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 هْن-آًي

 ( ستاد کشَری طرح تحَل ًظام سالهت7اطالعیِ شوارُ )

 

  ....درهاًي بْداشتي خدهات ٍ پسشکي علَم داًشکدُ/داًشگاُ هحترم رئیس 

 

فرانشیز  کاهش برنامه دستورالعمل اجرایی راهکارهای: هَضَع

 

ُ ّای /ٍ با تقذین احتشام؛ با عٌایت بِ سَاالت هکشس داًطگاُ (ظ)با صلَات بش هحوذ ٍ آل هحوذ  داًطکذ

 بشًاهِ علَم پضضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ دسهاًی کطَس دس خصَظ ساّکاسّای اجشایی دستَسالعول

 :فشاًطیض، هَاسد ریل جْت اطالع اسسال هی گشدد کاّص

 :ًحَُ هحاسبِ فراًشیس بیواراى ٍ سْن ياراًِ دٍلت در صَرتحساب بیواراى .1

دس صَستحساب تٌظیوی بیواساى هطوَل بشًاهِ، ّوِ خذهات تطخیصی،  دسهاًی،  داسٍ ٍ لَاصم هصشفی 

 .پضضکی دسج هی گشدد

اص ایي صَستحساب بِ عٌَاى سْن بیواس دس ستَى هشبَطِ لحاظ ضذُ ٍ بخص هَسد تعْذ بیوِ  % 10 تا 5

 .پایِ دس ستَى هشبَطِ ٍاسد ٍ هابقی دس ستَى یاساًِ دٍلت دسج هی گشدد

ّضیٌِ خذهات یا داسٍ ٍ لَاصم هصشفی پضضکی خاسج اص بشًاهِ دس ستَى خاسج اص پَضص بشًاهِ دسج ضذُ 

 .ّضیٌِ آى اص بیواساى اخز هی گشدد% 100ٍ 

 ًحَُ تٌظین صَرتحساب سْن  بیواراى دارای بیوِ تکویلي  .2

با عٌایت بِ ایٌکِ ضشکت ّای بیوِ تکویلی حق بیوِ سا جْت پَضص خذهات ٍ هشاقبتْای سالهت اخز هی 

ِ ّای بیواساى بستشی خاسج اص تعْذ بیوِ پایِ سا بِ عْذُ  ًوایٌذ ٍ هطابق قاًَى جاسی ٍظیفِ پَضص ّضیٌ

 :داسًذ، ضشٍسی است دس صهیٌِ تٌظین صَست حساب بیواساى داسای بیوِ تکویلی بِ هَاسد ریل تَجِ گشدد

 :بیواساى داسای بیوِ تکویلی طشف قشاسداد با بیواسستاى .2.1

خذهات هطوَل بیوِ پایِ دس ستَى هشبَطِ دسج ٍ سایش خذهات فاقذ پَضص بیوِ پایِ دس ستَى بیوِ 

ِ التفاٍت اص ضشکت ّای تجاسی هشبَطِ اخز هی گشدد ِ ّای هاب  . تکویلی ٍاسد هی گشدد ٍ ّضیٌ
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دس صَستی کِ خذهاتی ٍجَد داسد کِ تحت پَضص بیوِ پایِ ٍ تکویلی ًباضذ، اص هحل ستَى یاساًِ دٍلت 

 .قابل پشداخت هی باضذ

 :بیواساى داسای بیوِ تکویلی غیشطشف قشاسداد با بیواسستاى .2.2

ِ التفاٍت خذهات،  ّضیٌِ ایي بیواساى بشاساس سٍال جاسی هحاسبِ ضذُ ٍ صَستحساب بشای اخز هاب

دس صَستی . داسٍیی، لَاصم هصشفی پضضکی ٍ فشاًطیض اص بیوِ تکویلی هشبَطِ، بِ بیواساى تحَیل هی گشدد

کِ خذهاتی ٍجَد داسد کِ تحت پَضص بیوِ پایِ ٍ تکویلی ًباضذ، اص هحل ستَى یاساًِ دٍلت قابل پشداخت 

 .هی باضذ

 : بیواساى فاقذ بیوِ تکویلی .2.3

دس صَستی کِ بیواسی دس ٌّگام پزیشش خَد سا فاقذ بیوِ تکویلی اعالم ًوایذ، ّضیٌِ ّای ایي بیواساى 

بذیْی است صذٍس صَستحساب بشای اسائِ بِ . بشاساس هٌذسجات ایي دستَسالعول، تحت پَضص هی باضذ

 . بیوِ تکویلی بشای ایي بیواساى بِ هٌظَس دسیافت فشاًطیض، هجاص ًوی باضذ

 :کیف بْداشتي  .3

کیف بْذاضتی اسائِ ضذُ بِ بیواس دس صهاى پزیشش هی بایست ضاهل یک دست لباس، خویشدًذاى ٍ ضاهپَی 

