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 كليات .1 ماده

 بيماران پرداختي ميزان كاهش" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي برگيرنده در دستورالعمل اين .1
 چارچوب در كه است "پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان در بستري
  .االجراست الزم 15/2/1393 تاريخ از و شود مي ابالغ و تدوين سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه

 كلي هدف .2 ماده

 ساماندهي طريق از پذير، آسيب اقشار محوريت با سالمت هاي هزينه برابر در شهروندان مالي حفاظت .1
 بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان در بيماران سهم پرداخت كاهش و بيمارستاني خدمات تأمين
 پزشكي آموزش و درمان

  اختصاصي اهداف .3 ماده

 بستري ي هزينه كل  %10  به سالمت پايه بيمه  واجد شده بستري بيماران مستقيم پرداخت كاهش .1
  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان در

 تشخيصي خدمات و پزشكي مصرفي لوازم و تجهيزات ،دارو خريد براي بيماران ارجاع از جلوگيري  .2
   بيمارستان از  خارج به درماني

 دستورالعمل  شمول .4 ماده

 ميباشند. برنامه اين مشمول پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته بيمارستانهاي تمامي .1

 مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، درماني، و تشخيصي خدمات تمامي مكلفند مشمول بيمارستانهاي .2
 خدمات تامين  زنجيره در يا و بيمارستان همان در بستري بيماران كليه براي را برنامه اين مشمول پزشكي

 نمايند. فراهم شده تعيين اعتباري سقف محدوده در

 بر ار برنامه اين مشمول تنظيمي صورتحساب مبلغ از %10 دباي سالمت پايه بيمه واجد بستري بيماران .3
 نمايند. پرداخت مصوب قيمت و تعرفه اساس

 كه افرادي ساير و روستايي) بيمه دفترچه (داراي نفر هزار 20 زير شهرهاي ساكنين و عشاير روستائيان، .4

 پرداخت را خدمات هزينه از درصد 5 ،كنند مي مراجعه برنامه مشمول بيمارستانهاي به ارجاع نظام طريق از

   كنند. مي

 با و بوده برنامه مشمول ،باشد دولتي بيمارستان فاقد كه شهرستانهايي يا شهر دولتي غير بيمارستانهاي .5

 تعرفه با دباي خدمت ارايه  24/2/1392 مورخ 49072/ت/41441 شماره مصوبه ه بند 2 تبصره به توجه

 متبوع سازمان پوشش تحت بيماران  مشمول ،بيمارستانها اين در  برنامه اين حمايت .گيرد انجام دولتي

 اجتماعي تامين ملكي بيمارستانهاي در اجتماعي تامين شدگان بيمه مثال عنوان به( .بود نخواهد بيمارستان

 )نميباشند برنامه اين مشمول

  هدف جمعيت .5 ماده

 هدف جمعيت ،برنامه  مشمول هاي بيمارستان به كننده مراجعه سالمت پايه بيمه واجد ايرانيان ي كليه .1
 باشند. مي
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 مشمول بيمارستانهاي به  كننده مراجعه بيمه فاقد افراد  ي همه است مكلف ايران سالمت بيمه سازمان .2
 نمايد. بيمه مربوطه دستورالعمل اساس بر را برنامه

 ميتوانند و شده هويت  ،اعالم  ذيربط مراجع يا انتظامي ي نيرو به مراجعه با  شناسنامه فاقد انيرانيا .3

 .نمايند اقدام  برنامه مزاياي از استفاده و اي بيمه پوششش جهت

 خدمات بسته .6 ماده

 پزشكي  مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، .1

 سالمت پايه بيمه پوشش تحت .1.1

  متفاوت قيمت داراي كه صورتي در پزشكي مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، از گروه اين .1.1.1
 اين مشمول سالمت) پايه بيمه قبول مورد قيمت  با  دارو و غذا سازمان  اعالمي (قيمت باشند
 گرديد. خواهد پرداخت آنها قيمت التفاوت مابه و گرفته قرار برنامه

