جســم (فیزیــوتراپی ی

باشــد مــی (body)اي از دانــش پزشــکی کــه در آن هــدف حــداکثر کــردن عملکــرد جســمانی  فیزیــوتراپی حیطــه
دانــش فیزیوتراپیســت بــر اســاس شــناخت . گــرددعنــوان درمــانگر شــناخته مــیفیزیوتراپیســت در ایــن رشــته بــه 

ــوژي حرکــت مــی ــا اســتف  . باشــدفیزیول ــک رشــته کلینیکــی کــه ب ــه عنــوان ی ــوتراپی ب ــد فیزی ــاتی مانن اده از امکان
ایــن . کنــدهــا را درمــان مــیهــاي مخلتــف بیمــاري و نــاتوانیمــدالیتها، درمانهــاي دســتی و تمرینــات بــدنی گــروه

 .نمایدها میها و ناتوانیهاي خاص افراد اقدام پیشگیري از بیماريرشته همچنین با شناسایی گروه
ــ  ــا درخــوات انج ــا درخواســت ی ــوتراپی ی ــر اســاس درخواســت پزشــک  درخواســت روش فیزی ــد ب ــوتراپی بای ام فیزی

 ).یعنی روشها باید درخواست گردد(معالج انجام پذیرد 
 .جلسه نیاز به تأیید دفتر بیمه مربوطه دارد 10بیش از یک اندام و بیش از : 1تبصره 
 .واحد فیزیوتراپی قابل پرداخت است 5استفاده از لیزر فیزیوتراپی به میزان : 2تبصره 

 مانهاي فیزیوتراپیحیطه در
 .کندفیزیوتراپیست ظرفیت هوایی و عملکرد ریه را ارزیابی می -1
 .کندو قدرت عضالت را ارزیابی میتحمل  -3              .کندحرکت مفایل را ارزیابی می -2
 .    کنددرد را ارزیابی و کنترل می -  5                      .کندپوسچر را ارزیابی می -4
 .کندعملکرد قلب و ریه را ارزیابی می -6
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 کاربرد فیزیوتراپی
ریــه، مثانــه، سیســتم   قلــب،: ماننـد . هــاي روشــهاي فیزیــوتراپی وجــود داردهــاي بیمـاري اکنـون بــراي تمــام گــروه 

 .هاسوختگی و دیگر بیماري  ارتوپدي،  اطفال، صدمات ورزشی،  اعصاب سیستم گردش خون، زنان،
هـاي ویـژه کـارایی    باشـد بـه خصـوص در بخـش    تراپی بکـارگیري بـراي بیمـاران بسـتري مـی     مهمترین کاربرد فیزیو

 . بسیاري دارد
 .شودهاي درمانی که توسط فیزیوتراپیست بکار گرفته میبرخی از تکنیک

 (Exercises)تمرین درمانی  -1
 (Manual Therapy)مانوال ترابی  -2
 تمرینات افزایش تحمل قلب و عروق -3
 (Relaxation)شن ریلکسی -4
 (Biofeedback)بیوفیدیک ترابی  -5
 (Cardiopulmonary Physical therapy)فیزیوتراپی قلب و ریه  -6
ــد  -7 ــه مانن ــواع مدالیت ــراکش ـ   : ان ــوند  (traction)ت ــک ـ     (ultra sound)اولتراس ــا ت پ  (Hot Pack)ه

 .ستو وسایل دیگري ا (Electro therapy)ـ الکتروتراپی  (laser)لیزر 

 هاي بیمه گربرخی ضوابط خدمات فیزیوتراپی توسط سازمان
 .باشدمی) کتاب کالیفرنیا(مالك محاسبه و پرداخت خدمات فیزیوتراپی کتاب تعرفه خدمات تشخیصی ـ درمانی  -1
ــدهاي  -2 ــی 970-10ک ــی  971-10و  970 -28ال ــد  971-29ال ــی    970-50ک ــدمات تشخیص ــه خ ــاب تعرف کت

 .باشدر مورد تعهد میـ درمانی در حال حاض
 .درج تشخیص بیماري در نسخ درخواست فیزیوتراپی الزامی است -3
 .گرددهزینه فیزیوتراپی در دردهاي ارجاعی ستون فقرات به عنوان یک عضو پرداخت می -4
ــ     -5 ــات فض ــامل مشخص ــنامه ش ــتن شناس ــه داش ــزم ب ــوتراپی مل ــات فیزی ــام مؤسس ــزات و  تم ــنل، تجهی ــی، پرس اي فیزیک
 .بدیهی است طراحی شناسنامه مذکور به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. گردد..
گیـرد و ارسـال تصـویر گـزارش انجـام خـدمات       تشکیل پرونده جهـت بیمـارانی کـه تحـت فیزیـوتراپی قـرار مـی        -6

ممهـور بـه مهـر وي    مذکور به همـراه درج تعـداد جلسـات ارزیـابی اولیـه و نتیجـه درمـان توسـط فیزیوتراپیسـت و          
دفترچــه بــه عنــوان اســناد مثبتــه بــه همــراه دســتور فیزیــوتراپی توســط فیزیــوتراپی پزشــک معــالج درج در برگــه  

 .درمانی بیمار جهت پرداخت هزینه الزامی گردد
هـا و اعمــالی اسـت کــه توســط   مـالك پرداخــت هزینـه خــدمات فیزیـوتراپی درخواســتی عینــاً بـر اســاس روش     -7

 .گر خواهد بودها بیمهپزشک معالج در متن نسخ ذگر گردیده و در چارچوب مقررات جاري سازمان
هــاي بیمــه گــر بایــد بــین ســازمان... هــا و هــاي هــر جلســه تعــداد انــدامســایر ضــوابط از جملــه ســقف تعرفــه -8

 .هماهنگ گردد

 خدمات پرتو پزشکی
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ــه ــه منظــور مجموع ــانی و مداخل ــرداري تشخیصــی درم ــیاي از روشــهاي تصــویر ب ــتفاده از  اي م ــا اس ــه ب باشــند ک
ــل    ــی از قبی ــاي الکترومغناطیس ــا (پرتوه ــس و گام ــرون (اي ذره) ایک ــل الکت ــانیکی ) از قبی ــرو  (مک ــل الکت از قبی

 ).شودانجام می MRIمثالً (و میدان مغاطیسی ) سوند
هـاي خــدمات تشخیصـی و درمــانی   هـاي منــدرج در کلیـات تعرفــه  خـدمات پرتـو پزشــکی بـا توجــه بـه ســر فصـل     

ــکن،      ــن اس ــی ت ــونوگرافی، س ــوژي، س ــدمات رادیول ــامل خ ــته  MRIش ــکی هس ــوپزش ــدمات تراپاي، رادی ی و خ
اي و رادیـوتراپی  کی هسـته باشـد کـه غالبـاً توسـط متخصصـین رادیولـوژي، پزشـ       مکمل بر اقـدامات تشخیصـی مـی   

الزم بـه ذکـر اسـت آن دسـته از خـدمات پرتوپزشـکی کـه غالبـاً توسـط متخصصـی کلینیکـی انجـام             .شودانجام می
دربسـته  ) مثـل آندوسـکوپی توسـط فـوق تخصـص گـوارش و یـا سـنگ شـکن توسـط متخصـص اورلـوژي            (شود می

 .خدمات سرپایی پزشکان گنجانده شده است

 افق سازمان بیمه گرضوابط مشترك و مورد تو
ضوابط هر یک از سـازمان در مـورد پـذیرش و پرداخـت نسـخ خـدمات پرتوپزشـکی خـاص خـود بـوده علـی ایحـال             

 :باشدمهمترین ضوابط مشترك و مورد توافق سازمان بیمه گر به شرح ذیل می
 .باشدمعادل رادیوگرافی ساده شکم خوابیده قابل محاسبه و پرداخت می KUBتعرفه رادیوگرافی  -1
) خــوراکی یــا تزریقــی(بــا توجــه بــه اینکــه قبــل از انجــام آزمونهــاي رادیــوگرافی بــا اســتفاده از مــاده حاجــب   -2

هزینـه ایـن کلیشـه سـاده در     (گـردد  معموالً یک کلیشـه سـاده مقـدماتی از عضـو یـا مطقـه مـورد نظـر تهیـه مـی          
ــا مــاده حاجــب لحــاظ شــده اســت  درخواســت همزمــان رادیــوگرافی  لــذا در صــورت) تعرفــه آزمــون رادیــوگرافی ب

از عضـو یـا ناحیـه، تعرفـه رادیـو گرافـی سـاده آن قابـل محاســبه و         ) خـوراکی یـا تزریقـی   (سـاده، بـا مـاده حاجـب     
ــی ــد پرداخــت نم ــان  (باش ــورت درخواســت همزم ــثالً در ص ــه   KUB ،IVPم ــالج تعرف ــک مع ــط پزش  KUBتوس

 . قابل پرداخت نخواهد بود
ــورت درخواســت رادیــو گرا   -3 ــن اســتخوانی، ردیــف       در ص ــچ دســت جهــت تعیــین س خــدمات  207فــی م

ــین  ــانی تعی ــدام فوق ــوژي ان ــف   رادیول ــن اســتخوانی، ردی ــن  یدخــدمات را 207س ــین س ــانی تعی ــدام فوق ــوژي ان ول
 .باشداستخوانی هر کلیشه قابل محاسبه و پرداخت می

ــ   -4 ــه وســیله فــارغ التحص ــه ســونوگرافی تجــویز شــده ب ــو پزشــکی از جمل یالن رشــته مامــایی نســخ خــدمات پرت
 .باشدقابل پذیرش و پرداخت نمی

