پیوست -8آئین نامه اجرایی تعرفه اعمال گلوبال در مراکز دولتی -سال 1911

بسمه تعالی

 -1کدهاي تعدیلی خدمات :
در صورت ارائه خدمات گلوبال به همراه كدهای تعديلی زير ،به شرح زير سرجمع تعرفه خدمت مربوطه افزايش میيابد :
تذکر  :درمورد كد های تعديلی زير به صورت كلی توضیح داده شده و برای ضوابط دقیق تر به بخشنامه اصلی تعرفه مراجعه شود.
 كد تعديلی (-93بیهوشی در بخش ریكاوري)  :به ازای هر يك ساعت عمل جراحی (هرسیدقیقه وبیشترمعادل يك ساعت) واقامت بیش از
هرسی دقیقه در ريكاوری يك واحد ارزش نسبی و حداكثر تا سقف  4واحد ارزش نسبی به ارزش تام بیهوشی اضافه میگردد.
 كد تعديلی (-39اقدامات جراحی يا بیهوشی بر روی کودکان يا شیرخواران)  :در اين موارد در صورتی كه بیمار در هنگام پذيرش ،شیرخوار با
سن  3ماه تمام يا كمتر باشد %05،ارزش نسبی نهايی خدمت و در صورتی كه بیمار در هنگام پذيرش سن بین 6ماه تا 3سال تمام داشته باشد%50 ،
ارزش نسبی نهايی خدمت به سرجمع تعرفه گلوبال خدمت مربوطه ،اضافه میگردد.
 كد تعديلی ( -50استفاده از فن آوری های نیمه تهاجمی برای ارائه خدمت) :در صورتی كه از تجهیزات دقیق و نیمه تهاجمی شامل آندوسكوپ،
میكروسكوپ ، C-ARM ،الپاراسكوپك ،آرتروسكوپ ( RF،راديوفركوئنسی ) و لیزر استفاده گردد %55،ارزش نسبی خدمت به سرجمع تعرفه
گلوبال خدمت مربوطه ،اضافه میگردد .ضمنا اين افزايش برای كلیه خدماتی كه در شرح كد به استفاده از اين فناوریها به طور شفاف ،اشاره
شده است و همﭽنین برای اعمالی كه به طور روتین و معمول میبايست از اين تجهیزات استفاده گردد (اين فناوریها جزئی از فرآيند معمول
ارائه خدمت مﺤسوب میشوند) ،قابل اعمال نمیباشد .همﭽنین در صورتی كه به هر دلیل ،بیش از يك مورد از فناوریهای ﻏیرتهاجمی مذكور
در هنگام ارائه خدمت استفاده گردد ،اين افزايش تنها يكبار ،قابل اعمال میباشد.
 كد تعديلی  (-35پرداخت به پزشكان تمام وقت جغرافیایی) :در مراكز دولتی دانشگاهی صرفا بابت حق العمل جراحی  ،بیهوشی وويزيت اولیه
نوزاد سالم كه توسط پزشكان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیايی در بیمارستان های دولتی دانشگاهی ارائه می شوند %011 ،جزء
حرفه ای ارزش نسبی خدمت به سرجمع تعرفه گلوبال خدمت مربوطه ،اضافه میگردد(درصورت وجود شرايط مربوطه) .اين افزايش تنها به
سهم سازمان تعلق می گیرد و مبنای پرداخت بیمار ،ارزش نسبی پايه هر خدمت) بدون اعمال ضريب تمام وقتی( میباشد.
 كد تعديلی (-30پرداخت در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور)  :در مراكز دولتی دانشگاهی مناطق مﺤروم برای كلیه خدمات بستری كه
توسط پزشكان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیايی و ﻏیرتمام وقت در بیمارستان های دولتی دانشگاهی مناطق مﺤروم ارائه
میشوند ،حداكثر تا  %011جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمت ( حسب درجه مﺤرومیت شهر) ،به سرجمع تعرفه گلوبال خدمت مربوطه ،اضافه
میگردد(درصورت وجود شرايط مربوطه) .اين افزايش تنها به سهم سازمان تعلق می گیرد و مبنای پرداخت بیمار ،ارزش نسبی پايه هر خدمت
)بدون اعمال ضريب تعرفه ترجیﺤی منطقه( میباشد.
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 -2در مواردی كه تكمیل فرآيند درمانی بیمار نیازمند مصرف انواع پروتز (مانند  :لنز داخل چشمی  ،پیچ وپالك  ،هیپ  ،زانو  ،هیدروكسی و) ...
باشد  ،هزينه آن ها به سر جمع تعرفه گلوبال افزوده میشود(.در صورت ارائه فاكتور معتبرو با رعايت ضوابط و تعرفه سازمان )
 -9برخی خدمات پاراکلینیك كه بصورت معمول جزئی از اعمال جراحی نمیباشند( مانند CT، MRI :اسكن ،آنژيوگرافی ،راديوتراپی ،تست
ورزش ،انواع آندوسكوپی واكوكارديوگرافی) ،در مﺤاسبه تعرفه های گلوبال منظور نشده و هزينه آن ها در صورت انجام  ،برابر ضوابط و تعرفه
سازمان به سرجمع تعرفه های گلوبال افزوده میگردد .
 -4با توجه به عدم مﺤاسبه هزينه آمپول روگام در تعرفه های گلوبال اعمال زايمان وسزارين  ،هزينه آن در صورت استفاده  ،با رعايت ضوابط و
تعرفه سازمان ،به سر جمع تعرفه های گلوبال اعمال زايمان وسزارين افزوده خواهد شد .