 پايه بيمه پوشش خارج .1.2

 ستاد اعالمي هرستف چارچوب در پزشكي مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، از دسته اين .1.2.1
  باشند. مي برنامه پوشش تحت  يمارستانب داخل تامين شرط به ،دانشگاه اجرايي

 ،شوند مي خارج طرح مشمول يستل از كه پزشكي مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، از ندستهآ .1.2.2
 گردد. مي اعالم كشوري ستاد دبيرخانه توسط متعاقبا

 درماني تشخيصي خدمات .2

 پايه بيمه پوشش تحت .2.1

 پايه بيمه پوشش تحت بيمه شورايعالي مصوبات براساس  كه است خدماتي شامل گروه اين .2.1.1
  مصوب تعرفه يا و شده  ارائه خدمات با  پايه بيمه سازمان تعهد ميزان اگر مورد اين در .است
 .شود مي پرداخت برنامه اعتبارات محل از نهاآ التفاوت مابه باشد داشته تفاوت دولت هيات

 (برباشد مي سالمت گر بيمه سازمانهاي تعهد مورد سهم نباالتري بيمه، تعهد مورد تعرفه مالك .2.1.2
 بيمه). عالي شوراي 43 مصوبه اساس

 فاقد خدمات مورد (درامنا هيات يا وزيران هيأت مصوب دولتي تعرفه رب مازاد دريافت هرگونه .2.1.3
 نيز بيمار از مبالغ اين دريافت به مجاز بيمارستان و نيست برنامه اين حمايت مشمول ،تعرفه)
 باشد. نمي

 عدم مدارك، نقص علت به و  بيمه شورايعالي مصوب هاي دستورالعمل اساس بر كه كسوراتي .2.1.4

 باشد. نمي برنامه اين حمايت  مشمول گردد، مي اعمال شده ارائه خدمات با اسناد تطابق

 پايه بيمه پوشش  از خارج .2.2

 اين حمايت تحت ذيل موارد بجز پايه بيمه پوشش از خارج ضروري درماني تشخيصي خدمات  .2.2.1

 :ميباشد برنامه

  زيبايي درماني تشخيصي اقدامات و ها جراحي هزينه ·
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 برنامه مشمول و نشده وبسمح تخته يك ايزوله اتاق( تخته يك اتاق در اقامت هزينه ·

 ميباشد)

   VIP در اقامت هزينه ·

  جرح و ضرب از ناشي خدمات هزينه ·

  كشي خود از ناشي خدمات هزينه ·

 توسط متعاقبا ،شود مي خارج طرح مشمول خدمات ليست از كه درماني تشخيصي خدمات ساير .2.3
 .گردد مي اعالم كشوري ستاد  دبيرخانه

 وزارت سوي از شده اعالم قيمت باشند،ن مصوب تعرفه داراي كرالذ فوق خدمات كه صورتي در .2.4
 هيات مصوب تعرفه اعالم زمان (تا دانشگاهها امناء هيات توسط تصويب و بررسي از پس ،بهداشت
   خواهدبود. عمل مالك )وزيران

 ارائه بيمارستان اورژانس نظر تحت يا بستري بخش در مراقبت تحت بيماران براي كه خدماتي .2.5
 ميباشد. برنامه اين مشمول بيمار اقامت ساعت ميزان از فارغ ميشود،

 نظر تحت بدون و اورژانس درمانگاه در كه سرپايي درماني تشخيصي اقدامات ساير و يزيتو .2.5.1
 نميباشد. برنامه اين حمايت مشمول ميشود، ارائه بيمار قراردادن

قانون برنامه  37بند ب ماده  آيين نامه اجرايي حمايت از مصدومين حوادث ترافيكي، كماكان مشمول  .2.6
 و در اين برنامه پوشش ندارد. خواهد بود پنجم توسعه كشور