آن ناحیـه تهیــه  ) توموگرافیـک (بـا توجـه بـه اینکـه بـراي ســی تـی اسـکن، از یـک ناحیـه ابتــدا تصـاویر سـاده             -5
لـذا در صـورت درخواسـت      گردد و هزینه این تصاویر در تعرفـه سـی تـی اسـکن سـه بعـدي لحـاظ شـده اسـت،         می

تعرفــه ســی تــی اســکن ســاده آن قابــل محاســبه و    ســه بعــدي از هــر ناحیــه،همزمــان ســی تــی اســکن ســاده و 
 .باشدپرداخت نمی

ــایی هماننــد فرانشــیز   MRIدرصــد فرانشــیز  -6 ــا ســر پ ســایر خــدمات در بخــش بســتري و در مــوارد بســتري ی
 .باشدمطابق مصوبه هیئت محترم وزیران حسب مورد محاسبه و قابل پرداخت می  سرپایی،

 .از سوي سازمان بیمه گر قابل پرداخت است MRIم هزینه انجا -7
8- MRI                سرپایی جهـت بـیش از دو ناحیـه نیـاز بـه تأییـد توسـط نماینـده و یـا اداره کـل نـدارد و هزینـه آن بـر

 قابل پرداخت است MRIاساس ضوابط مربوط به 
 :باشدمی براي بیماران تحت درمان به طریق رادیوتراپی موارد ذیل قابل محاسبه و پرداخت -9
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گـرفتن شـرح حـال، مطالعـه کلیـه سـوابق         شـامل بررسـی پرونـده،   (ویزیت پزشک بـراي بیمـاران فـوق الـذکر     ) الف
کتــاب تعرفــه  900-26در بیمارســتان و مطــب مطــابق کــد ) بیمــاري، معاینــه بیمــار و نقشــه کشــی بــالینی اولیــه

 .باشدواحد داخلی می 26معادل 
ــا کنتــرل مســتمر بیمــار تحــت درمــان حــین    حــق الزحمــه پزشــک درمــان کننــده در ) ب طــول مــدت درمــان ب

ــر   ــه ازاء ه ــوتراپی ب ــر اســاس   3رادی ــوتراپی ب ــد   Planجلســه رادی ــابق ک ــده مط ــه  902-50طــرح ش ــاب تعرف کت
 .باشدواحد داخلی می 8معادل 

ثبـت دقیـق شـرح معاینـات هـر جلسـه در پرونـده بیمـار توسـط پزشـک متخصـص رادیـوتراپی و آنکولـوژي              : تذکر
 .باشدتأیید ناظر بیمه آن مرکز ضروري می و
ناحیـه آنـدومیک مربوطـه قابـل     ) معمـول یـا اسـپیرال   (تعرفه خدمت سیموالتور معـادل تعرفـه سـی تـی اسـکن       -9

 .باشدمحاسبه و پرداخت می

 آزمایشگاه
سـئول فنـی   و اسـناد سـرپایی بایـد داراي مهـر و امضـاء م     ) یـا پرینـت اسـناد   (برگه آزمایشگاه در اسناد بسـتري   -1

 .و مهر آزمایشگاه باشد
 .نام پزشکان مسئول آزمایشگاه در مهر باید قید شود -2
 .یک مبلغ درخواست گردد  بیلی روبین توتال و دایرکت جمعاً -3
 .باشددر تعهد نمی CBC diffهمزمان با  WBC-RBC-HCT-HBTهزینه  -4
 .باشددر تعهد نمی ABGهزینه تفسیر گازهاي شریانی به همراه  -5
 .گرددخدمات یورودینامیک طبق کتاب کالیفرنیا محاسبه می -6

 ضوابط نسخه نویسی
کـاربنی، الك گیــري، پــانچ    خــط خــوردگی،: مـوارد مخــدوش شـامل  (تـاریخ درخواســت نسـخ مخــدوش نباشــد    -1

 ).دو خط و دو رنگ بودن متن نسخه  شدگی،
 .)د نام بیمارستان نیاز به مهر جداگانه بیمارستان داردمهر پزشک فاق. (ممهور به مهر پزشک و بیمارستان باشد -2
 .معتبر بودن تاریخ اعتبار و قید نمودن در نسخ -3
 .نسخه توسط پزشک و بروز تاریخ گذاري گردد و در لیست همان ماه منظور گردد -4
 .و ممهور گرددمجدداً باید توسط پزشک معالج تأیید ) از جمله تاریخ(هر گونه قلم خوردگی در متن نسخ  -5
 .گرددکپی نسخ با نسخ کاربنه جزء تعدیالت محسوب می -6
 .باشدو تغییر صندوق توسط سازمانهاي بیمه گر قابل پرداخت نمی) مخصوص بیمار رگب(نسخ متفرقه  -7
برخی نسخ قبـل از انجـام خـدمات برابـر ضـوابط بایـد بـه تأییـد سـازمانهاي بیمـه گـر مربوطـه رسـیده باشـد از                -8

 .اسکن بیش از دو ناحیه و داروهاي بیش از سقف CTه جمل
ــود      -9 ــته ش ــه نوش ــص مربوط ــک متخص ــط پزش ــتی توس ــدمات بایس ــی از خ ــت برخ ــر ام آر آي ـ   (درخواس نظی

 ...).سنجش تراکم استخوان ـ فیزیوتراپی رادیوتراپی ـ شیمی درمانی و 
 .ت شده روي نسخ منطبق با لیست ارسالی باشدبشماره ث -10
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بایســت قســمت ورتی کــه در حــین جــدا کــردن نســخ از دفترچــه مشخصــات مربوطــه پــاره گــردد، مــیدر صــ -11
 .مربوطه چسبانیده و در پشت نسخه توسط پزشک معالج توضیح داده شده و مهر و امضاء گردد

 .باشدهزینه خدمات غربالگري و روتین در نسخ سرپایی قابل پرداخت نمی -12
صــی نیــاز بــه الصــاق گــزارش دارنــد نظیــر ام آر آي ـ ســی تــی اســکن ـ     نســخ پــر هزینــه بــا خــدمات تخص -13

 ... رادیوتراپی ـ آنژیوگرافی و پزشکی هسته و 
در واحدهاي داراي مسئول فنی نسخ ممهور بـه مهـر و امضـاء مسـئول فنـی قـرار گیـرد و یـا قـائم مقـام و یـا             -14

 .ریاست بیمارستان طبق ضوابط
 .شودخدمت و تعداد جلسات را مشخص نکرده باشد حداقل تعرفه پرداخت میدر صورتی که پزشک معالج نوع  -15
 .نسخ داراي مهرانترن ورزیدنت فقط در مراکز آموزشی درمانی برابر ضوابط قابل پرداخت است -16
مهـر  . (پذیرش نسـخ روسـتائیان جهـت خـدمات سـرپایی تـا اطـالع ثـانوي بـا رعایـت ارجـاع امکانپـذیر اسـت              -17

 ).تا یکماه بعد از صدور برابر ضوابط ریخ وشماره ارجاع و شماره نظام پزشکی خانوارتاارجاع و یا 
خـدمات درخواســتی بایسـتی بــه تفکیــک روي نسـخه قیمــت گــذاري شـده و جمــع کــل آن همـراه بــا ســهم       -18

 .سازمان و سهم بیمه شده در انتهاي نسخه قید گردد
 .مبهم بودن مشخصات پزشک معالج جزء تعدیالت است -19
 .در صورت غیر معمول بودن فرم دفترچه بایستی به نماینده بیمه یا اداره کل جهت تأیید ارجاع گردد -20
 .به تفکیک صندوق جداگانه لیست گردد K2کلیه نسخ ویزیت پزشکان  -21
 .)ق نداردنیاز به تفکیک صندو. (خدمات اعالم شده جهت بیماران خاص بایستی در فرم مربوطه تنظیم و ارائه شوند -22
 .بیمارانی که روي دفاتر بیمه آنان کلمه خاص قید نشده باشد بایستی مانند سایر بیماران عمل گردد -23
ــالج     -24 ــک مع ــوع پزش ــاس ن ــر اس ــت ب ــخ ویزی ــک ـ            (نس ــص ـ روانپزش ــوق تخص ــص ـ ف ــومی ـ متخص عم

 . لیست گردد) دندانپزشک
و نــوع ) اســتاد ـ دانشــیار ـ اســتادیار    (ی بــر اســاس نــوع صــندوق و درجــه عملــ 2Kنســخ ویزیــت پزشــکان  -25

 .تخصص آنان تنظیم شود
ــرگ از دفترچــه جــدا شــود   -26 جهــت پرداخــت باشــد ) نســخه اول و نســخه دوم. (نســخ برخــی از خــدمات دو ب

ـ          : نظیـر  وار مغـز و ویزیـت شـده ـ آندوسـکوپی نوارقلـب، خـدمات        اکوکـاردیوگرافی ـ تسـت ورزش ـ نـوار قلـب ـ ن
 انسمان سرپایی و پاتاق عمل 

 .باشدحداکثر مدت زمان ارسال لیست و نسخ لیست و نسخ درخواست از زمان شروع تا پایان ماه بعد می -27

 ضمائم صورتحساب بالینی در موارد غیر گلوبال
 .نامه با مهر و امضاء نماینده بیمهاصل معرفی -1
 .زشک معالجبا مهر و امضاء حسابداري بیمارستان و پ اصل صورتحساب بیمارستان -2
ســال و در  7در بیمــه روســتایی کودکــان کمتــر از (تصــویر صــفحه عکســدار دفترچــه یــا تصــویر کــارت بیمــه   -3