یک ًفشُ، هسَاک، لیَاى بلَس، قاضق چٌگال استیل، دهپایی، تشهَهتش ٍ دستوال کاغزی باضذ ٍ حذاکثش 

ّشگًَِ لَاصم خاسج اص ایي اقالم هاًٌذ لَاصم هادس ٍ ًَصاد هطوَل .  سیال هی باضذ000/300ّضیٌِ آى 

 دبیشخاًِ ستاد اجشایی 5 اطالعیِ ضواسُ 6بذیْی است ّضیٌِ ایي کیف هطابق با بٌذ . بشًاهِ ًخَاّذ بَد

 .قابل پشداخت خَاّذ بَد

 :ّسيٌِ  صدهات ًاشي از اقدام بِ خَدکشي .4

هبٌی بش   (ضَسای عالی بیوِ ) ضَسای ّواٌّگی ساصهاًْای بیوِ ای31/2/76با استٌاد بِ هصَبِ هَسخ 

پَضص بیوِ ای ّضیٌِ دسهاى بیواسی ّای ًاضی اص اقذام بِ خَد کطی، هطوَل بشًاهِ هی باضذ ٍ 

ِ التفاٍت ّضیٌِ خذهات، داسٍ ٍ لَاصم هصشفی پضضکی اص هحل یاساًِ دٍلت قابل پشداخت هی باضذ  .هاب

 : خدهات اٍرشاًس تحت ًظر .5

ّضیٌِ خذهات سشپایی بیواساى اٍسطاًسی هطوَل بشًاهِ ًوی باضذ ٍ تٌْا ّضیٌِ خذهات بیواساى کِ دس 

بخص اٍسطاًس تحت ًظش قشاس هی گیشًذ ٍ پشًٍذُ تحت ًظش یا بستشی بشای آًْا تطکیل هی ضَد، هطوَل 

 .اص ّضیٌِ خذهات سا طبق هٌذسجات دستَسالعول پشداخت هی ًوایٌذ% 10 تا 5بشًاهِ بَدُ ٍ فقط 
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 بیماران تحت وظر در ساير بخشها ماوىذ شیمی درماوی، اوذيسکًپی، :تًضیح مهم

تزريق خًن ي ماوىذ آن مشمًل ايه بروامه ومی باشىذ ي براساس ريال جاری خذمات 

. سرپايی،  هزيىه آوها محاسبه می شًد

 

 :زًجیرُ تاهیي خدهات .6

تاهیي خذهات ضشٍسی غیش هَجَد دس بیواستاًْای هطوَل بشًاهِ بشای بیواساى بستشی بِ عْذُ 

 .بیواسستاى هی باضذ

 .تاهیي ایي خذهات با اٍلَیت بخطْای دٍلتی است

دس صَستی کِ ایي خذهات دس ضْشستاى دس بخص دٍلتی هَجَد ًباضذ ٍ فقط دس بخص غیش دٍلتی قابل 

اسائِ ضَد، با سعایت صًجیضُ تاهیي داًطگاُ ٍ با تعشفِ دٍلتی ٍ دس چاسچَب هٌذسجات دستَسالعول 

هطوَل بشًاهِ هی باضذ ٍ بیواسستاى با تاییذ ستاد اجشایی داًطگاُ ًحَُ تعاهل با ایي هشاکض سا تعییي 

.  هی ًوایذ

 

 :هحاسبِ هابِ التفاٍت در اعوال جراحي گلَبال .7

% 90 هَسد اعوال جشاحی گلَبال بِ استحضاس هی سساًذ تٌْا 90دس خصَظ ًحَُ پَضص خذهات دس 

ِ التفاٍت ّضیٌِ داسٍ ٍ لَاصم پضضکی دس ستَى یاساًِ دٍلت قابل هحاسبِ ٍ پشداخت هی باضذ ٍ  آى % 10هاب

ِ التفاٍت باعث سایش اقالم صَست حساب اعن اص حق الضحوِ، خذهات  اص بیواس دسیافت خَاّذ ضذ ٍ اخز هاب

پاساکلیٌیک، ّتلیٌگ، ٍیضیت ٍ هطاٍسُ دس هَسد ایي اعوال اص بیواساى ٍ یا دسج دس ستَى یاساًِ دٍلت هجاص 

 .ًوی باضذ

 :(ستاد اجرايي داًشگاُ)ستاد ارکاى برًاهِ  .8

 .هذیش پشستاسی داًطگاُ بِ عٌَاى عضَ ستاد اجشایی بشًاهِ تحَل ًظام سالهت داًطگاُ، هی باضذ
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