
 

 :بیماران در اجرای طرح تحول نظام سالمت ترخیص وضعیت 

 :بیمه های تحت پوشش این طرح شامل بیمه پایه به شرح موارد زیر می باشد -1

  بیمه خدمات درمانی 

  بیمه تامین اجتماعی 

  بیمه نیروهای مسلح 

 کمیته امداد 

  برای بیماران روستایی که سیستم ارجاع را رعایت کرده  %5و  فرانشیز  از کل صورتحساب % 11پرداخت با

  .باشند

مشمول برنامه  ,فقط هزینه های مازاد بر تعهد بیمه پایه و مکمل نیروی مسلح   برای بیماران نیروی مسلح -2

 توسط بیمه نیروی مسلح چون تمامی فرانشیز و مابه التفاوت بیمار است و تنها بیماران نیروی مسلح جانباز 

 شامل حال این طرح نمی باشد . شودپرداخت می 

 

فرانشیز پرداخت خواهند کرد و در صورتی که دارای برگه ارجاع  %11ر خصوص بیماران دفترچه روستایی د -3

 فرانشیز تعلق می گیرد . %5صورت اورژانسی و بدون برگه ارجاع مراجعه کنند  باشند و به
 

 

 وضعیت بیمه های تکمیلی  -4

 در صورت ارائه معرفینامه قبل از ترخیص و استفاده از بیمه پایه شامل طرح نمیشود. 

 در صورت عدم ارائه معرفینامه قبل از ترخیص ، شامل طرح می شود. 

  اگر مبالغی در تعهد سازمان بیمه نباشد از محل این طرح تامین می شود تکمیلیدر بیمه های.  
 

بیماران دارای بیمه تکمیلی غیر طرف قرارداد با بیمارستان به صورتی میباشد که هزینه این بیماران بر  -5

لوازم مصرفی پزشکی و  ,دارویی ,اساس روال جاری شده و صورتحساب برای اخذ ما به التفاوت خدمات 

به بیماران تحویل می گردد. در صورتی که خدماتی وجود دارد که تحت  ,نشیز از بیمه تکمیلی مربوطه فرا

 ارانه دولت قابل پرداخت می باشد.از محل ستون ی , پوشش بیمه تکمیلی نباشد

 

 یماران فاقد بیمه تکمیلی به صورتی میباشد که بیماری درهنگام پذیرش خود را فاقد بیمه تکمیلی اعالمب -6

بدیهی است  ,تحت پوشش میباشد  ,هزینه های این بیماران  بر اساس مندرجات این دستور العمل  ,نماید 

 مجاز نمی باشد ,صدور صورتحساب برای ارائه به بیمه تکمیلی برای این بیماران به منظور فرانشیز 



 

  وضعیت بیمه های طرف قرارداد -7

 خارج از تعهد بیمه طرف قرارداد وجود داشته باشداین بیمه ها شامل طرح نمی شود مگر مبلغی 

 
 

 وضعیت پرداخت تخت همراه  -8

  سهم یارانه  % 01تخت همراه پرداخت میشود ،  %11سال :  12برای تمام بیماران زیر 

  سال ، برای کلیه بیماران شامل طرح نمیشود و باید کامل پرداخت شود 12باالی 

 
 

 وضعیت صدور فاکتور  -0

 کلیه فاکتورها باید از صورتحساب یارانه ای صادر شود 

  باشد و از این طرح استفاده کند فاکتور طرف قرارداد در صورتی که بیمار دارای بیمه تکمیلی

 داد صادر نخواهد شد.رف قراجهت ارائه به بیمه تکمیلی طر

 
 

 وضعیت هزینه آمبوالنس های اعزامی از بیمارستان  -11

بر دستور پزشک جهت انجام خدماتی با آمبوالنس از بیمارستان به مراکز درمانی  اگر بیمار بستری و بنا

 .محاسبه می گردد % 11اعزام شود شامل طرح شده و با ثبت در سیستم بصورت صورتحساب یارانه ای و 

 در خصوص بیماران سرپایی شامل طرح نمی شود
 

 در خصوص اعمال گلوبال  -11

  فرانشیز از کل صورتحساب  می باشد % 11شامل طرح شده و منوط به پرداخت 

  آن از بیمار و مابقی از محل  %11در صورتی که صورتحساب بیمار دارای مابه التفاوت دارویی باشد

 شود . طرح نظالم سالمت پرداخت می

 

هزینه صدمات ناشی از اقدام خودکشی به این صورت میباشد که هزینه درمان بیماری های ناشی از اقدام  -12

دارو و لوازم پزشکی از محل یارانه دولت  –ت هزینه خدمات وتفاال به است و ما همشمول برنام,به خودکشی 

 قابل پرداخت می باشد .