 .)سال نیاز به عکس ندارند 2ها کودکان کمتر از سایر بیمه نامه
 ).د کارمند مردبه جز سه فرزن(گري جهت نوزادان فاقد دفترچه تصویر صفحه اول شناسنامه سر پرست و تأیید نامه بیمه -4
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تصویر یـا رونوشـت کـاربنی شـرح عمـل بـا مهـر و امضـاء پزشـک معـالج و هـر بیمارسـتان و در صـورت وجـود                -5
ایـن صـفحه بایـد خوانـا بـوده و داراي نـام و نـام        . (کمک جراح بایستی مهر و امضاء کمـک جـراح نیـز داشـته باشـد     

 .)ساعت شروع و خاتمه عمل باشد  خانوادگی بیمار، تاریخ عمل،
ــم خــوردگی در     -6 ــدون قل ــاق عمــل و پروتزهــاي تهیــه شــده از طــرف بیمارســتان ب فهرســت وســایل مصــرفی ات

تاریخ و تعـداد اقـالم و ذکـر تعـداد اقـالم مصـرفی بـه عـدد و حـروف و قیمـت گـذاري بـا مهـر و امضـاء سرپرسـت                
ــاق عمــل، پزشــک جــراح و متخصــص بیهوشــی   ــوازم مصــرفی (ات ــد ل ــه صــورت  ارســال تصــویر فاکتورهــاي خری ب

 .به همراه مهر داروخانه و مهر مسئول فنی) خرید جمعی ماهانه یا انفرادي
اصل نسـخ دارویـی و لیسـت وسـایل مصـرفی در بخـش کـه قیمـت گـذاري شـده و ممهـور و بـه مهـر پزشـک                -7

ــتان و   ــر بیمارس ــالج و مه ــد   ممع ــی آن باش ــئول فن ــه و مس ــر داروخان ــتان   . ه ــودن بیمارس ــانیزه ب ــورت مک در ص
ــه و   ضــمیمه  ــا مهــر و امضــاء پزشــک معــالج و بیمارســتان و داروخان ــوازم مصــرفی بخــش ب کــردن پرینــت دارو و ل

 .باشدمسئول فنی آن ضروري می
فهرست یا پرینت آزمایشات، پرتو پزشکی بـا ذکـر تـاریخ انجـام خـدمت همـراه بـا مهـر و امضـاء مسـئول فنـی،             -8

 .بیمارستان، آزمایشگاه یا رادیولوژي
 ).یا رسید نمونه ارسالی(ش پاتولوژي و پاپ اسمیر در صورت انجام تصویر گزار -9

ــی اســکن،   -10 ــزارش ســی ت ــته  MRIتصــویر گ ــکی هس ــر، پزش ــونوگرافی داپل ــونوگرافی، س ــوگرافی، س اي، ، آنژی
 .رادیوتراپی و خدمات مکمل در رادیولوژي در صورت انجام

 .تخصص بیهوشی مهر و امضاء شده باشدکه توسط م) چارت(تصویر یا رونوشت کاربنی برگه بیهوشی  -11
 .اصل برگه تعهد سزارین با مهر و امضاء پزشک معالج -12
گزارش انجام فیزوتراپـی بـه همـراه ذکـر نـوع روشـها و اعمـال و تعـداد جلسـات بـا تـاریخ مربوطـه بـا مهـر و                -13

 .امضاء مسئول فنی و فیزیوتراپیست
 ... شامل اکو ـ تست ورزش و الصاق گزارش خدمات تشخیصی پزشکان متخصص  -14
 .تفکیک تخت روز بیماران بر اساس نوع و تعداد تخت -15
 صات و امضاء بیمار در صورت انجام ومهر پزشک نفرولوژي و پرستار دیالیز الصاق برگه دیالیز با مشخ -16
 .اي در تک تک صورتحسابهادرج شماره سریال منطبق با لیست هر صندوق بیمه -17
ــی   دارو و -18 ــاب م ــر صورتحس ــرفی ه ــوازم مص ــت در ل ــامل  4بایس ــه ش ــتم جداگان ــل،: آی ــاق عم داروي  داروي ات

 . بخش، لوازم اتاق عمل، لوازم بخش تنظیم شود

 ضمائم صورتحساب در موارد گلوبال
 .اصل معرفی نامه با مهر و امضاء نماینده بیمه -1
 .ستان و پزشک معالجاصل صورتحساب بیمارستان با مهر و امضاء حسابداري بیمار -2
و در ســال  7در بیمــه روســتایی کودکــان کمتــر از (تصــویر صــفحه عکســدار دفترچــه یــا تصــویر کــارت بیمــه   -3

 .سال نیاز به عکس ندارد 2ها کودکان کمتر از سایر بیمه نامه
 .ها در بیمه بستري شهريتصویر صفحه اول شناسنامه و اصل یکی از کوپن -4
 .ربنی شرح عمل یا زایمان با مهر و امضاء پزشک معالج و بیمارستانتصویر یا رونوشت کا -5
 .گواهی جراح با مهر مسئول فنی و مهر بیمارستان...) پیچ و پالك، لنز و (در صورت مصرف پروتز  -6
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مــواردي کــه در ریــز (ف ســی تــی اســکن، انژیـوگرافی، رادیــوتراپی و نظــایر آن  MRIدر صـورت ارائــه خــدمات   -7
گـزارش خــدمات فـوق بـا مهــر و امضـاء مسـئولین فنــی مربوطـه و مهــر و       ) لوبــال ذکـر نشـده اســت  هـاي گ هزینـه 

 .امضاء شده باشد
 .که توسط متخصص بیهوشی مهر و امضاء شده باشد) چارت(تصویر یا رونوشت کاربنی برگه بیهوشی  -8
 ... الصاق گزارش خدمات تخصصی مانند اکو ـ تست ورزش و  -9

 تاالسمی تنظیم اسناد بیماران
باشـد در لیسـت   ی کـه داراي کـارت هوشـمند و یـا ذکـر کلمـه خـاص در دفترچـه مـی         مسـ هزینه هر بیمـار تاال  -1

 .گرددبیماران خاص ثبت می
 .باشداي نمیهاي بیمهدر ثبت هزینه بیماران خاص نیاز به تفکیک صندوق -2
داخلـی توسـط سـازمان     12K) بجـز آمپـول  (ازم بابـت هـر بـار تزریـق دیسـفرال در مرکـز درمـانی بـا احتسـاب کلیـه لـو            -3

 .در ردیف تزریق داخل وریدي دیسفرال درخواست شود. دهداي نمیتماماً پرداخت شده و بیمار هزینه
داخلـی توسـط    50K) بجـز آمپـول و پمـپ   (بابت یک مـاه تزریـق دیسـفرال در منـزل بـا احتسـاب کلیـه لـوازم          -4

 .در ردیف تزریق دیسفرال در منزل درخواست شود. دهداي نمیهسازمان تماماً پرداخت شده و بیمار هزین
ــول  -5 ــار   DEFEROXAMINE MESYLATEچنانچـــه آمپـ ــار بیمـ ــه بیمارســـتان در اختیـ از داروخانـ

ــه    ــار هزین ــرد بیم ــرار گی ــه   ق ــرده بلک ــت نک ــه و  % 90اي پرداخ ــازمان بیم ــت  % 10را س ــاقی را وزارت بهداش الب
 .خواست شوددر ردیف دارو در. نمایدپرداخت می

داخلـی توسـط سـازمان تمامـاً پرداخـت شـده و        38K) بجـز فیلتـر  (هزینه هـر بـار تزریـق خـون و کلیـه لـوازم        -6
هزینـه فیلتـر نیــز توسـط ســازمان    . دهـد و در ردیــف تزریـق خـون ثبــت و درخواسـت گــردد    اي نمــیبیمـار هزینـه  
 .واست شوددهد و در ردیف فیلر خون درخشود و بیمار فرانشیزي نمیپرداخت می

بایســت در نســخه شــوند پزشـک معــالج مــی مـواردي کــه در ردیــف تزریــق دیسـفرال در منــزل درخواســت مــی   -7
ــه    ــه دیســفرال در منــزل درخواســت نمــوده و مهــر داروخان ــوازم مصــرفی ماهیان دو برگــی دفترچــه تخــت عنــوان ل

 .باشدداشته باشند و نیازي به ریز لوازم نمی
بایسـت در سـربرگ بیمارسـتان و بـا مهـر معـالج و       شـوند مـی  خـون درخواسـت مـی    مواردي که در ردیف فیلتـر  -8

 .داروخانه و الصاق به نسخ تزریق خون باشند
هزینــه پمــپ دیســفرال در صــورت خریــد توســط بیمــار و بــا ارائــه فــاکتور مربوطــه از طــرق خســارت متفرقــه   -9

 .گردداداره کل با فرانشیز رایگان پرداخت می
 .باشدبابت عمل جراحی اسپلنکتومی در این بیماران به صورت رایگان میهزینه بستري  -10
ــا ارجــاع از          -11 ــور ب ــاي مین ــین در زوجه ــیش از تولــد جن ــخیص پ ــه اول و دوم تش ــات مرحل ــه آزمایش هزین

 .هاي ژنتیک مشمول حذف فرانشیز استسیستم مشاورین شبکه به آزمایشگاه

 تنظیم اسناد بیماران دیالیزي
 .گرددباشد در لیست بیماران خاص ثبت میداراي کارت هوشمند و یا ذکر کلمه خاص در دفترچه میدیالیزي که هر بیمار  -1
ــالیز  -2 ــراي نارســایی حــاد کلیــه  هــر جلســه همودی ــا شــش جلســه وهــر جلســه  k105حــاد ب داخلــی حــداکثر ت

