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معاون محترم درمان دانشگاه /دانشکده علوم پسشکي و خدمات تهداشتي درماني ...
جناب آقای دکتر والیتي
رئیس محترم مرکس آموزشي پژوهشي درماني سل و تیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری
جناب آقای دکتر فریدون نوحي
ریاست محترم مرکس آموزشي ،تحقیقاتي ،درماني قلة شهید رجایي
جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسیني
رئیس محترم مرکس تازتواني قلثي مرکس قلة تهران
موضوع :اسسال اتالغیِ  142/ 42دتیشخاًِ ضَسای عالی تیوِ سالهت دس خػَظ هتخػػیي طة اٍسطاًس

با سالم و احترام
تا عٌایت تِ اتالغیِ ضواسُ  142/ 42هَسخ  1399/ 2/ 13دتیشخاًِ ضَسای عالی تینُ سالهت کطَس دس
خػَظ هطکالت سسیذگی تِ اسٌاد پضضکی هتخػػیي طة اٍسطاًسٍ جلسِ هجذد هَسخ 99/ 04/ 23تا
حضَس دتیش هحتشم ضَسایعالی تیوِ سالهت ٍ ًوایٌذگاى ساصهاى ّای تیوِ گش دس ایي هعاًٍت هَاسد تِ
ضشح ریل جْت استحضاس ٍ تْشُ تشداسی اسسال هی گشدد .ضایاى رکش است ایي دستَسالعول پس اص  6هاُ
گیشد
جْت تشسسی تاثیش تش ضاخػْای اٍسطاًس هجذداً هَسد اسصیاتی لشاس هی .
 - 1دسخَاست خذهات پاساکلیٌیک( سی تی اسکي ، MIR،سًََگشافی ،سادیَ گشافی ،آصهایطات تطخیعی
ًس شاغل دس
 طثی ) هطاتك تا هتخػػیي سایش سضتِ ّا دس غَست تجَیض تَسط هتخػػیي طة اٍسطااٍسطاًس تیواسستاى دسکلیِ هشاکض پاساکلیٌیک طشف لشاس داد لاتل اسائِ ٍ پشداخت است.
- 2هطاتك کتاب  ، CPT2019هشالثت تحشاًی دس تخص اٍسطاًس( کذ هلی  ) 901970ضاهل خذهات ریل تَدُ
تاضٌذ
:
ٍ ایي خذهات تِ طَس ّوضهاى تا هشالثت تحشاًی لاتل گضاسش ًوی
 اًذاصُ گیشی تشٍى دُ للثی  :کذ 900725
 تفسیش گشافی لفسِ سیٌِ
 پالس اکسی هتشی کذّای901135ٍ 901130- 901125
 :ECG کذ900710
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 لَلِ گزاسی هعذُ کذ900200
 پیس گزاسی هَلت کذ300895
 کوک تٌفس ٍ تٌفس هوتذ خاسج اص تخص ّای هشالثت ٍیظُ901090 ٍ 901085
 پشٍسیجشّای عشٍق هحیطی ضاهل کذّای302480ٍ302250
 هاًیتَسیٌگ للثی900770
تثػشُ  :خذهت هشالثت تحشاًی دس تخص اٍسطاًس(کذ هلیٍ ٍ ) 901970یضیت جاهع (کذ هلی ) 901949دس
است
غَست دسخَاست تَسط هتخػػیي طة اٍسطاًس ،تِ غَست ّوضهاى لاتل هحاسثِ ٍ پشداخت .
- 3اص آًجا کِ تِ طَس هعوَل 92دسغذ اص تیواساى دس تخص اٍسطاًس دس صیش  6ساعت تعییي تکلیف هی
گشدًذ ،چٌاًچِ  8دسغذ تالی هاًذُ اص تیواساى تَسط هتخػػیي طة اٍسطاًس اٍل ٍیضیت ٍ هاًذگاسی
تاالی  6ساعت داضتِ تاضٌذ ٍ یا دس صیش 6ساعت تِ ًَتت کاسی تعذی هٌتمل ضًَذ،دس غَست تشخیع،
ٍیضیت سٍص تشخیع (کذ هلی ) 901935تِ هتخػع طة اٍسطاًس دٍم لاتل هحاسثِ ٍ پشداخت است.
 - 4دس غَست اسائِ خذهات تطخیػی ٍ اًَاع پشٍسیجشّا تِ غَست اٍسطاًسی ٍ هٌطثك تا کَسیکَلَم
است
.
آهَصضی سضتِ تخػػی طة اٍسطاًس  ،عالٍُ تش ٍیضیت لاتل هحاسثِ ٍ اخز
ٍ- 5یضیت تیواساى سطح  5تشیاط دس اٍسطاًس تشاتش تا ٍیضیت سشپائی هتخػع تشای هتخػػیي طة
اٍسطاًس لاتل هحاسثِ ٍ اخز است.