 تكميلي بيمه مشمول خدمات .7 ماده

 اين اجراي و خواهدبود باقي كماكان درمان، مكمل بيمه قراردادهاي قبال در تجاري بيمه هاي شركت تعهدات .1
 نيست. تعهدات اين نافي برنامه

  بهداشت وزارت بين نامه تفاهم اساس بر ،يليتكم يها مهيب  و برنامه اين حمايتهاي همپوشاني  رفع نحوه .2
 شود. مي  تعيين  ايران مركزي بيمه  با

 تكميلي بيمه بودن اراد  مورد در بيماران تكليف تعيين به نسبت ترخيص از قبل است مكلف  بيمارستان .3
 تكميلي بيمه اقدف كه برنامه اين مشمول بيماران به صورتحساب ارايه به مجاز بيمارستان  و دنماي اقدام
 باشد. نمي اند، شده اعالم

 طول در بيمارستان با قرارداد طرف تكميلي هاي بيمه تعهد ميزان كه نمايد عمل اي گونه به بايد بيمارستان .4
 نشود. تحميل  برنامه اين بر تعهدات اين بابت اي هزينه و ننموده تغيير برنامه اجراي

  منابع توزيع نظام .8 ماده

  سقف جمع براساس و وزارت درمان معاونت اعالمي جدول طبق دستورالعمل اين موضوع اعتبارات .1
 به  شده محاسبه بيمارستان عملياتي هاي شاخص  اساس بر كه دانشگاه ي تابعه هاي بيمارستان اعتبارات

  شود. مي داده تخصيص  دانشگاه آن

 ها بيمارستان حساب به وزارت درمان معاونت سوي از شده اعالم فهرست طبق را مذكور اعتبارات دانشگاه .2
  كرد. خواهد واريز
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 حسب را دانشگاه پوشش تحت يها بيمارستان بين اعتبارات جايي جابه امكان %10 حداكثر ها دانشگاه .3
 داشت. خواهند ،ضرورت

 بيمه سازمان توسط پزشكي اسناد به رسيدگي گزارش  هب منوط ها بيمارستان به بعدي  هاي پرداخت .4
 بيماران پذيرش تعداد كه باشد اي گونه به بايد خدمات ارائه .بود خواهد  عملكرد پايش گزارش و سالمت
 .نباشد 92 سال از كمتر

 ،تشخيصي اقدامات شامل را عملالستورد اين خدمات شده، تعيين اعتبارات سقف در است مكلف بيمارستان .5
 از را تنظيمي صورتحساب از درصد 10 فقط و نمايد ارائه را پزشكي مصرفي ملزومات و ها دارو ،درماني
  نمايد. دريافت پايه بيمه واجد بيماران

 مورد در و نمايند هزينه برنامه اين اجراي ي راستا در صرفا را اعتبارات اين مكلفند ها دانشگاه سايرؤ .6
 باشند. پاسخگو اجرايي ستاد و امنا اتهي برابر در برنامه اجراي حسن و اعتبارات اين كرد هزينه نحوه

 افزايش يا كاهش %20 تا حداكثر برنامه پايش و نظارت گزارشات ساسا بر تواند مي وزارت اجرايي ستاد .7
 نمايد. اعمال را دانشگاهها به تخصيصي اعتبارات

   پزشكي  مصرفي  ملزومات  و تجهيزات ،دارو تدارك و تامين .9 ماده

 و گردد مي تامين بيمارستان توسط بستري  بيماران پزشكي  مصرفي  ملزومات  و تجهيزات ،هادارو كليه .1
 شد. نخواهند هدايت بيمارستان از خارج به اقالم اين تهيه براي بستري بيماران

 و تجهيزات  كارشناسي قيمت فهرست اعالم به نسبت يكماه مدت ظرف حداكثر بايد  دارو و غذا سازمان .2
 .نمايد اقدام  ها آن برند و پزشكي مصرفي ملزومات