 هاي بیمـه  مانزسـط سـا  تو داخلـی k92داخلـی و هـر جلسـه دیـالیز بـافر بـی کربنـات        K85 دیالیز بـامحلول اسـتات  
 .کندپرداخت نمی دیالیز در ماه جلسه 14خدمات درمانی بیش از . پردازداي نمیتماماً پرداخت شده و بیمار هزینه
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 . ریال جهت ست و صافی دیالیز پرداخت می نمایند71500الزم به ذکر است بابت هر جلسه دیالیز کلیه بیمه ها مبلغ 
هــا بــه صــورت گلوبـال و بــا تمــامی هزینــه ) ثبــت یکبــار بــراي هــر بیمـه شــده (اداره کـل  دیـالیز صــفاتی پــس از تأییــد   -3
 .گرددگردد در ردیف دیالیز صفاتی ثبت میتماماً توسط سازمان پرداخت می) جراحی K100معادل (
ار گیــرد قلــم داروي بیمــاران خــاص از داروخانــه بیمارســتان در اختیــار بیمــار قــر 30چنانچــه اقــالم دارویــی در لیســت  -4

 .نماید در ردیف دیالیز ثبت گرددهزینه را سازمان پرداخت می% 100اي پرداخت نکرده بلکه بیمار هزینه
در بیمارسـتانها بـا لیسـت    (هـاي جداگانـه و بـه تفکیـک صـندوق      دیالیز در بیمـاران غیـر خـاص بایـد در لیسـت      -5

 .درخواست شوند) سرپایی
 .باشداي نمیتفکیک بیمهدر ثبت هزینه بیماران خاص نیاز به  -6
 .در همودیالیز سر پایی رایگان است Eprexداروي  -7
 .در موارد غیر همودیالیز سرپایی و بستري رایگان است Eprexداروي  -8
 .در موارد سر پایی و بستري رایگان است Venoferداروي  -9

 .شالدون گذاري در موارد سر پایی رایگان است -10
هــا و مراکـز دیــالیز عـالوه بــر تعرفـه دیــالیز    در بیمارسـتان ) ســوزن و صـافی دیــالیز   رابـط،  لولــه(سـت دیـالیز    -11

 .گرددمطابق تعرفه پرداخت می
 تنظیم اسناد بیماران هموفیلی

ــی     -1 ــه م ــاص در دفترچ ــه خ ــر کلم ــا ذک ــمند و ی ــارت هوش ــه داراي ک ــوفیلی ک ــار هم ــر بیم ــت ه ــد در لیس باش
 .گرددبیماران خاص ثبت می

ــ -2 ــت ه ــرفی     باب ــوازم مص ــه ل ــا احتســاب کلی ــق پالســما ب ــا تزری ــادي و ی ــاي انعق ــق فاکتوره ــت تزری  32Kر نوب
مبلـغ توسـط سـازمان پرداخـت و بـراي بیمـار رایگـان اسـت در ردیـف تزریـق فـاکتور یـا             % 100داخلی محاسـبه و  

 .خون ثبت گردد
ــوازم مصــرفی بــه جــز فیلتــر    -3 ــا احتســاب کلیــه ل ــت تزریــق خــون ب توســط مبلــغ % 100 و 32Kبابــت هــر نوب

و قابــل پرداخــت % 100هزینــه فیلتــر نیــز جداگانــه و بــه صــورت . ســازمان پرداخــت و بــراي بیمــار رایگــان اســت
 .براي بیمار رایگان است در ردیف تزریق فاکتور یا خون ثبت گردد

ــی   -4 ــالم داروی ــت اق ــتري      30در لیس ــایی و بس ــر پ ــوارد س ــاص در م ــاران خ ــم داروي بیم ــذف  قل ــمول ح مش
 .باشدشیر میفران

 ضوابط خدمات پاراکینیک و سایر خدمات
 .قابل محاسبه است) ـ جراحی  1/3K( 453-30خم طحالی کلونوسکوپی زیر خم زاویه طحالی برابر کد 

ECT  هــر جلســهECT  معــادلK 10 15داخلــی بابــت انجــام خــدمت+K  4داخلــی بابــت ویزیــتK+  بیهوشــی
 .قابل محاسبه است

 .داخلی بابت یک و یا دو چشم قابل محاسبه است 30Kپریمتري پریمتري برابر 
PRP PRP   ــامل ــداکثر ش ــک دوره ح ــه،  3در ی ــر جلس ــه ه ــت     6 جلس ــبه اس ــل محاس ــی قاب ــد جراح در (واح

 .)صورت درخواست و نیاز جلسه چهارم نیز قابل پرداخت است
جلسـه در تعهـد    10گلوبـال و حـداکثر   داخلـی بـه صـورت     62Kبار توانی خدمات بـارتوانی قلـب بابـت هـر جلسـه      

 .باشدعلمی نمی K 2بوده و مشمول 
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داخلـی و از جلسـه دوم    26و محاسـبه فیزیـک جهـت اولـین جلسـه       شـان عـالوه بـر هزینـه   کبالت در کبالت تراپـی  
 ).120-01(داخلی ویزیت محاسبه شود  8Kجلسه به میزان  3بعد به ازاء هر 

واحــد داخلــی و تزریــق وربــدي دیســفرال در مرکــز  38هــر نوبــت تزریــق خــون معــادل : هــاتاالســمی در تاالســمی
همزمــان  Hbکــراس مــچ و . (انــدهــاي فیلتــر و آمپــول قابــل محاســبهواحــد داخــی عــالوه بــر هزینــه 12معــادل 

 ).محاسبه نشود
 )123-045. (واحد داخلی محاسبه شود 32هر نوبت تزریق فاکتور با پالسما معادل : هموفیلی

اسـکن بـه تنهـایی     Bاسـکن و   Bاسـکن یـا    (A)نـایی معـادل سـونوگرافی چشـم     بینایی پاکی متـري و میـدان بی  
 .انداسکن هر دو با هم در تعهد Bاسکن و  Aو نوپوگرافی هر چشم معادل سونوگرافی چشم 

 .واحد داخلی محاسبه شود 50معادل  91-20مانومتري مري برابر کد 
ــپیرومتري ســاده    ــی اس ــپري    5/10تنفس ــا مصــرف اس ــتوگرافی 5/72رومتري ، ارگواســپی35ب ، بــادي 125، آس

 .اندواحد داخلی قابل محاسبه 30معادل  DLCOو با  30باکس پلتیسموگرافی 
IVIG    در محاســبه حــق الزحمــهIVIG  بابــت ســاعتهاي   907-81بابــت ســاعت اول و   907-80از کــدهاي

ــداکثر   ــده و ح ــتفاد ش ــدي اس ــود و   30Kبع ــت نش ــتر پرداخ ــه هت) 270-38(بیش ــواردي ک ــت در م ــگ پرداخ لین
 .شودشود هزینه انفوریون جداگانه پرداخت نمیمی

EECP  EECP باشدتوانبشخی گردش خون در تعهد نمی. 
ــد  ــواترابی ک ــواترابی 969-12پ ــه   (P.U.V.A)، اپ ــر جلس ــت ه ــال  000/21باب ــی  3/2+ری ــد داخل ــد (واح -12ک

 )123-42(و ) 132-10. (محاسبه شود) 969
 )123-14. (واحد داخلی محاسبه شود 45ها به طور گلوبال هزینه الکترونیستاکموگرافی با همه

 )105-19. (ریال است 000/11ساعت  24فتو ـ تعرفه محاسبه فتوترابی در هر 
- BRAIN  123-23. (واحد داخلی محاسبه شود 50برین مپینک( 

 )270-14(و ) 123-22. (واحد داخلی محاسبه شوند 30پریمتري اتوماتیک بابت هر دو چشم 
واحـد داخلـی جهـت بیمـاران روانـی در       66کـاي داخلـی و تـوأم بـا هـم       28هوش تست ارزیابی شخصـیت معـادل   

 )123-27. (باشدتعهد می
ــت   ــه بن ــدهاي  (هزین ــاس ک ــر اس ــگ ) 946-57و  56ب ــدهاي  (و مانیتورین ــاس ک ــر اس ــی  77ب ــز ) 946-58ال بج

 )123-40. (قابل محاسبه است ها با تأیید نمایندههاي ویژه و اتاق عمل در سایر بخشبخش
واحــد جراحــی  2واحــد داخلــی بابــت ویزیــت اول  20+پرســتاي %6+یــک روز اقامــت : نحــوه محاســبه رژي اســکن

 )123-41. (اطاق عمل) 50-50542(بابت کد 
ــک   ــورو دینامی ــه ی ــورو تعرف ــد : ی ــر  517-88-89ک ــت   5/3براب ــی باب ــد داخل ــرام و   EMGواح ــتومتر و گ باسیس

-+29و  30نـه کـد   بررسـی فشـار تخلیـه مثا   . اضـافه شـود  واحـد جراحـی    5/1بـت هـر لیـد اضـافی     با) یوروفلومتري
 )270-36. (باسیستومتر و گرام V.Pبابت  517

 )123-07. (شان مرکب محاسبه گردد 70کانترون ـ درمان با کانترون معادل 
 )104-08. (به شودذکر روش در اعمال پاراکلینیک اگر روش و یا نوع قید نگردد حداقل تعرفه محاس

PDT  فتوداینامیک تراپی(PDT) 800-47. (باشددر تعهد نمی( 
 .باشددر تعهد نمی (IOLM)اینومتري اندازه گیري بنز داخل چشمی توسط دستگاه ابلومتري 

OCT  استفاده از دستگاهOCT باشدبراي تخصیص گلوکرم و ضخامت شبکیه در تعهد نمی. 
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ــت   گونوســکوپی رفرکشــن و گونیوســکو ــوده و هزینــه آن در حــق ویزی ــین چشــم پزشــکی ب ــات روت بی جــزو معاین
 . لحاظ شده است

تسـت دیـد   . هـاي خـدمات تشخیصـی و درمـانی قابـل پرداخـت اسـت       اکوچشم اکـوگرافی چشـم بـر اسـاس تعرفـه     
 .شودـ تست دید رنگ اگر دستگاه صورت گیرد قابل پرداخت است در غیر این صورت پرداخت نمی 13-31