 

 



 

اقدامات سرپایی  , تزریق خون , آندوسکوپی , شیمی درمانیبیماران تحت نظر در سایر بخشها مانند  -13

 فرانشیز از بیمار دریافت می شود . %31مشمول این برنامه نمی باشد و به صورت درمانگاهی 

 

هزینه سرپایی بیماران اورژانسی مشمول برنامه نمی باشد و تنها هزینه خدمات بیماران که در بخش  -14

مشمول برنامه بوده  ,اورژانس تحت نظر قرار می گیرد و پرونده تحت نظر یا بستری برای آنها تشکیل می شود 

 هزینه خدمات را پرداخت می نمایند. %11تا  5و فقط 

 

آن توسط بیمه پرداخت شده و  %01برای صورتحسابهایی که دارای ستون تمام وقت جغرافیایی میباشد   -15

 آن نه شامل حال طرح میباشد و نه از بیمار دریافت میشود . 11%

 

شامل حال این طرح نمی  مشاوره های پزشکی قانونی برای بیماران سوختگی جهت تشخیص خودکشی  -16

 باشد . 

 

اردیبهشت به بعد  15تاریخ ترخیصشان از  ودر خصوص بیمارانی که از قبل در بیمارستا نها بستری بوده   -17

 مشمول خدمات این طرح می باشد .می باشد 

 

بیمارانی که با نامه پزشک متخصص به پذیرش مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند ولی عمل جراحی   -18

مثل خدمات سرپایی  سنگ شکن با لیزریا  سیستوسکوپیآنان با بی حسی و به صورت سرپایی است مانند : 

 غیر اورژانسی بوده و مشمول این برنامه نمی شود .

 

 یاد بستری میشوند شامل حال این طرح نمی شود .بیمارانی که به علت ترک اعت  -10

 

آزمایشات بعضی از آزمایشات بیماران را مراکز به سایر بیمارستانها و یا به دیگر شهرستانها و گاها به تهران ) -21

ع این طرح فقط در قالب رومتابولیک( ارسال میکنند که قبال توسط همراهان ارسال می گردید بعد از ش

 درصد را پرداخت کند  11و بیمار فقط هزینه  ز طریق بیمارستان انجام خواهد شدزنجیره ارجاع و ا

 



و یا خدمات در صورتی که بیمار درخواست کند که پزشک خاصی دربخش خصوصی بیمارش را ویزیت کند  -21

روزه باشد  3یا  2از زنجیره ارجاع با تاخیر   MRIو شاید نوبت تعریف شده در سیستم ارجاع را قبول نمی کند 

و بیمار حاضر به پرداخت هزینه خصوصی آن شده تا یکی دو روز زودتر خدمات را بگیرد و با کاهش مدت اقامت 

یا حاضر به پرداخت هزینه داروی خارجی خارج از فارماکوپه شده تا زودتر  کاهش دهد. ورا هزینه های خود 

کرد منابع عمومی در بخش خصوصی را نخواهد داشت . و این تقاضا معموال  اجازه هزینهدرمان شود بیمارستان 

 از طرف پزشک بوده نه بیمار که قابل پذیرش نمیباشد .

 

 %31خارج از بیمارستان فرستاده میشوند فرانشیز دریافتی از بیمار  بیمارانی که برای سنگ شکن با لیزر به -22

  فرانشیر محاسبه میشود . %11محاسبه میشود و برای بیماران نیروی مسلح 

 

برای بیمارانی که برای دفترچه بیمه سالمت ثبت نام کرده اند اما هنوز صادر نشده است شامل حال این  -23

 طرح میباشد و در این طرح بیمه به هنگام بستری پیش بینی شده است 

 

در خصوص بیماران افاغنه این طرح شامل حال آنان نمی شود و باید مثل روال قبلی برای آنان صورتحساب  -24

 .دد صادر گر

 

بیمارستانهای مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در مواردی که  -25

( و صرفا در بیمارستان %5) و در نظام ارجاع  %11فقط  ,خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد 

 مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود .

 

د و تمامی خدمات بیمارستان از بخش ناران تصادفی با ارائه کروکی شامل حال این طرح نمی باشبیم -26

 مصدومین ترافیکی پرداخت خواهد شد .

 

کلیه خدمات سرپایی تحت پوشش یک طرح نمیباشد و این بسته شامل خدمات بستری در بخش دولتی  -27

 میباشد.

 

نازائی که تا به حال تحت پوشش بیمه بوده است  طرح  برای درمان نازایی به ترتیب میباشد که خدمات -28

 را پرداخت می نماید. %11تحت پوشش این طرح می باشد و بیمار هزینه 

 



طرح زایمان طبیعی فقط در بیمارستان دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رایگان میباشد و مربوط به  -20

 بیمارستان خصوصی و خیریه نمی باشد .

 

 .بیعی فقط اتباع ایرانی را شامل می شود و شامل حال افاغنه نمی شود طرح زایمان ط -31

 

از کیف بیمار بر عهده  %11دمپائی و ...( تا  –دستمال کاغذی  –هزینه لوازم مصرفی شخصی ) پوشاک  -31

 بیمار می باشد .

 

را در همان بیمارستان  بیمارستانهای مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران -32

ارائه نمایند. پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز 

دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز  نمی  هبیماران حتی برای شرکتهای ک

 .باشد
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