 و دارو كميته و آموزشي هاي گروه همكاري با دانشگاه پزشكي مصرفي تجهيزات و دارو فني كميته .3
 مصرفي ملزومات و تجهيزات و دارويي اقالم فهرست تابعه هاي بيمارستان پزشكي مصرفي تجهيزات
 مالي منابع گرفتن نظر در با و دارو و غذا سازمان اعالمي فهرست از آنها برند و نوع لحاظ از را پزشكي
 نسبت دانشگاه اعالمي فهرست اساس بر ها بيمارستان كند. مي  غ ابال بيمارستانها به و كرده تهيه موجود

 در الذكر فوق اقالم و داروها زمينه در كمبودي هيچگونه كه اي بگونه نموده اقدام  اقالم اين تهيه به
 باشد. نداشته وجود بيمارستان

 مشترك صورت به پزشكي مصرفي تجهيزات و ملزومات مصرف و عرضه توزيع، خريد، نحوه راهنماي .4
 شود. مي ابالغ دانشگاه به و تهيه دارو و غذا و توسعه درمان، معاونتهاي توسط

 درماني و تشخيصي خدمات تأمين زنجيره .10 ماده

 به را باشد مي برنامه و پايه بيمه فهرست در كه بيمار نياز مورد خدمات تمامي است موظف بيمارستان .1
  نمايند. عرضه بيماران

 زنجيره  اسبراس باشد نداشته را بيمار نياز مورد خدمات همه ارائه امكان بيمارستاني كه صورتي در .2
 نمود. خواهد عمل ،دانشگاه اجرايي ستاد مصوب بيمارستاني بين ارجاع

 بين ارجاع زنجيره اساس بر باشد نداشته وجود انشگاهد حوزه در خدمات  ارائه  امكان هك درصورتي .3
  شد. خواهد عمل قطب، دانشگاههاي
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  روز 15 مدت ظرف پيشنهادي اصالحات و بوده موجود وضع اساس  بر دانشگاهي داخل ارجاع زنجيره .4
 از بعد روز 30 طي  قطب مركز دانشگاه اجرايي ستاد  توسط قطب، داخل ارجاع زنجيره و دانشگاه توسط
  شود. مي ابالغ دستورالعمل اين ابالغ

 داخل  ارجاع زنجيره كشوري، ستاد در  تصويب و دانشگاه پيشنهاد به خاص شرايط وجود صورت در .5
 گرديد. خواهد اصالح قطب

   باشد. مي دهنده ارجاع بيمارستان عهده به (آمبوالنس) بيماران انتقال و نقل هاي هزينه و مسئوليت .6

 مراكز به بيماران و باشد مي دولتي صرفا مراكز به ارجاع قطب، و دانشگاهي داخل ارجاع زنجيره از منظور .7
 شد. نخواهند هدايت خصوصي و غيردولتي

  است الزم باشد. مي  دهنده  ارجاع بيمارستان با بيمار  به شده ارائه خدمات هزينه  تأمين مسئوليت .8
 گردد. اخذ  پايه بيمه سهم تا شود درج بيمار صورتحساب در شده ارائه خدمات گزارش

  با و تيپ قرارداد اساس بر ها هزينه پرداخت نحوه همچنين و خدمات كننده ارايه مراكز با همكاري قرارداد .9
   شد. خواهد منعقد دانشگاه مسئوليت

 .نمايد استفاده بيماران به خدمت ارائه جهت خود  امكانات و تجهيزات كليه از است مكلف بيمارستان .10

 اسناد به رسيدگي و صورتحساب تنظيم نحوه .11 ماده

 در زير اطالعات بر مشتمل بيمارستان خارج يا و بيمارستان در بيمار به شده ارائه خدمات اطالعات ثبت .1
  .است الزامي سپاس و سجاد هاي سامانه به ارسال و بيمارستان  اتوماسيون

 (ليست 6 ماده 1.2.1 و  2.2.1. بند به مربوط ستون و فرانشيز صدي در 10 سهم شامل بيمار پرداختي سهم .1.1
 . ميباشد  برنامه) حمايت از خارج پزشكي مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، خدمات