رونوشت:
جناب آقای دکتر عبذالخالق کشاورزی مذیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تذوین استانذارد و تعرفه سالمت
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دبیرخاهن شورای عالی بیمه سالمت کشور

 :ندارد

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری
وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند
وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی
جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی
معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای مهندس طاهر موهبتی
رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران
جناب آقای دکتر مصطفی ساالری
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای دکتر امیر نوروزی
مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ره
رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی
موضوع :متخصصین طب اورژانس
با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پيرو برگزاري جلسات مكرر با دبير محترم بورد رشته تخصصی طب اورژانس
و ریيس محترم انجمن علمی طب اورژانس و بررسی پيشنهادات براساس ویرایش  CPT2019و كسب نظرات حوزه معاونت درمان
در خصوص مشكالت رسيدگی به اسناد پزشكی متخصصين طب اورژانس و با عنایت به لزوم ایجاد وحدت رویه و یكپارچگی در
اجرا ،موارد ذیل جهت استحضار و ابالغ به واحدهاي تابعه به منظور اجرا از ابتداي سال جاري ایفاد 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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 .7درخواست خدمات پاراكلينيک (سیتیاسكن ،MRI ،سونوگرافی ،رادیوگرافی ،آزمایشات تشخيصی-طبی) مطابق با متخصصين
سایر رشتهها در صورت تجویز توسط متخصصين طب اورژانس شاغل در اورژانس بيمارستان در كليه مراكز پاراكلينيک طرف
قرارداد قابل ارائه و پرداخت است.
 .8مطابق كتاب  ،CPT2019مراقبت بحرانی در بخش اورژانس (كد ملی  )167186شامل خدمات ذیل بوده و این خدمات به
طور همزمان با مراقبت بحرانی قابل گزارش نمیباشند:
 اندازه گيري برون ده قلبی :كد 166885
 تفسير گرافی قفسه سينه
 پالس اكسیمتري كدهاي  167736 -167785و 167735
 :ECG كد 166876
 لولهگذاري معده كد 166866
 پيسگذاري موقت كد 366415
 كمک تنفس و تنفس ممتد خارج از بخش هاي مراقبت ویژه  167645و 167616
 پروسيجرهاي عروق محيطی شامل كدهاي  368856و 368846
 مانيتورینگ قلبی 166886
تبصره :خدمت مراقبت بحرانی در بخش اورژانس (كد ملی  )167186و ویزیت جامع ( كد ملی  )167181در صورت درخواست
توسط متخصصين طب اورژانس ،به صورت همزمان قابل محاسبه و پرداخت است.
 .3از آنجا كه به طور معمول  18درصد از بيماران در بخش اورژانس در زیر  0ساعت تعيين تكليف میگردند ،چنانچه  4درصد
باقی مانده از بيماران توسط متخصصين طب اورژانس اول ویزیت و ماندگاري باالي  0ساعت داشته باشند و یا در زیر  0ساعت به
نوبت كاري بعدي منتقل شوند؛ در صورت عدم ترخيص ،ویزیت مطابق سطحبندي تریاژ یا در صورت ترخيص ،ویزیت روز ترخيص
(كد ملی  )167135به متخصص طب اورژانس دوم قابل محاسبه و پرداخت است.
 .8در صورت ارائه خدمات تشخيصی و انواع پروسيجرها به صورت اورژانسی و منطبق با كوریكولوم آموزشی رشته تخصصی طب
اورژانس ،عالوه بر ویزیت قابل محاسبه و اخذ است.

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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 .5ویزیت بيماران سطح  5تریاژ در اورژانس برابر با ویزیت سرپایی متخصص براي متخصصين طب اورژانس قابل محاسبه و اخذ
است.
 .0در صورت تجویز دستور بستري بيمار توسط متخصص طب اورژانس و نبود تخت خالی جهت انتقال بيمار ،در صورت عدم
ویزیت بيمار توسط سرویس مربوطه ،ویزیت روزانه در صورت انجام ویزیت توسط متخصص طب اورژانس ،هزینه ویزیت روزانه قابل
محاسبه و پرداخت است.

رونوشت :
جناب آقاي عليرضا مفيدي پور دبيرخانه مركزي سازمان بيمه سالمت
سركار خانم افسانه فخري طاري  -جناب آقاي مجيدي دبيرخانه حوزه ریاست سازمان نظام پزشكی
جناب آقاي دكتر سليمانی ریيس كل محترم بيمه مركزي ایران
جناب آقاي حسينی وفا  -سركار خانم بختياري دبيرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د ایران
جناب آقاي حاجی علی صراف مسئول شبكه پيام دولت
جناب آقاي دكتر رضوي دبير و رئيس محترم دبيرخانه شوراي عالی بيمه سالمت
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 :