 -5تخت روز و ويزيت اولیه نوزاد (طبق مبالغ ذكر شده در جدول تعرفه گلوبال ) بايستی به تعرفه های گلوبال اعمال زايمان وسزارين اضافه
گردد.در صورت چند قلويی هزينه به تعداد قل مﺤاسبه خواهد شد و درصورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد.
تذکر  :در صورت بیمار بودن نوزاد يا بستری نوزاد پس از ترخیص مادر ،هزينه نوزاد جداگانه مﺤاسبه خواهد شد.
 -6در صورت انجام دوعمل جراحی گلوبال در يك نوبت بستری ( مثل شكستگی دوبل ساعد واسپلنكتومی ) ويا يك عمل گلوبال بانضمام يك
عمل خارج از تعرفه گلوبال( مثل شكستگی دوبل ساعد وتوراكوتومی) ،اسناد مربوطه به روش ﻏیر گلوبال رسیدگی میگردد .
 -7چنانﭽه بیمار در حین پروسیجر های جراحی نیاز مند دريافت خدمات قابل ارائه در بخش هاي ویژه (مثل ) ICU، CCU:باشد ،هزينه بستری
اينگونه پرونده ها مشمول تعرفه گلوبال نشده وبصورت ﻏیر گلوبال قابل رسیدگی وتقويم خواهد بود .
 -8باتوجه به مﺤاسبه تعرفه های گلوبال برمبنای بستری در اتاق سه تخته ،در صورت بستری بیمار در اتاق ايزوله(با شرايط مربوطه) ويا دوتخته ،
مابه التفاوت تعرفه آن ها با اتاق سه تخته ،به سرجمع تعرفه گلوبال افزوده میگردد .
 -1هزينه های مربوط به عوارض ناشی از اجرای جراحی گلوبال ( همانند خونريزيهای بعد از عمل وساير مشكالت با عمل جراحی )  ،به عهده
مركز درمانی بوده وهزينه های اصالح اينگونه موارد به سر جمع تعرفه گلوبال افزوده نخواهد شد .
 -11چنانﭽه اعمال جراحی گلوبال به صورت سرپایی در مركز انجام گردد ،به شرط عدم كاهش كیفیت خدمات درمانی ،هزينه طبق تعرفه گلوبال و
با فرانشیز بستری قابل مﺤاسبه میباشد(به استثناء آندوسكوپی) .
 -11درمورد اعمال جراحی واريكوسل ،سپتوپالستی ،سینوس پايلونیدال ،هموروئیدكتومی ،فیشركتومی ،فیستول ،آدنوئیدكتومی و تانسیلكتومی،در
کارکنان وظیفه وخانواده ايشان  ،بايستی از تعرفه گلوبال دولتی اين اعمال استفاده گردد.
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 -12در مورد اعمالی كه در مراکز جراحی محدود انجام میگیرد  ،فقط در صورتیكه عمل مربوطه جزو فهرست اعمال مجاز مراكز جراحی
مﺤدود باشد ،پرداخت هزينه آن امكان پذير میباشد (بجز مراكزﻏیرطرف قرارداد) .ضمنا در مورد پرداخت هزينه اعمالی كه در بخش جراحی مﺤدود
بیمارستان ها انجام میپذيرد  ،بايستی از تعرفه مراكز جراحی مﺤدود استفاده كرد.
 -19کلیه هزینه های مربوط به اعمال جراحی بیمار در تعرفه های گلوبال در نظر گرفته شده است (بجز در مواردخاصی كه در بندهای فوق آمده)،
و مركز ملزم به تهیه دارو و وسايل مصرفی وانجام كلیه خدمات پاراكلینیك مورد نیاز بیماران میباشد ودر صورتیكه بیمار دارو و وسايل را تهیه
نمايد ويا هزينه خدمات پاراكلینیك توسط بیمار پرداخت گردد (ويا جداگانه از دفترچه درمانی استفاده شود ) ،هزينه آن از تعرفه گلوبال پرداختی به
مركز كسر شده و مطابق ضوابط توسط سازمان به بیمار پرداخت میگردد .
 -14اجرای تعرفه های گلوبال و آيین نامه آن در مراكز درمانی ،اجباري بوده ودر صورتی كه به داليلی ﻏیر از موارد ذكر شده در بندهای فوق ،
مركز اقدام به خارج نمودن اعمال از حالت گلوبال نمايد ،سقف پرداختی سازمان معادل تعرفه های گلوبال خواهد بود .بديهی است در صورتی كه
مبلغ در خواستی مركز كمتر از تعرفه گلوبال باشد ،تعرفه كمتر قابل پرداخت است .
 -15ضمائم مورد نیاز پرونده های بستری گلوبال شامل مدارك زير میباشد :


اصل دستور بستری با درج تشخیص در دفترچه درمانی بیمار ( در بخش روزپرداخت درج در سرنسخه بالمانع است)
تبصره :در موارديكه معرفینامه بستری برخط صادر میشود ،درج دستور بستری در سرنسخه كافی است.



اصل صورتﺤساب (معرفینامه) بیمارستانی ( با تايید هويت بیمار توسط نماينده سازمان )



رونوشت برگه شرح عمل جراحی ( درصورت انجام عمل ) همراه با درج مهر و امضاء جراح ( ودرصورت لزوم كمك جراح )



رونوشت جدول يا گواهی مدت زمان بیهوشی همراه با مهر و امضاء متخصص بیهوشی و بیمارستان



اصل فاكتور خريد لوازم مصرفی خارج از تعرفه گلوبال همراه با درج مهر و امضاء پزشك معالج

پايان
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