 بخش كه باشد مي اي يارانه و پايه بيمه بخش 2 شامل خدمات  صورتحساب صدور به موظف بيمارستان .2
 فيمابين نامه تفاهم اساس بر سالمت بيمه سازمان توسط اي يارانه بخش و مربوطه بيمه توسط پايه بيمه

 شود. مي رسيدگي

 دهد: انجام را زير اقدامات است مكلف بيمارستان در بيمارستان گري بيمه مسئول  كارشناس .3

  ترخيص زمان تا پذيرش زمان از بيمار دفترچه نگهداري و دريافت .3.1

 هاي بند مطابق بيمار از دريافت تاييد و بيمار ترخيص هنگام به مالي صورتحساب بررسي .3.2
  نامه آيين اين

 از پزشكي مصرفي لوازم و تجهيزات دارو، خريد مورد در بيمارستان تخلف  موارد ارائه و ثبت .3.3
 و  بيمار همراه با مصاحبه طريق از بيمارستان از خارج پرداختهاي ساير و بيمارستان خارج

  بيمار ترخيص هنگام در اسناد مشاهده

  ارجاع نظام .12 ماده
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 جمله از ميكنند، خدمت دريافت ارجاع نظام در كه ارجاعي بيماران ساير و ييروستا بستري مارانيب .1
 برگه يدارا كه ،نفر هزار 20 زير شهرهاي ساكنين و عشاير ،ومازندران فارس استان دو در ساكن مارانيب

 .خواهندكرد پرداخت را بستري خدماتزيفرانش %5 باشند،يم ارجاع

 رشيذپ نديفرآ آن در كه نمايد اقدام پذيرش قسمت در تابلويي نصب به نسبت ضروريست مارستانيب .2
 باشد. شده درج كامل طور به ارجاع نظام قيازطر شده ارجاع مارانيب

 يبستر يدرمان مركز به مراجعه از قبل و خانواده پزشك توسط ديبا ماريب توسط شده ارائه ارجاع برگه .3
  .باشد شده ليتكم

 ارائه خدمات بازخوراند ارائه منظور به ارجاع يها برگه ليتكم درخصوص را الزم اقدامات ديبا مارستانيب .4
 .دهد انجام را شده

 اوليه ضروري خدمات دريافت از بعد برنامه مشمول هاي بيمارستان به كننده مراجعه اورژانسي بيماران .5
 باشد. مي ارجاع نظام ضوابط طبق ارجاع مراحل تكميل به ملزم

 دستور اين در كه مواردي ساير و شود مي تأمين افزوده ارزش %1 محل از ماده اين به مربوط اعتبارات .6
 ميگردد. اعالم  آن اجرايي عمل دستور طي است نشده درج عمل

 اسناد تبادل و اطالعات مديريت .13 ماده

 يمارستانيب اطالعات ستميس به مجهز بايستي   93 ماه شهريور انيپا تا HIS فاقد يها مارستانيب ي همه .1
  .باشند )سپاس ياستانداردها با مطابقت نامهيگواه يدارا( بهداشت وزارت دأييت مورد

 پايان تا بايد نيست سپاس ياستانداردها با مطابق آنها HIS كه ييها مارستانيب هيكل .2
  نمايند. دريافت را )سالمت الكترونيكي پرونده سامانه( سپاس با اطالعات تبادل نامهيگواه1393خردادماه

 در و اورژانس موارد در .باشد يم رشيپذ هنگام مارانيب يمل شناسه يكيالكترون ثبت به ملزم نمارستايب .3
 نديفرآ بايد گردد يم فرد به سالمت خدمات ارائه در ريتاخ به منجر يمل شناسه يكيالكترون ثبت كهيزمان
 .رديگ صورت مارستانيب از يو صيترخ از قبل تا و اورژانس خدمت ارائه از بعد ثبت،