CMG  CMG  شودکتاب کالیفرنیا پرداخت می 517-33تا  517-25سیستومتروگرام بر اساس کد. 
NCV   ــواج ــه ام ــاب  NCVدر  Fو  Hهزین ــداد اعص ــداکثر   : و تع ــدام ح ــک ان ــب  6ی ــوج  2+عص ــدام   ،Fم دوان

ــداکثر  ــب  9ح ــوج  2+عص ــوج  H+4م ــداکثر  Fم ــدام ح ــه ان ــب  14، س ــوج  2+عص ــوج  H+5م ــدام  Fم ــار ان چه
ــادل  Fمــوج  H+6مــوج  2+عصــب  16حــداکثر  ــا  Hواحــد داخلــی و هــر مــوج  6هــر عصــب مع ــر  Fو ی  6/3براب

 .باشدواحد داخلی می
NCV  فاشــیا جهــتNCV   ــا رفلکــس پلــک زدن و عضــالت صــورت  EMGاعصــاب فاشــیاي دوطرفــی همــراه ب

 .هاي تست، تفسیر و ارائه نتیجه استهاي مذکور شامل کلیه هزینهواحد داخلی است تعرفه 40حداکثر 
EMG ــوگرافی ــدام  EMG: الکتروم ــک ان ــدام   50ی ــی دو ان ــدام   53واحــد داخل ــه ان ــی، س ــد داخل ــد  59واح واح

 .واحد داخلی است 63/5داخلی و چهار اندام 
EEG EEG  گرددواحد داخلی پرداخت می 44الکتروآنسفالوگرافی به صورت گلوبال معادل. 

ــه در    ــدمات پای ــام خ ــه انج ــدمات پای ــده NICUو  ICUخ ــه عه ــه در   ب ــوده ک ــیم ب ــک مق ــت روز % 30پزش تخ
 ... .گردد مانند سونده معده، سوند ادراري، لوله تراشه و لحاظ شده است و جداگانه پرداخت نمی

ــوتراپی ــاس       رادی ــر اس ــده ب ــالم ش ــدول اع ــرفتن ج ــر گ ــا در نظ ــواتراپی ب ــف رادی ــانهاي مختل ــه ش ــت هزین پرداخ
 .باشدارج از لیست فوق مطابق نظر رادیوتراپیست میحداکثرشان قابل محاسبه است و تومورهاي نادر و خ

ــوي بیمــاران    ــه منظــور بررســی عملکــرد ری اســپیرومتري انجــام اســپیرومتري توســط متخصــص بیهوشــی فقــط ب
 .قبل، حین و بعد از عمل جراحی قابل قبول است

احــد جراحــی و 4/5معــادل  315-25بروتکوســکوپی برونکوســکوپی تشخیصــی همــراه بــا نمونــه بــرداري برابــر کــد 
ــت  ــت اس ــل پرداخ ــوتراپی . قاب ــاس   42-16کرای ــر اس ــوتراپی ب ــقف   173-40کرای ــا س ــداکثر ت ــل   5ح ــد قاب واح

 .پرداخت است
آسپیراسـیون تعرفـه آسپیراسـتون مغـز اسـتخوان بـه صـورت منفـرد و یـا تـوأم بـا بیوپسـی و مغـز اسـتخوان برابــر               

 .واحد جراحی قابل محاسبه است 4/1
 .باشدر تعهد نمیهاي خواب دتست خوب تست

RFA  خدمتRFA  باشدشود در تعهد نمیرادیوفرکوئنسی ایلیش که براي تومورها با اشعه متمرکز استفاده می. 
ــوکوپی ـ    ــکوپی کاپیالرس ــکوپی  16-46کاپیالروس ــدام  (کاپیالروس ــاي ان ــاي انته ــت مویرگه ــی جه -روش تشخیص

 .باشددر تعهد نمی) ها
 907-80و  81بــه جــز خــون کــدهاي ) ه مایعــات درمــانی بــا ســرم درمــانیتزریــق آهســت(اتفوزیــون ـ انفوزیــون   

 .باشندبوده و تزریقات درمانی وریدي جزء کدهاي انفوزیون نمی
 .باشددر تعهد نمی... گروه درمانی و   کار درمانی،  خدمات پیراپزشکی ماند گفتار درمانی،

 .یید پزشک معتمد و شوراي فنی قابل پرداخت استاندوسکوپی اندوسکوپی گوارش با بیهوشی در موارد خاص با تأ
 .واحد بیهوشی قابل پرداخت است 6واحد جراحی و  2معادل  315-79پی برابر کد بوسکاسترو
PH  واحد داخلی است 5/72معادل ) ساعت 24حداقل ( 910-36متري با ثبت طوالنی برابر کد. 
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TREMOR  ــدمت ــام  TREMOR  STUDYخ ــین انج ــوده و ه EMGدر ح ــت  ب ــه پرداخ ــان جداگان مزم
 .توان معادل آن پرداخت نمودمی EMGگردد و در صورت عدم درخواست نمی

 )800-41. (باشدگامانابف گامانابف در تعهد نمی
CPR  هزینهCPR باشدپرداخت نمی قابل توسط پزشک عمومی. 

 .باشدمیدر تعهد ن... لیزرتراپی لیزر تراپی بیماریها مانند آسم، آرتروز، وزوز گوش و 
و نیـز بخیـه و گـچ گیــري بـر اسـاس کــدهاي       900-30پانسـمان مطـابق کــد   : گـچ در مـوارد سـرپائی در اورژانــس   

 .)گاز، باند، دستکش، نخ بخیه، ویبریل، گچ حسب ضوابط محاسبه شوند(اند قابل محاسبهکالیفرنیا 

 دندان پزشکی
 )240-01. (محاسبه شوددندانپزشکی  300Kحداکثر در پیوند لثه طی ریسک جلسه حداکثر 

) 240-03(انـد جـرم گیـري همزمـان قابـل محاسـبه نیسـت        اي کـه ژنژیوکتـومی یـا فلـپ شـده     جرم گیري نـواحی 
جــرم گیــري در زیــر لثــه در ســن ) 240-08(جــرم گیــري زیــر لثــه و بــاالي لثــه در یــک جلســه در تعهــد اســت  

 )240-09. (باشدسال در تعهد نمی 12کمتر از 
تـوان بابــت  خـروج دنــدان عقـل در بیمارســتان و تحـت بیهوشــی عمـومی انجــام گـردد مــی     عقـل اگــر جراحـی یــا   

 )240-04. (بیهوشی محاسبه نمود 5K+بیهوشی زمان 
ــکی    ــال دندانپزش ــی در اعم ــت و جراح ــت دارو  (نوب ــز درخواس ــت + بج ــوگرافی+ ویزی ــی) رادی ــوان م ــد  10ت واح

ی کـه مبلـغ کـل خـدمت از تعرفـه ویزیـت عمـومی        دندانپزشکی را به عنوان طرح درمـان محاسـبه نمـود بـه شـرط     
 )240-05. (بخش خصوصی کمتر باشد

 )240-04. (باشدو در یک جلسه قابل محاسبه میحداکثر یک نوبت جراحی لثه بر روي یک قسمت 
خدمت همزمان در انجام همزمـان خـدمت و ویزیـت علـی یـک جلسـه اگـر سـهم سـازمان از خـدمت ارائـه شـده از             

شــود و در غیــر ایــن صــورت هــم ویزیــت و هــم خــدمت محاســبه مــی . یزیــت بیشــتر نباشــدســهم ســازمان دو و
 )240-11. (گرددویزیت حذف می

ــداد  ــی     EXTتع ــد م ــدان در تعه ــه دن ــیدن س ــط کش ــه فق ــک جلس ــداکثر در ی ــدح ــورت ) 240-07. (باش در ص
 .هاي خلفی و سپس قدامی بر اساس باالترین واحد محاسبه گرددکشیدن بیش از سه دندان

ــدان معــادل کشــیدن همــان محاســبه گــردد   ــدان کشــیدن ریشــه دن ــه جراحــی  . (ریشــه دن ــا ب ــه شــرطی کــه نی ب
 )240-07.) (نباشد

ــی      ــام م ــکی انج ــین دندانپزش ــط متخصص ــه توس ــدماتی ک ــه خ ــی ـ تعرف ــردمتخصص ــومی % 50. گی ــتر از عم بیش
 )240-70. (محاسبه شود

 .وان مربوطه با تأیید پزشک معتمد اداره کل در تعهد استپروتزفک ـ کار گذاري پروتز کامل فک به دلیل تحلیل استخ
 .اضافه بر تعرفه بزرگساالن است% 230) سال 12زیر (اطفال ـ درمانهاي دندانپزشکی براي اطفال 

 .فلپ ـ اگر در یک جلسه و در یک نسخه، ژنژیوکتومی و فلپ هر دو قید شود فقط یک عمل قابل پرداخت است
و بـا جـراح فـک    ) تیسـت ن پریـود (یونـد لثـه فقـط در صـورت انجـام توسـط متخصـص لثـه         پیوند لثه ـ محاسبه پ  -

 )240-07. (مقدور است
ــنایی  ــدان   –روس ــیدن دن ــري  / کش ــرم گی ــی  / ج ــخه داروی ــندوق    / نس ــی در ص ــک و گراف ــدان پزش ــت دن ویزی

 )10-240. (باشدروشنایی در تعهد نمی
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K               2 هیئت علمی 
ت علمـی چنانچـه بـه طـور تمـام وقـت در مراکـز دانشـگاهی فعالیـت داشـته و فعالیـت درمـانی             ئـ یانتفاعی ویزیت اعضاي ه

