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معاونت درمان

معاون محترم درمان دانشگاه /دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...
موضوع :نحوه پرداخت 2کا جهت خدمات دوراپزشکی(تله مدیسین)(تصویربرداری)
با سالم و ا حترام
به پیوست نامه شماره  142/ 89مورخ  99/ 03/ 27دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه
سالمت در خ صوص نحوه پرداخت 2کا خدمات دورا پزشکی (تله مدیسین )( تصویربرداری) جهت
استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.

241/98 :
2088/30/12 :

دبیرخاهن شورای عالی بیمه سالمت کشور

 :ندارد

جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری
وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند
وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی
جناب آقای دکتر مصطفی ساالری
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
ره
رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی
جناب آقای مهندس طاهر موهبتی
سرپرست محترم سازمان بیمه سالمت
آقای دکتر امیر نوروزی
مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی
معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر سلیمانی
رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران
موضوع  :نحوه پرداخت  ۲کا جهت خدمات دورا پزشکی( تله مدیسین) (تصویربرداری)
با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ در راستاي اجراي نامه شماره 766/585مورخ 7354/8/85
رئيس محترم شوراي عالی بيمه سالمت كشور به منظور یكپارچهسازي و ایجاد وحدت رویه در تعامل فیمابين مراكز
خریدار خدمت و ارائه كنندگان خدمت ،پيرو توافق نمایندگان اعضاي دبيرخانه شوراي عالی بيمه سالمت ،موارد ذیل
جهت استحضار و اجرا به واحدهاي تابعه از تاریخ  7355/3/88ابالغ میگردد:

نشانی پستی :تهران ،شهرك قدس ،خيابان ایوانک شرقی ،ضلع شرقی ستاد مركزي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،روبروي بانک ملت،
شعبه بهداشت و درمان ،ساختمان  ،33طبقه دوم ،تلفن - 47855488 :نمابر 44648083 :
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پرداخت  8كا پزشكان درمانی و اعضاي هيئت علمی تمام وقت جغرافيایی متخصص رادیولوژي با رعایت موارد ذیل جهت
خدمات تصویر برداري ( MRIو  )CT scanتوسط سازمان هاي بيمه گر پایه ،قابل محاسبه و پرداخت است:
تبصره  :1معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی موظف است ،فهرست پزشكان تمام وقت جغرافيایی (مشمول
آیين نامه پرداخت دو كا پزشكان درمانی و اعضاي هيات علمی تمام وقت جغرافيایی) به شماره نامه 866/84685د مورخ
 7353/78/87معاونت درمان ،را به طورمكتوب به سازمانهاي بيمهگرپایه ابالغ نموده و در صورت تغيير در ليست مذكور ،تغييرات
را به صورت ماهيانه به سازمانهاي بيمهگر پایه ابالغ نماید.
تبصره  :2ضميمه كردن یک نسخه از گزارش مربوطه به اسناد مثبته پرونده بيمار الزامی میباشد.
تبصره  :3دسترسی به سيستم  PACSمشابه سایر اسناد مثبته ،جهت راستی آزمایی اسناد مثبته مربوطه ،توسط مراكز ارائه
دهنده خدمت با رعایت اصل محرمانگی اطالعات در اختيار كارشناس ناظر سازمانهاي بيمهگر قرار گيرد.

نشانی پستی :تهران ،شهرك قدس ،خيابان ایوانک شرقی ،ضلع شرقی ستاد مركزي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،روبروي بانک ملت،
شعبه بهداشت و درمان ،ساختمان  ،33طبقه دوم ،تلفن - 47855488 :نمابر 44648083 :