 .است يالزام سپاس به پرونده ارسال از قبل تا يبستر مارانيب يبرا HIS در يينها صيتشخ ثبت .4

 نيآخر .ندينما استفاده بهداشت وزارت اعالمي استاندارد نگيكد از خود HIS در بايد ها مارستانيب ي همه .5
 است. يدسترس قابلhttp://coding.behdasht.gov.ir  ينترنتيا ينشان از يابالغ يها نگيكد نسخه

 و ترخيص زمان در يبستر مارانيب كيالكترون پرونده ارسال به نسبت موظفند، ها مارستانيب هيكل .6
 )سالمت يكيالكترون پرونده سامانه( سپاس به ص،يترخ از بعد هفته 3 حداكثر ،صورتحساب  اصالحيه

 صادره سالمت يكيالكترون پرونده شناسه و تراكنش شناسه ثبت و افتيدر خصوص نيا در .ندينما اقدام
 .ستيالزام مارستانيب توسط فرد هر يها داده يبرا سپاس، از

 از بعد كهفتهي حداكثر ،ييسرپا مارانيب يكيالكترون پرونده ارسال به نسبت موظفند، ها مارستانيب هيكل .7
 ثبت و افتيدر خصوص نيدرا .ندينما اقدام )سالمت يكيالكترون پرونده سامانه( سپاس به خدمت، افتيدر

 توسط هرفرد يها داده يازسپاس،برا صادره سالمت يكيالكترون پرونده شناسه  و تراكنش شناسه
 .ستيالزام مارستانيب

 يمل نترانتيا سيسرو اي و )سالمت يمل شبكه( شمس بستر از 1393 مهرماه انيپا تا حداكثر ها مارستانيب .8
 .ندينما استفاده اطالعات ارسال يبرا نترنتيا يجا به
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 به بايستي  دانشگاه  اطالعات آوري فن واحد همكاري با درمان) اقتصاد (واحد دانشگاه درمان معاونت .9
 اصالح و اشكاالت رفع به نسبت سپاس، به ارسالي هاي داده سنجي صحت و بررسي با مستمر صورت

 هاي داده اشكال 1393 ماه شهريور در كه طوري به نمايد. اقدام استاندارد كدينگ فاقد يا و نادرست هاي داده
  باشد. درصد 5 از كمتر ارسالي

 برنامه عملكرد شيپا .14 ماده

 كشوري قطبهاي دانشگاه، شهرستان،  درمان بهداشت شبكه ، بيمارستان ح سطو  در برنامه عملكرد شيپا .1
 شد. خواهد انجام پيوست نظارتي دستورالعمل مطابق  وزارت ستاد  و

 موضوع ( بيمارستانها به پرداختي اعتبارات صدي در 20 افزايش يا كاهش مبناي عملكرد پايش گزارشات .2

  باشد. مي )8 ماده

 عمومي رساني اطالع .15 ماده

 چارچوب در و وزارت يعموم روابط مركز يهماهنگ با برنامه اين مورد در  عمومي يرسان اطالع هرگونه .1
 به بايستي و رديگ مي صورت سالمت تحول برنامه اجراي كشوري ستاد دبيرخانه ابالغي هاي سياست

     .باشد نانهيب واقع انساني نيروي و  ،ساختاري مالي منابع لحاظ به باشدكه يا گونه

 شد. خواهد انجام HSE.BEHDASHT.GOV.IR پايگاه طريق از عمومي يرسان اطالع .2

  بود. خواهد طرح اول ماه 3 در دانشگاهها مشكالت و سواالت پاسخگوي روزه مهه وزارت ستاد خانه دبير .3

 شد. خواهد اندازي راه درمان معاونت پورتال ذيل ها دانشگاه ابهامات به پاسخگويي سامانه .4

 

 هاي بيمارستان كليه براي 15/2/1393 تاريخ از و تهيه ماده 15 بر شامل دستورالعمل اين

 بود. خواهد االجرا الزم  برنامه مشمول


