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 بسمه تعالی

 معاونت درمان -سازمان بیمه خدمات درمانی ن م

 

 1911سال  تعرفه های ترجیحی مناطق محرومآيین نامه  -4پیوست شماره 

 کتاب ارزش نسبی( 59) کد تعدیلی  

 

 

 :  مقدمه -الف 

ايجاد به منظور ارتقاء سطح كيفي خدمات درماني ارائه شده به بيماران ساكن در مناطق محروم و همچنين  

ارائه شده  جزء حرفه اي خدمات بستريبه  ،انساني متخصص در مناطق محروم  انگيزه الزم جهت جذب نيروي

بيمارستان هاي در  تمام وقت جغرافيايي وغير تمام وقت جغرافياييتوسط پزشكان درماني واعضاي هيات علمي 

 گردد.مي  محروميت شهر اضافهارزش نسبي مر بوطه حسب درجه  برابر 2حداكثر تا  ،دولتي دانشگاهي

  : ضرایب تعرفه ترجیحی -ب

 است: محاسبه شده زير شاخص  6  ضريب مذكور براي هر شهر براساس -1

  -اولويت شهر در دانشگاه -ضريب محروميت منطقه -محروميت از تسهيالت زندگي - بدي آب و هوا"  

 " اي ضريب منطقه -اولويت دانشگاه

كه دارای  شهرهايياند و نهايتاً  فوق امتيازبندی و سپس مرتب گرديدهشاخص  6كشور براساس  شهرهایكليه  -2

  است. اند،مشخص شده و به آنها ضريب ترجيحي داده شده باالترين ضرائب بوده

 .مي باشد سنوات گذشتهطبق ، شهر  و ضرائب مناطق محروم به تفكيك استان -3

مراجع د تائيد بوده و ساير ضرايب اعالم شده از سوی مورتوسط سازمان صرفا ضرايب ترجيحي اعالم شده تبصره: 

  .قابل قبول نمي باشند)ازجمله وزارت بهداشت و دانشگاه های تابعه(  ديگر

پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و  ستي مراتب بهي،باتغيير در ضرايب تعرفه ترجيحي درصورت  -4

رد كه پس از آن به ادارات گيصويب هيات محترم وزيران انجام تاييد شورای عالي بيمه خدمات درماني كشور و ت

 استاني سازمان اعالم خواهد شد.
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 :  و غیر مشمول خدمات مشمول -ج

توسط پزشكان  هاي ترجيحي در مناطق محروم صرفاً به جزء حرفه اي خدمات بستري ارائه شده ضرائب تعرفه -1

 .ردمي گي تعلق وغيرتمام وقت درماني واعضاي هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي

 است : زيرموارد شامل  خدمات مشمول -2

 حق الزحمه  جراح - 

 كمك جراح  حق الزحمه -

 و راديوتراپي حق الزحمه  خدمات گروههاي داخلي -

 حق الزحمه بيهوشي  -

 ويزيت و مشاوره  -

  توانبخشي -

   طبي وراديوگرافي –شگاه تشخيصي خدمات آزمايخدمات پاراكلينيك پرونده هاي بستري به استثناي  -

 است :موارد زير شامل  مشمولغیر خدمات  -3

  ساعت ( 6خدمات سرپايي و بستري موقت ) زير  -

  جزء فني خدمات -

  استهالک اتاق عمل -

   هتلينگ و خدمات پرستاري -

 دارو و لوازم پزشكي - 

   طبي وراديوگرافي  –خدمات آزمايشگاه تشخيصي - 

 : و پرداخت نحوه محاسبه – د  

 جهت محاسبه حق الزحمه ، تحت پوشش سازمان و مشمول اين آيين نامه ، براي كليه خدمات بستري -1

در ضريب تعرفه ، درج شده  كتاب"واحد ارزش نسبي"در ستونخدمت كه ارزش نسبي اي  جزء حرفه

اين  التفاوت مابه ضمنا.ترجيحي شهري كه بيمارستان مربوطه در آن مستقر است، ضرب مي گردد
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و مبناي پرداخت بيمار ، ارزش نسبي پايه خدمت )بدون اعمال  گرفتهتنها به سهم سازمان تعلق افزايش 

 .باشد ( ميترجيحيضريب 

 ( k1)برمبناي% 19پرداختي بيماران  فرانشيز و بوده ه پايهبيمبه عهده صورتحسابهاي بستري هزينه   09% -2

لذا نحوه محاسبه اين هزينه ها با در نظر  .سازمان پرداخت مي گردداست كه آن هم از محل بيمه مكمل 

  است : به شرح زير گرفتن ضرايب ترجيحي مناطق محروم

 

پزشكان درماني و اعضاي هيات علمي تمام  پزشكان تمام وقت جغرافيايي ) شامل  غالدر صورت اشت -3

كد در مناطق محروم و داشتن شرايط مربوطه، حق الزحمه ايشان بابت تمام وقت جغرافيايي) ( وقت جغرافيايي

فقط جزء باشد. به عبارتي  ( تا سقف سه كا قابل محاسبه مي09كد تعديلي ( و تعرفه ترجيحي) 09تعديلي 

 تمام وقت جغرافيايي اضافه مي گردد. 2kاعشاري ضريب ترجيحي مناطق محروم به 

توسط پزشك تمام وقت ارائه گردد، حق الزحمه  6/1چنانچه خدمتي در منطقه با ضريب محروميت  مثال :

توسط   2برابر ارزش نسبي خدمت بوده و چنانچه خدمتي در منطقه با ضريب محروميت  6/2مربوطه 

 مي باشد. برابر ارزش نسبي خدمت  3شك تمام وقت ارائه گردد، حق الزحمه مربوطه پز

 متولد تازه نوزاد اوليه ويزيت بابت صرفاً ،در بيمارستان هاي مناطق محروم گلوبالخصوص تعرفه هاي  در -4

 اضافه گلوبال تعرفه سرجمع به ترجيحي كاي ضريب ريالي ارزش بيهوشي، و جراحي الزحمه حق و شده

 .گردد مي

 تخفیف مرکز پرداختی سازمان فرانشیز سهم سازمان              

 مكمل بیمه اولیه

 =>K)1×19( +)%K2×09) %<= K1×19% صفر
K2×59%<= K1×19 % 


