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

 جناب آقاي دكتر فريدون نوحي

 رياست محترم مركز آموزشي، تحقيقاتي، درماني قلب شهيد رجايي

 جناب آقاي دكتر واليتي

و بيماريهاي ريوي دكتر مسيح دانشوري  رئيس محترم مركز آموزشي پژوهشي درماني سل

 اي دكتر كريميجناب آق

 رياست محترم مركز قلب تهران

 جناب آقاي دكتر احمدعلي اكبري كامراني

و توانبخشي  معاون محترم درمان دانشگاه علوم بهزيستي

 1396دستورالعمل تخفيف ارزش نسبي سال: موضوع

����� 	�م 
در) پيوست( 4/4/1396د مورخ/101/825احتراماً عطف به ابالغ مصوبه هيات دولت به شماره

و سرپايي در سال بيماران بستري،) فرانشيز(خصوص ميزان پرداخت جداول 1396بستري موقت

و تخفيف  و برنامه كاهش فرانشيز ذيل به جهت شفافيت درصد پرداختي سازمان هاي بيمه گر، بيمار

.دگردارزش نسبي اعالم مي
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:1جدول شماره

، و سهم سازمان  1396 بيمه سالمتنظام ارجاع بدون رعايتتخفيف ارزش نسبي در خدمات مورد تعهد بيمه هاي پايه بيمار

 نوع خدمت
 تخفيف ارزش نسبي سهم سازمان سهم بيمار

كميته
 امداد

نيروهاي
 مسلح

تامين
 اجتماعي

بيمه
 سالمت

كميته
 امداد

نيروهاي
 مسلح

تامين
 اجتماعي

بيمه
 سالمت

كميته
 امداد

 نيروهاي
 مسلح

تامين
 اجتماعي

بيمه
 سالمت

90900000 0101090100 10 خدمات بستري

 سرپايي

و لوازم 303030707070700000 30 دارو

102525709070705055 25 پاراكلينيك

 ساير(خدمات ساير
 ارزش كتاب كدهاي

)جديد نسبي
20 102020709070701001010

303030707070700000 30 ويزيت

70700000 0101070100 10 بستري موقت

از• و كاهش درصد در خدمات بستري موقت10به درصد30مابه التفاوت سهم بيمار از محل يارانه

.مي شودفرانشيز پرداخت 

:2جدول شماره

، و تخفيف ارزش نسبي بيمه شدگان سهم سازمان و شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر با رعايت نظام ارجاع بيمار  روستايي، عشاير

 در صد تخفيف ارزش نسبي سهم سازمان بيمه سهم بيمار نوع خدمت

5905 دارو لوازم مصرفيخدمات بستري

 سرپايي

25705 پاراكلينيك

7010 20)ساير كدهاي كتاب ارزش نسبي جديد(ساير خدمات

و لوازم 700 30 دارو

30700 ويزيت

5700 بستري موقت
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و شهرهاي با جمع سهم سازمان، و تخفيف ارزش نسبي بيمه شدگان روستايي، عشاير  رعايت نظام ارجاعيت كمتر از بيست هزار نفر بدون بيمار

 يف ارزش نسبيدرصد تخف سهم سازمان بيمهدرصد سهم بيماردرصد نوع خدمت

900 10 خدمات بستري

 سرپايي

00 100 پاراكلينيك
ساير كدهاي كتاب ارزش(ساير خدمات

)نسبي جديد
100 00

00 100 ويزيت

700 10 بستري موقت

و مازندران• در صورت استفاده از نظام ارجاع با توجه به اجراي برنامه نظام ارجاع در شهرهاي فارس

.به استثناي ويزيت(محاسبه ميگردد2اين دو شهر مانند جدول درصدها در  (

و مازندران با رعايت نظام ارجاع• و سهم90سهم سازمان ها در ويزيت سرپايي شهرهاي فارس درصد

.درصد ميباشد10بيمار 

از• به30مابه التفاوت سهم بيمار از10درصد و به30درصد در خدمات بستري موقت  درصد5درصد

و كاهش فرانشيز پرداخت با نظام ارجاع در خدمات بستري موقت روستايي .مي شوداز محل يارانه

:مالحظات

از.1 .قابل االجرا ميباشد1/4/96اين بخشنامه

. هر گونه محاسبه خارج از جدول ذيل جز تخلفات دانشگاه محاسبه ميگردد.2

خد.3 و و بستري موقت مشمول تخفيف ارزش نسبي فقط مشمول خدمات سرپايي بوده مات بستري

.تخفيف ارزش نسبي نمي باشند 

.ماليات بر ارزش افزوده تامين ميگردد%1الزم به ياد آوري است منابع تخفيف ارزش نسبي از محل.4

بردپنج.5 و توسط وزارت بهداشت پرداخت خواهد رصد تشويقي نظام ارجاع از محل نامه كاهش فرانشيز

د. شد .درصد تشويق نظام ارجاع نخواهد داشت5ر برابر پرداخت بيمه سالمت تعهدي

در5سهم.6 .درج شودستون يارانهدربيمارستانها  HISدرصد تشويقي نظام ارجاع

و سرپايي براي.7 شد96 سال ماهه اول4مبالغ تخفيف ارزش نسبي خدمات بستري . پرداخت خواهد

خ.8 و هر گونه ابالغ از طرف سازمانهاي بيمه گر در صوص نحوه استفاده از يارانه فاقد اعتبار بوده

و نرم افزار هاي مديريت اطالعات بيمارستان نخواهد بود . بيمارستان مجاز به تغيير در برنامه
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:رونوشت
د تهران ب خ و پ ع م درمان دانشگاه سركار خانم پورهاشم دبيرخانه

د شهيد بهشتيسركار خانم جاللي راد دبيرخا ب خ و پ ع م درمان دانشگاه  نه
د فارس ب خ و پ ع م درمان دانشگاه جناب آقاي پاكبازي دبيرخانه

د شاهرود ب خ و پ ع م درمان دانشگاه سركار خانم حيدري دبيرخانه
و بوير احمد د كهكيلويه ب خ و پ ع م درمان دانشگاه سركار خانم الگامه دبيرخانه

د بمسركار خانم طا ب خ و پ ع م درمان دانشگاه  هري دبيرخانه
و توانبخشي م درمان دانشگاه علوم بهزيستي جناب آقاي محمد رضا خاني دبيرخانه

د فسا ب خ و پ ع م درمان دانشگاه سركار خانم صادقي دبيرخانه
د قزوين ب خ و پ ع م درمان دانشگاه سركار خانم خوبرو پاك دبيرخانه

د قمجناب آقاي نام ب خ و پ ع م درمان دانشگاه دار دبيرخانه


