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آني  -فوری
( اطالعیه شماره  -11ستاد کشوری طرح تحول نظام سالمت )

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني...
موضوع :اطالعیه شماره  11نظام تحول سالمت -راهکارهای اجرایی دستورالعمل برنامه کاهش فرانشیز

با سالم و احترام
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با تقدیم احترام؛ با عنایت به سواالت مکرر
دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور در خصوص راهکارهای
اجرایی دستورالعمل برنامه کاهش فرانشیز ،موارد ذیل جهت اطالع ارسال میگردد :
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زنجیره تأمین خدمات:

الف – خدمات آزمایشگاهي
بیمارستان مکلف است خدمات آزمایشگاهی اساسی را طبق فهرست پیوست ،از طریق ارائهه
مستقیم در داخل بیمارستان و یا از طریق زنجیهره یها شهبکه آزمایشهگاهی درون دانشهگاهی
برای بیماران فراهم نماید.
آزمایشهای گروه (Aآزمایشهایی که در فهرست با عالمت  Aمشخص شده اند):
این آزمایشها باید در داخل بیمارستان ،مطابق تعرفه مصوب بخش دولتی و در کوتهاه تهرین
زمان در همه بیمارستانهای تابعه انجام شوند .دانشگاه علوم پزشکی میتواند با توجه به دامنه
محدود فعالیت بعضی از مراکزدرمانی (مثل مراکز تک تخصصی و بیمارستانهای کوچک) که
میزان درخواست بعضی از آزمایشات در آنها کم اسهت ،مشهروب بهه اورسانهو نبهودن یهک
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خدمت آزمایشگاهی ،آن را از طریهق شهبکه ارائهه خهدمت درون دانشهگاهی (آزمایشهگاههای
مرجع یا معین) تامین نمایند.این بیمارستانها می توانند در لیست آزمایشات گروه  Aرا تجدید
نظر نمایند  .نرخ این گروه از آزمایشات صرفا نرخ بخش دولتی خواهد بود .
آزمایشهای گروه ( Bآزمایشهای که در فهرست با عالمت  Bمشخص شده اند):
این آزمایشها در صورت پردرخواست بودن ،با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی ،بایهد رهر
سه ماه در بیمارستان تامین گردند و در غیهر اینصهورت در شهبکه ارجهاع درون دانشهگاهی
(مثال آزمایشگاههای مرجع یا معین) فراهم شوند .در هر صورت تعرفه خدمات باید مطابق با
تعرفه مصوب بخش دولتی باشد .طی این مدت (سه ماه) بیمارستان می تواند با تعرفه توافقی
مابین بخش دولتی وخصوصی (برای آزمایشههای ههای اسهتثنایی حهداکثر تها سهقف تعرفهه
خصوصی مصوب دولت) نسبت به خر یهد ایهن خهدمات از بخهش عمهومی غیهر دولتهی و یها
خصوصی اقدام نماید.
تبصره :برای آن دسته از آزمایشهای گروه  Bکهه درخواسهت بسهیار کمهی دارنهد و یها
امکان تامین آنها به دلیل محدویتهای فنی و یا عدم صرفه اقتصادی در آزمایشگاههای شهبکه
درون دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه وجود ندارد و یا خارج از فهرسهت پیوسهت مهی
باشند ،دانشگاه علوم پزشکی میتواند حداکثر تا سقف تعرفه مصوب بخش خصوصی از سایر
مراکز آنها را خرید خدمت نماید.
آزمایشگاه بیمارستان و اداره امور آزمایشهگاههای معاونهت درمهان ملهزم بهه مشهارکت در
انتخاب آزمایشگاه ارجاع ،پایش کیفیت و نظارت بر روند ارجاع و خرید خدمت میباشند.
دسههتورالعمل اسههتقرار شههبکه درون دانشههگاهی ارائههه خههدمات آزمایشههگاهی و فهرسههت
آزمایشهای آسیب شناسی تشریحی ،سنتیک و تشخیص مولکولی متعاقبا ابالغ خواهد شد.
ب -خدمات تصویربرداری
بیمارستان مکلف است نسبت به تامین خهدمات تصهویر بهرداری در زنجیهره تهامین خهدمات
دانشگاه اقدام نماید و در صورت نبود خدمت در زنجیره دانشگاه  ،مجاز به خرید خهدمات بها
تعرفه متفاوت با تعرفه دولتی نخواهد بود .

بسمه تعالي

344/4163د
6434/44/40
دارد

معاونت درمان

تبصره مهم :
ارائه خدمات پاراکلینیک ( آزمایشگاهی و تصویربرداری ) در مورد بیماران بسترری در
زمان مناسب امری ضروری است و اقدامات فوق نباید منجر به معطلی بیماران شتود ددر
موارد خاص و اسرثنایی به منظور جلوگیری از معطلتی بیمتاران دانشتگاه میروانتد بته
صورت موقت تا تکمیل زنجیره ارجاع خدمات مذکور را ،با در نظتر گترفرس ستمن منتاب
مالی طرح  ،از بخش غیر دولری با نرخ توافمی خرید خدمت نماید د
 - 2هزینه همراه
هزینه همراه فقط برای بیماران زیر  21سال مشمول برنامه مهی باشهد  ،هزینهه همهراه بهرای
بیماران باالی  21سال مشمول برنامه نیست وهزینه آن طبق تعرفهه دولتهی قابهل دریافهت از
بیماران می باشد .
 -3پیش پرداخت :
اخذ پیش پرداخت از بیمهاران اورسانهو مجهاز نمهی باشهد  .حهداکثر میهزان دریهافتی پهیش
پرداخت از بیماران غیر اورسانو باید متناسب با  % 21هزینه تخمینهی خهدمات در خواسهتی
باشد  .اخذ مبالغ بیشتر مجاز نمی باشد .
 -4هزینه حوداث ناشي از کار :
هزینههه خههدمات ارائههه شههده بههه مصههدومین ناشههی از حههودا کههار مشههمول برنامههه کههاهش
فرانشیزنبوده وبایستی طبق قانون توسط کارفرما یا بیمه نامه ای کهه توسهط کارفرمها تهیهه
شده پرداخت شود .