 .گرددانتفاعی خارج نداشته باشند بر اساس مبالغ اعالم شده ویزیت هیئت علمی سرپایی محاسبه می
خــدمت توســط اعضــاء هیئــت   ضــرایب ضــرایب داخلــی جراحــی و بیهوشــی در زمــان بســتري چنانچــه مســتقیماً 

 )100-17. (باشندمی 2Kی انجام شده باشند قابل محاسبه به صورت علم
انجــام دهنــده K  2دسـت خــط اگــر شــرح عمــل یــا ویزیــت روزانــه را پزشــک غیــر دو کــا بنویســید ولــی پزشــک  

. امــا در اســناد ســرپایی الزامــاً تطبیــق دســتخط الزم اســت . خــدمت مهــر و امضــاء نمایــد محاســبه بالمــانع اســت 
ــتثناء) (28-100( ــتقیم       اس ــدمتی را مس ــی خ ــند ول ــته باش ــور داش ــر حض ــی اگ ــین بیهوش ــوص متخصص در خص

 .شودپرداخت میK  2انجام ندهند و مدارك مربوط را مهر و امضاء نمایند 
 )100-29. (گیردتعلق نمی K 2پزشکی قانونی به متخصصین پزشکی قانونی 

مهــر و امضــاء اســناد توســط  هیئــت علمــی بــه متخصصــین بیهوشــی بــه شــرط حضــور وK  2بیهوشــی پرداخــت 
 .متخصصین مربوط قابل پرداخت است

 .گیردتعلق نمیK  2سنگ شکنی به تعرفه سنگ شکنی کلیه 
 .باشندنمی K 2کلینیک ویژه ـ پزشکان شاغل در کلینیک ویژه دانشگاه مشمول 

تــاب دندانپزشــک بــه دندانپزشــکان متخصــص جراحــی فــک و صــورت در مــورد اعمــال جراحــی کــه مبتنــی بــر ک 
 .گیردتعلق می K  2کالیفرنیا باشد 

 .ها استاضافی به عنوان تخفیف دانشگاه Kبوده و فرانشیز  1Kفرانشیز توسط بیماران بر اساس 
 .باشدمی 1Kهزینه % 50اتاق عمل ـ مبناي محاسبه هزینه استهالك اتاق عمل بر اساس 

 .دشوبابت تعرفه بازتوانی قلب پرداخت نمی Kبازتوانی ـ ضریب 
- 2K          2در اعمال گلوبـال در صـورتی کـه جـراح، بیهشوشـی، پزشـک معـالج و مشـاورK        باشـند برابـر هزینـه از ریـز خـدمات گلوبـال

 .)توجه فرمائید به هیچ وجه از کدهاي کتاب کالیفرنیا استفاده نشود(شود به سر جمع آن افزوده می
صـورت گیـرد پرداخـت     2Kنانچـه توسـط پزشـک    نوزاد ـ ویزیـت نـوزادان در اعمـال سـزارین و زایمـان طبیعـی چ       

 .)هزینه آن از ریز سر فصل گلوبال بایستی محاسبه شود. (آن بالمانع است
-نمـی  2Kبـا دکولمـان و یـا بـدون دکولمـان پرداخـت گـردد مشـمول          80Kو  100Kویترکتومی اگـر بـر اسـاس    

شـود ولـی چنانچـه مـالك     مـی ن 2Kشود ولی چنانچه مـالك محاسـبه بـر اسـاس کتـاب کالیفرنیـا باشـد پرداخـت         
 .بالمانع است 2Kمحاسبه بر اساس کتاب کالیفرنیا باشد پرداخت 

 اي مورد نیاز جهت صدور معرفی نامهمدارك بیمه
 )پس از دستور بستري(

 .سال نیاز به عکس ندارد 2سن کمتر از : توجه. صندوق کارمندان ـ کپی صفحه عکسدار دفترچه معتبر بیمار
شـروع اعتبـار دفترچـه از یـک سـال قبـل از اتمـام اعتبـار ثبـت          (کپـی صـفحه عکـس دار دفترچـه معتبـر بیمـار        :صندوق خویش فرما

 .سال نیاز به عکس ندارد 2سن کمتر از : توجه). شده بر روي دفترچه محاسبه شود
 . اردسال نیاز به عکس ند 2سن کمتر از : صندوق سایر اقشار ـ کپی صفحه عکس دار دفترچه معتبر بیمار توجه

تمـامی  ) سـال عکـس دار باشـد    7بـاال بـین   (صندوق روسـتایی ـ کپـی صـفحه عکسـدار دفترچـه روسـتایی معتبـر         
 .معتبراند 85روستایی تا پایان 
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 ايهاي مختلف بیمهمراکز درمانی طرف قرارداد در صندوق
ــدان ــرف    : صــندوق کارمن ــه ط ــی و خیری ــاي مســلح، خصوص ــاعی، نیروه ــأمین اجتم ــگاهی، ت ــز دانش ــرارداد مراک ق

 ).کلیه مراکز طرف قرارداد(
ــأمین اجتمــاعی، نیــرو مســلح، خصوصــی : صــندوق ســایر اقشــار ــرارداد   مراکــز دانشــگاهی، ت ــه طــرف ق و خیریــه ب

ــا  ) 64-005( ــویش فرم ــرارداد صــندوق خ ــز طــرف ق ــه مراک ــگاهی،: کلی ــز دانش ــاي    مراک ــاعی، نیروه ــأمین اجتم ت
 ).کلیه مراکز طرف قرارداد(مسلح و مراکز 

 .تأمین اجتماعی و نیروهاي مسلح و تعدادي از مراکز خصوصی طرف قرارداد  مراکز دانشگاهی،: ق روستائیانصندو
 صندوق کارمندان -
 فرزند چهارم و به بعد -1

نامـه  تـوان بـا بـرگ پرداخـت حـق بیمـه معرفـی       جهت فرزنـد چهـارم کارمنـدان مـرد تـا قبـل از یـک مـاهگی مـی         
 )005-05. (بایست دفترچه مستقل داشته باشدگی الزاماً میصادر نمود اما بعد از سن یک ماه

 اعتبار دفترچه فرزندان -2
ــی  ــاً م ــد الزام ــه بع ــارم و ب ــد چه ــار داشــته باشــد جهــت فرزن ــاریخ اعتب ــد اول . بایســت ت دوم و ســوم / جهــت فرزن

 )005-08. (گري معرفینامه صادر نمودتوان دفترچه مستقل و با تأیید واحد بیمهکارمندان مرد می
 کارمندان -3

تـوان  جهت فرزندان بدون دفترچـه کارمنـدان زن تنهـا بـا تأییـد اداره بیمـه گـري مبنـی بـر کسـر حـق بیمـه مـی             
 )08-005. (معرفینامه صادر نمود

 فوت نوزاد -4
در صورتی که نـوزاد زیـر یـک مـاهگی فـوت نمایـد بـا تعهـد پرداخـت سـرانه و تأییـد اداره بیمـه گـري معرفینامـه               

 )005-34. (صادر شود
 سرباز -5

. باشـد سـالگی تحـت پوشـش بیمـه بـوده اسـت تـا پایـان اعتبـار دفترچـه تحـت پوشـش مـی              18اگر فـرد قبـل از   
)35-005( 
 زندانی -6

 )005-46. (باشداگر قبل از حبس تحت پوشش بوده است تا پایان اعتبار دفترچه تحت پوشش می
 اتمام اعتبار -7

 )005-51. (خ اعتبار دارد توجه به تاریخ الزامی استدر تمامی مواقعی که دفترچه تاری
 زایمان -8

. در مراجعه بیماري با نسبت فرزنـد جهـت زایمـان قبـل از صـدور معرفینامـه تأییـد اداره بیمـه گـري الزامـی اسـت           
 .اگر زانو مطلقه باشد با کپی صفحه اول و دوم شناسنامه نیاز به تأیید بیمه گري ندارد) 52-005(
 زرگسال ذکورفرزند ب -9

بایسـت تـاریخ اتمـام اعتبـار     چنانچه با نسـبت فرزنـد بیمـه شـده سـن بـاالي بیسـت سـال داشـته باشـد الزامـاً مـی            
 .دفترچه داشته باشد

 اتمام اوراق دفترچه -10
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شـود الزامـاً جهـت ارائـه خـدمات مـورد نیـاز        شـان تمـام مـی   هاي صادره از شهرستانها که اوراق دفترچـه در دفترچه
 )73-005. (بایست دفترچه جدید از اداره بیمه مربوط به شهر خود تهیه نمایندفترچه میبه برگ د

 نوزاد و خدمت سرپایی -11
 )005-75. (تواند با دفترچه مادر خدمت سرپایی بگیردنوزاد تا سن یک ماهگی می

 صندوق خویش فرما -
تــوان از تــاریخ شــروع بیمــه جهــت یاگــر بیمــار قبــل از تــاریخ شــروع بیمــه بســتري باشــد مــ:  شــروع بســتري -1

 )005-74. (بیمار معرفی ناماه صادر نمود
 نوزاد -2

اگر والدین داراي بیمه خویش فرمـا باشـند جهـت نـوزاد در صـندوق خـویش فرمـا پـس از واریـز حـق بیمـه گـري             
انچـه  در صـورت عـدم تـوان مـالی سرپرسـت بـا تأییـد مـددکاري بیمارسـتان چن         (توان معرفی نامـه صـادر نمـود    می

 )005-08.) (توان از بیمه بستري شهري استفاده کردنوزاد فوت شده باشد می
 )005-28. (سال اجباراً تحت پوشش بیمه سرپرست خانواده قرار دارند 18فرزندان زیر :   سال 18زیر  -3
سرپرسـت   تواننـد تحـت پوشـش   سـالگی مـی   25فرزنـدان انـاث تـا ازدواج و فرزنـدان ذکـور تـا       :     سال 18باال  -4

