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 ..………معاون  محترم درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

 جناب آقای دکتر فریدون نوحي 

 ریاست محترم مرکز آموزشي، تحقیقاتي، درماني قلب شهید رجایي

 جناب آقای دکتر والیتي

 رئیس محترم مرکز آموزشي پژوهشي درماني سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

 ای دکتر کریميجناب آق

 ریاست محترم مرکز قلب تهران

 جناب آقای دکتر احمدعلي اکبری کامراني

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

  6931دستورالعمل   تخفیف ارزش نسبی سال موضوع:  

 

 سالم علیکم

)پیوست( در  4/4/1931/د مورخ 101/528احتراماً عطف به ابالغ مصوبه هیات دولت  به شماره     

جداول  1931بستری موقت و سرپایی در سال   خصوص میزان پرداخت )فرانشیز( بیماران بستری،

ذیل به جهت شفافیت درصد پرداختی سازمان های بیمه گر، بیمار و برنامه کاهش فرانشیز و تخفیف 

 د. گردارزش نسبی  اعالم می
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 : 1جدول شماره 

 6931 بیمه سالمت نظام ارجاع بدون رعایتتخفیف ارزش نسبی در خدمات مورد تعهد بیمه های پایه  بیمار و سهم سازمان ،

 نوع خدمت

 تخفیف ارزش نسبی سهم سازمان سهم بیمار

کمیته 

 امداد

نیروهای 

 مسلح

تامین 

 اجتماعی

بیمه 

 سالمت

کمیته 

 امداد

نیروهای 

 مسلح

تامین 

 اجتماعی

بیمه 

 سالمت

کمیته 

 امداد

 نیروهای

 مسلح

تامین 

 اجتماعی

بیمه 

 سالمت

 1 1 1 1 31 31 611 31 61 61 1 61 خدمات بستری

 سرپایی

 1 1 1 1 01 01 01 01 91 91 91 91 دارو و لوازم

 2 2 1 2 01 01 31 01 52 52 61 52 پاراکلینیک

 سایر)خدمات سایر

 ارزش کتاب کدهای

 (جدید نسبی

51 61 51 51 01 31 01 01 61 1 61 61 

 1 1 1 1 01 01 01 01 91 91 91 91 ویزیت

 1 1 1 1 01 01 611 01 61 61 1 61 بستری موقت

  از محل یارانه و کاهش درصد در خدمات بستری موقت  10به  درصد 90مابه التفاوت سهم بیمار از

  می شود.فرانشیز پرداخت 

 :  2جدول شماره 

 روستایی، عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر  با رعایت نظام ارجاع بیمار و تخفیف ارزش نسبی بیمه شدگان سهم سازمان ،

 در صد تخفیف ارزش نسبی سهم  سازمان بیمه سهم بیمار نوع خدمت

 خدمات بستری

 
 2 31 2 دارو لوازم مصرفی

 سرپایی

 2 01 52 پاراکلینیک

 61 01 51 سایر خدمات)سایر کدهای کتاب ارزش نسبی جدید(

 1 01 91 دارو و لوازم

 1 01 91 ویزیت

 1 01 2 بستری موقت
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 :  9جدول شماره 

 رعایت نظام ارجاعیت کمتر از بیست هزار نفر  بدون بیمار و تخفیف ارزش نسبی بیمه شدگان روستایی، عشایر و شهرهای با جمع سهم سازمان،

 یف ارزش نسبیدرصد تخف سهم  سازمان بیمهدرصد  سهم بیماردرصد  نوع خدمت

 1 31 61 خدمات بستری

 سرپایی

 1 1 611 پاراکلینیک

سایر خدمات )سایر کدهای کتاب ارزش 

 نسبی جدید(
611 1 1 

 1 1 611 ویزیت

 1 01 61 بستری موقت

    در صورت استفاده از نظام ارجاع  با توجه به اجرای برنامه نظام ارجاع در شهرهای فارس و مازندران

 ( .به استثنای ویزیتمحاسبه میگردد ) 2این دو شهر مانند جدول درصدها در 

  درصد و سهم  30سهم سازمان ها در ویزیت سرپایی شهرهای فارس و مازندران با رعایت نظام ارجاع

 درصد میباشد. 10بیمار 

   درصد 8درصد به  90درصد در خدمات بستری موقت و از  10درصد به  90مابه التفاوت سهم بیمار از 

  می شود.از محل یارانه و کاهش فرانشیز پرداخت  با نظام ارجاع  در خدمات بستری موقت روستایی

 

 مالحظات:

 قابل االجرا میباشد. 1/4/31این بخشنامه  از  .1

 هر گونه محاسبه خارج از جدول ذیل جز تخلفات دانشگاه محاسبه میگردد.  .2

مات بستری و بستری موقت مشمول تخفیف ارزش نسبی فقط مشمول خدمات سرپایی بوده و خد .9

 تخفیف ارزش نسبی نمی باشند .

 مالیات بر ارزش افزوده تامین میگردد . %1الزم به یاد آوری است منابع تخفیف ارزش نسبی از محل  .4

نامه کاهش فرانشیز و توسط وزارت بهداشت پرداخت خواهد رصد تشویقی نظام ارجاع از محل بردپنج  .8

 درصد تشویق نظام ارجاع  نخواهد داشت. 8ر برابر پرداخت بیمه سالمت تعهدی دشد. 

 .درج شودستون  یارانه  دربیمارستانها    HISدرصد تشویقی نظام ارجاع در  8سهم  .1

 پرداخت خواهد شد.  31 سال ماهه اول 4مبالغ تخفیف ارزش نسبی خدمات بستری و سرپایی برای   .7

صوص نحوه استفاده از یارانه فاقد اعتبار بوده و هر گونه ابالغ از طرف سازمانهای بیمه گر در خ .8

 بیمارستان مجاز به تغییر در برنامه و نرم افزار های مدیریت اطالعات بیمارستان  نخواهد بود. 
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