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معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: ابالغ تعرفه خدمات شایع گلوبال سال ١٤٠١ به همراه مابهالتفاوت تعرفه برای اسناد تحویلی 

توسط مراکز طرف قرارداد

با سالم و احترام

     به پیوست نامه شماره ١٤٢/١٧١ مورخ ١٤٠١/٠٤/٠٧ دبیر محترم شورای عالی بیمه سالمت درخصوص 

تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال) جهت استحضار و ابالغ به کلیه واحدهای تابعه 

ارسال میگردد. 

جهت اجرای تعرفههای مذکور توجه به نکات ذیل الزامی میباشد:

تعرفه ستونهای ارزش نسبی جزء حرفهای و ارزش تام بیهوشی در محاسبات مجموع تعرفه گلوبال  .١

لحاظ نگردیده است. لذا این دو ستون براساس وضعیت تمام وقتی پزشکان معالج و متخصص بیهوشی (با 

لحاظ تمام وقت یا غیر تمام وقت بودن پزشک)، براساس ستونهای محاسبه شده در فایل پیوست، 

محاسبه و به سرجمع هزینه گلوبال اضافه میگردد.

کدهای تعدیلی (٣٩-)، (٦٣-)،(٨٥-)و (٩٥-) در صورت وجود اسناد مثبته، به سرجمع تعرفههای  .٢

مربوطه اضافه میگردد.

تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری، در سرجمع تعرفههای خدمات گلوبال اعمال شده است و  .٣

به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمیباشد.
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ستونهای خودپرداخت بیمار و حقالزحمه پزشکان معالج و متخصص بیهوشی کما فی السابق توسط  .٤

سامانههای HIS محاسبه میگردد و صرفاً جهت اطالع و راستیآزمایی محاسبات سامانههای مربوطه در 

فایل پیوست آورده شده است.

تعرفه اعمال جراحی شایع گلوبال مطابق با فهرست پیوست از تاریخ ١٤٠١/٠١/٠١ الزم االجرا میباشد. .٥

مابهالتفاوت تعرفه بخش دولتی، مراکز عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی طرف قرارداد با  .٦

سازمانهای بیمهگر پایه براساس تعرفه دولتی در سال ١٤٠١، معادل ٢٥ درصد کل رقم صورتحساب 

ارسالی در اعمال گلوبال (در صورت تنظیم اسناد ارسالی براساس تعرفههای سال ١٤٠٠) و برای اسناد 

بستری به استثنای اعمال گلوبال معادل ٢٢.٨ درصد کل رقم صورتحساب ارسالی (در صورت تنظیم اسناد 

ارسالی براساس تعرفههای سال ١٤٠٠)، از سوی سازمانهای بیمهگر پایه قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

مابهالتفاوت خدمات سرپایی براساس رشد سرفصلهای خدمتی (به تفکیک آزمایشگاه، تصویربرداری  .٧

پزشکی و ویزیت و خدمات درمانگاهی) قابل محاسبه و از سوی سازمانهای بیمهگر پایه پرداخت 

میگردد.