 )005-28. (باقی بماند
 )005-29. (توانید تک نفره بیمه خویش فرما خاص شوندبیماران خاص می:     خاص -5
تواننـد تحـت   فرزنـد ذکـور اگـر قبـل از سـربازي دفترچـه را اخـذ کـرده اسـت تـا پایـان اعتبـار مـی             :       سربار -6

 )35-005. (پوشش خویش فرما باقی بماند
-بیمــار قبـل از حـبس داراي دفترچــه خـویش فرمـا معتبــر بـوده تـا پایــان اعتبـار دفترچـه مــی        اگـر  :   زنـدانی  -7

 )05-46. (تواند
 زایمان  -8

بایسـت  زایمان با وابستگی سرپرست تنهـا اگـر تـاریخ ادواج قبـل از شـروع بیمـه باشـد تحـت پوشـش نبـوده و مـی           
 )005-52. (باشدانع میدر غیر این حالت صدور معرفی نامه بالم. گري هدایت شودبه بیمه

 .هاي بستري بیمه شدگان خویش فرما داراي دفترچه از زمان تاریخ واریزي وجه مورد قبول استهزینه:    واریز وجه -9
 صنوق سایر اقشار -
 نوزاد -1

ــی    ــدین داراي دفترچــه ســایر اقشــار م ــه وال ــوزادي ک ــه در صــندوق ســایر اقشــار جهــت ن باشــند صــدور معرفینام
توانــد از در خــدمت ســرپایی تــا یــک مــاهگی نــوزاد مــی) (005-07. (باشــدئــه برگــه تعهــد گــزار مــیمنــوط بــه ارا

 )005-75. (مادر استفاده نمایددفترچه 
 فوت نوزاد -2

اگر نوزاد زیر یـک مـاهگی فـوت نمایـد و والـدین داراي دفترچـه سـایر اقشـار باشـند بـا تعهـد بیمـه گـزار و تأییـد               
 )005-34. (صادر نمودتوان معرفینامه بیمه گري می

توانــد اگـر در قبــل سـربازي دفترچــه سـایر اقشــار معتبـر داشـته اســت تـا پایــان اعتبـار دفترچــه مـی        :   سـرباز  -3
هـا و ادارات بـا مجـوز سـازمان، دفترچـه      صـرفاً سـربازي مـأمور در سـایر دسـتگاه       ) 005-34. (تحت پوشـش باشـد  

 .سایر اقشار دارند
 . اخذ گرددگري مان با نسبت فرزند الزاماً قبل از صدور معرفینامه تأیید به اداره بیمهمراجعه بیمار زای: زایمان -4
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 )005-01. (دفاتر حمایتی در صندوق سایر اقشار قرار دارند:    حمایتی -5
توانـد حـود و عادلـه تحـت تکفـل خـود       سـرباز بـا نسـبت سرپرسـت در زمـان سـربازي نمـی       :  تحت تکفل سرباز -6

 )005-49( .را بیمه نماید
 اعتبار -7

ــر اســاس تــاریخ تمــامی دفــاتر ســایر اقشــار داراي تــاریخ اعتبــار درج شــده در دفترچــه مــی  باشــند و دفــاتر آنهــا ب
 )005-76.) (گري ارجاع شونددر صورت عدم درج اعتبار به اداره بیمه(باشد اعتبار ثبت شده معتبر می

 .ا پایان اعتبار دفتر چه تحت پوشش استزندگی اگر قبل از حبس داراي دفترچه بوده است ت -8
 صندوق روستائیان

 )005-7. (باشندهاي روستائیان معتبر نمیکارت:    هاي بیمه روستاییکارت -1
انــد اگــر نامــه از مرکــز اســتان داشــته باشــند روســتائیانی کــه هنــوز دفترچــه تحویــل نگرفتــه  :  فاقــد دفترچــه -2

 )005-77. (نمایندتوانند از خدمات بستري استفاده می
ــتم        :محصــل -3 ــدرعایت سیس ــتایی دارن ــوده و دفترچــه روس ــیل ب ــال تحص ــه در شــهر در ح ــلین ک ــراي محص ب

 )005-13. (باشدارجاع الزامی نمی
یـک بـرگ ارجـاع اولیـه     ... هـاي مسـتمر ماننـد دیـالیز، شـیمی، درمـانی،       درمـان در:    دیالیز ـ شـیمی درمـانی     -4

 )005-14. (بابت یکسال کافی است
 فوت نوزاد -5

در فوت نوزاد زیر یک مـاهگی صـدور معرفینامـه بـاي دفترچـه والـدین بالمـانع اسـت بـه شـرطی کـه نـوزاد فرزنـد              
بایســت پــس از تأییــد اداره بیمــه گــري مبنــی بــر در غیــر ایــن صــورت مــی) 005-34. (چهــارم و بــه بعــد نباشــد

 .پرداخت یکماه حق سرانه معرفینامه صادر نمود
توانـد از دفترچـه روسـتایی مـادر جهـت خـدمات سـرپایی و بسـتري         نوزاد روستایی تـا یـک مـاه مـی    :       نوزاد -6

 .کپی والدت ضمیمه شود+ کپی دفترچه مادر ) 005-75. (استفاده نماید
 خارج از مرکز درمانی در همان استان -7

ــاظر       ــد ن ــورت تأیی ــانی در ص ــز درم ــارج از مراک ــدمات در خ ــت خ ــتایی جه ــه روس ــز  دفترچ ــه مراک ــه ب و مراجع
 )17-005. (دانشگاهی معتبراست

 )005-42. (بایست عکس دار باشندهاي روستائیان باالي هفت سال میدفترچه:      عکسدار -8
 )005-46. (باشددفاتر روستایی در زمان زندانی بودن معتبر نمی     :    زندان -9

 )005-53. (باشدسربازان در تعهد بیمه روستائیان نمی:    سرباز -11
 اعتبار دفاتر روستایی -12

حتـی مـواردي کـه از تــاریخ    (باشـند  هـاي روسـتایی تـا پایــان آخـرین نسـخه دفترچـه معتبـر مــی       تمـامی دفترچـه  
 )71-005.) (ثبت شده بر روي دفترچه گذشته باشد

سـاس ضـوابط پشـت    بایسـت نـاظرین بـر ا   جهـت اسـتفاده از وراق دفترچـه روسـتایی الزامـاً مـی      :     مهر نـاظر  -13
 )005-71. (برگه مورد نیاز را ممهور نمایند

 )سطح دو(خدمات تخصصی  -14
تواننــد بــدون معرفینامــه از هــاي بیمــه روســتائیان توســط پزشــک خــانوار مــیبــا تکمیــل فــرم ارجــاع در دفترچــه

 .استان مبدأ به پزشکان متخصص طرف قرارداد مراجعه نمایند
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 .باشدنیاز به ارجاع نبوده و جهت خدمات سرپایی فرم ارجاع با کد خانوار میبا دستور بستري :    ارجاع -15
ــتان  -16 ــارج از بیمارس ــوزاد خ ــد ن ــا    :   تول ــواهی والدت ب ــند گ ــده باش ــا نیام ــه دنی ــتان ب ــه در بیمارس ــوزادانی ک ن

 .تأیید خانه بهداشت و شوراي اسالمی روستا براي صدور معرفی نامه نیاز است
  نکات مهم  -26

شـود برگـه معرفـی نامـه بـه      هـاي شهرسـتانها کـه در تهـران اوراق شـان تمـام مـی       اوراق دفترچه جهت دفترچـه  -1
-04. (انضــمام کپــی صــفحه اول دفترچــه صــادر گــردد تــا بیمــار از بیمــه جهــت اقــدامات بســتري اســتفاده نمایــد

005( 
ــوزاد بعــد از یــک مــاهگی  -2 ــدین ضــمیمه شــوداي مســتقل اهــا مــدارك بیمــهدر تمــامی صــندوق: فــوت ن . ز وال
)34-005( 
-تحـت پوشـش نیروهـاي مسـلح بـوده و نمـی      ) همسـر و فرزنـدان  (سربازان و عائلـه تحـت تکفـل آنـان     :   سرباز -3

 .)موارد اسثناء در هر صندوق ذکر شده است(توانند از بیمه خدمات درمانی استفاده نمایند 
 )055-44. (ها خارج استدوقآموزان از تعهد تمامی صنحوادث دانش:    آموزيدانش -4
تواننــد بســتري شــهري بشــوند و هــا اگــر بیمــه دیگــري ندارنــد مــیفرزنــد چهــارم و بــه بعــد تمــامی صــندوق -5

 )005-53. (اي برخوردار نیستنداي که از خدمات بیمهسایر سازمانهاي بیمههمچنین فرزند چهارم 
مبنـی بـر مجـرم نبـودن مصـدوم و ناشـناس بـودن         مصدومین با گلولـه در صـورت ارئـه گـزارش پلـیس     :   گلوله -6

 )تنها در موارد درگیري بین پلیس و اشرار) (010-02(باشند ضارب با تأیید شوراي فنی در تعهد می
 هاتاریخ اتمام اعتبار دفترچه -7

انجــام / ســایر اقشــار بابــت خــدماتی نظیــر تأییــد نســخ / کارمنــدي / هــا خــویش فرمــا کلیــه دفــاتر بیمــه صــندوق
ــل  / انجــام اعمــال پارکلینیــک / یزتراپــی ف محاســبه خــدمات بســتري تــا قبــل از تــاریخ اتمــام اعتبــار دفترچــه قاب

