تسمه تعالي

 400/ 1516د
1399/ 02/ 01
ندارد

معاونت درمان

روسای محترم کلیه دانشگاهها /دانشکده های علوم پسشکي کشور
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
درضا پورحسیني
جناب آقای دکتر حمي
رئیس محترم مرکس قلة تهران
موضوع :ابالغ بخشىامٍ ساسمان بیمٍ سالمت درخصًص تسُیل ارائٍ خذمات بیمٍ ای بٍ بیماران مبتال بٍ
کزيوا

با سالم و احترام
عطف بٍ وامٍ شمارٌ

 99/15061مًرخ  99/01/25ساسمان بیمٍ سالمت در

خصًص

مساعذت در درمان بیماران مبتال بٍ کزيوا ،بخشىامٍ شمارٌ  99/13929مًرخ  99/01/25ساسمان
مذکًر بٍ مىظًر تسُیل فزایىذ پًشش بیمٍ ای بیماران مبتال بٍ کزيوا ،جُت استحضار ي ابالغ بٍ
ياحذَای تابعٍ ارسال می گزدد.

ريوًشت:
جىاب آقای دکتز عبذالخالق کشايرسی مذیزکل محتزم دفتز ارسیابی فىايری ي تذيیه استاوذارد ي تعزفٍ سالمت

444/444د

بسمه تعالي

6411/46/61
دارد

معاونت درمان

جناب آقای دکتر بهرام نوبخت
معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درماني نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر شهرام غفاری
مدیر کل محترم درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعي
جناب آقای دکتر کورش فرزین
سرپرست محترم معاونت بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران
موضوع :تسریع در صدور دفترچه گروههای تحت پوشش
با سالم و احترام

عطففب ففه نامففه ممففال عففارت وه ر

ففه شففرار 111/111مففور  99/1/11در خصففوت تففام

مارت رار ن مبتال ه کرونا در ر ستای تسفه

ر هفه خفدما

فه یف

رفار ن اخو هدفر د

ست ترت بت تخفا فرمای فد تفا فر ی فد صفدور دفترچفه فر ی رفار ن کرونفایت گروههفای
تحت پوشش( دون پرد خت حق رفه و یفا فا پرد خفت حفق رفه) در محف
محاسبه هزی ه ره ه دو پذیرش صور پذیرد.

رونوشت:
جناب آقای علیرضا مفیدی پور دبیرخانه مرکزی سازمان بیمه سالمت
جناب آقای حاجی علی صراف مسئول شبکه پیام دولت
سرکار خانم زنگنه رئیس گروه برنامه ریزی اقتصاد و بیمه های سالمت
سرکار خانم حسینی قوام آباد معاون محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

رارسفتان و