 )005-51. (باشندمحاسبه می
 اقدام به خودکشی -8

 )005-38. (باشدهزینه درمان در اقدام به خودکشی در تعهد می
انجـام کـار نباشـد و مصـدوم تحـت پوشـش        بجز در مـوارد تصـادفات اگـر حادثـه اتفـاقی بـوده و حـین       :   حادثه -9

 )005-36. (باشندقانون کار نباشد و در تعهد می/ مسافرین / ورزشکاران / آموزان هاي دانشبیمه
 عوارض درمان نازایی -10

ــد آســیب و  ــازایی  ... عوارضــی مانن ــان ن ــر درم ــه در اث ــا روش(ک ــد ب ــایی مانن ــی I.V.F(ه ــد م ــد پدی ــد در تعه آین
 )007-22.) (هستند

 اعتبار دستی -11
نماینـد کـه مغـایر بـا ضـوابط      از مهر دسـتی اقـدام بـه تمدیـد اعتبـار دفـاتر درمـانی مـی        برخی از استانها با استفاده 

 .باشدنامه یا پذیرش نسخ امکان پذیر نمیبوده و صدور معرفی 
 نوزادان ـ سرپایی -12

توانـد جهـت اخـذ خـدمات سـرپایی از      لـد مـی  که فاقـد دفترچـه درمـانی هسـتند تـا یکمـاه پـس از تو       کلیه نوزادان 
 .دفترچه مادر استفاده نمایند
 نامهاي در صدور معرفیعدم تعهدات به بخشنامه

 )109-34. (گرددهاي جراحی پس از پیوند کلیه معرفی نامه صادر نمیجهت درمان  ماه بعد از عمل 3عوارض پیوند تا  -1
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لیــزري، اگزایمرلیــزر، کراتوملیوســیس، کراتوپالســتی     RK، لیزیــک،    لیزیــک و اعمــال رفراکتیوســرجري   -2
 )800-01. (باشندانکاساري، کراتوتومی رادیال در تعهد نمی

3- IVF  و ... IV  وGIFT  وZIFT  ــی ــد نمــ ــیون در تعهــ ــدمیکروانژکســ ــاي ) (800-02. (باشــ در درمانهــ
ــه   ــا هزین ــاتوانی جنســی تنه ــا ن ــاروري و ی ــه ب ــوط ب ــد مرب ــی مانن ــران قیمت ــین  ZIFT/IVF/… هــاي گ و همچن

 )007-29. (ند و مابقی در تعهدانددرمانهاي جدید در تعهد نیست
 ...لیپوساکشن و  -4

 )800-03. (باشندآبدومینوپالستی، لیپ کتومی و لیپوساکشن در تعهد نمی
تـرك اعتیـاد تحـت هـیچ شـرایطی حتـی جهـت بیمـاران روانـی بـه صـوت بسـتري در بیمارسـتان در              :   اعتیاد -5
 )800-44. (باشدهد نمیتع
 )800-07. (باشدحوادث مشمول تعهدات قانون کار از تعهد بیمه خارج می:  قانون کار  -6
7- T.L در برخی موارد خاص طبق بخشنامه عمل شود) 800-31. (باشدو وازکتومی در تعهد نمی. 
 )800-42. (باشندد نمیادامه درمان در موارد ضرب و جرح و نزاع در تعه   : ادامه درمان نزاع  -8
 تصادفات -9

ــه و همچنــین درمانهــاي بعــدي   ــه  ) ادامــه درمــان(هزینــه درمانهــاي اولی در تصــادفات در تمــامی حالتهــاي ممکن
اگـر تصــادفات  ) (800-54. (انـد از تعهـد بیمـه خـارج شـده     84از ابتـداي سـال   / ...) بـا نقصـر و یـا متـواري     / ثالـث (

 )800-57.) (ته باشد و در نوبت اول درمان معرفی نامه صادر نمودبه وقوع پیوس 1384در قبل از سال 
 مجروحیت افراد شرور در درگیري با پلیس -10

 )005-58. (باشدها خارج از تعهد میصدور معرفینامه جهت فرد شرور در تمامی صندوق
انکسـاري چشـم    درمـانی و پروتـز درمـانی و پروتـز مصـرفی در عمـل جراحـی رفـع عیـوب         هـا  هزینـه :    چشم -11

 .در تعهد قرار ندارد
 .باشدمایکرو ویوترموتراپبی پروستات در تعهد بیمه نمی:     پروستات -12
 .باشدلیزر تراپی عروق کرونر در تعهد نمی:  عروق کرونر  -13
 نزاع -14

ضـارب   اگـر نـزاع بـین اقـوام درجـه یـک و خـانوادگی باشـد و        ) 800-38(باشـد  ضرب و جرح و نـزاع در تعهـد نمـی   
) 800-58. (تـوان معرفـی نامـه صـادر کـرد     سـال داشـته باشـند و شـاکی هـم نداشـته باشـد مـی         18سن کمتـر از  

اگـر مصـدوم توسـط ضـارب ناشـناس و متـواري صـدمه دیــده باشـد بـا گـواهی کالنتـري و پـس از تأییـد شــوراي              (
د قـرارداد ایجـاد ضـرب    هزینـه ضـرب و جـرح زوجـین در تعهـ     ) 800-52.) (تـوان معرفـی نامـه صـادر کـرد     فنی می

 .و جرح توسط بیماران روانی به شرط احراز بیماري ضارب توسط پزشک قانونی پرداخت است
 عدم تعهدات کلی سازمان

 خدمات فوق تخصصی مانند زیبایی    :   زیبایی -1
 پیوند قلب/ پیوند ریه / پیوند کبد / پیوند مغز استخوان ) / بجز وارد اورژانس(پیوند دست و پا و انگشت  -2
 تعویض مفصل بجز موارد عفونت و شکستگی :    مفاصل -3
 سالگی 25اسکولیوز به جز در سن کمتراز :    اسکولیوز -4
 کاشت حلزون شنوایی:     گوش -5
 اسفنکتر مصنوعی مثانه :      مثانه  -6



٣۶ 
 

 )هاطبق بخشنامه(برخی اعمال نمارایی :     نازایی -7
 ادث ناشی از کار حو:     حوادث کار  -8
 فرانشیز/ سهم سازمان / دو حسابداري اسناد  -9
 )007-16. (باشدفرانشیز در ویزیت تمام وقت جغرافیایی سرپایی بر اساس ویزیتهاي معمولی می -1
ــاوت فرانشــیز  -2 ــه التف ــا ب ــه    2Kم ــوده و توســط وزارت بهداشــت ب ــوان بخشــودگی ب ــه عن ــا فرانشــیز معمــول ب ب

 )13-100. (گرددمیبیمارستان پرداخت 
مگـر انجـام ایـن در زمـان بسـتري      . شـود شیمی درمانی و سنگ شکن اصـوالً بـه صـورت سـرپایی محاسـبه مـی       -3

 )007-04. (باشندکه تابع صندوق مربوطه می
بــه ) 007-15. (گــرددمحاســبه مــی ) ســهم ســازمان ... (در تمــامی صــندوقهاي دیــالیز ســرپایی در نــوع    -4

 .ص توجه شودهاي بیماران خابخشنامه
 .باشدمی% 90) فقط اسناد بستري دارد( ایرانیانسهم سازمان در صندوق  -5
 .باشدمی%) 90در اسناد بستري (سایر اقشار و روستایی / هاي کارمندي سهم سازمان در صندوق -6
 )007-21. (باشدمی% 90) در اسناد بستري(سایر اقشار و روستایی / سهم سازمان در صندوقهاي کارمندي  -7
-مـی % 70) بـه جـز ویزیـت و بـه جـز مـواردي کـه بخشـنامه خـاص دارنـد          (سهم سازمان در خـدمات سـرپایی    -8

 )007-21. (بستري شهري سند سرپایی ندارد. باشد
 )007-16. (باشدهاي سالیانه میسهم سازمان در ویزیت سرپایی تابع بخشنامه -9

ــ    -10 ــهم س ــتري از س ــرپایی و بس ــدمات س ــدیالت در خ ــردد  تع ــر گ ــتی کس ــل   . ازمان درخواس ــغ ک ــه از مبل ک
 )007-19. (درخواستی

 )007-09. (فرانشیز در مراکز جراحی محدود برابر مراکز بستري است -11
ــرپایی در دفترچــه -12 ــالیز س ــد دی ــوند... هــاي خــاص ندارن ــه بخشــنامه) 15-007(. محاســبه ش ــاران ب ــاي بیم ه

 .خاص توجه شود
ــر  -13 ــدهدر اســناد بیمارســتان اگ ــته باشــد  پرون ــاه وجــود داش ــرخیص خــارج آن م ــاریخ ت ــا ت ــت اول : اي ب در نوب

 )007-20. (هاي بعد کسر گرددتذکر و در نوبت
ــرارداد مــی  -14 ــه و خصوصــی طــرف ق ــه التفــاوت تعرفــه خصوصــی و دولتــی را در مــوارد  مراکــز خیری تواننــد ماب

 )005-43. (تحت روز از بیمه اخذ نمایند/ رادیولوژي / آزمایش 
جهــاد دانشـگاهی تــابع تعرفــه  / هــالل احمـر  / جانبـازان  / بنیــاد شــهید / مراکـز وابســته بـه تــأمین اجتمـاعی     -15

 )005-57. (باشنددولتی می
 )005-57. (باشندمراکز وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی تابع تعرفه خصوصی می -16
 )220-06. (وصی محاسبه گرددویزیت در مراکز خصوصی طرف قرارداد بر اساس ویزیت بخش خص -17
بـوده و کـل سـند در لیسـت     % 70اگر علت بستري بیمـاري فقـط انجـام شـیمی درمـانی باشـد سـهم سـازمان          -18

 )007-28.) (حتی اگر تخت روز داشته باشد. (اسناد سرپایی درخواست شود
  

 پایان


