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 جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی
معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر غالمرضا سلیمانی

رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای سید مرتضی بختیاری

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)

جناب آقای دکتر  مسعود میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای حجت عبدالملکی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

موضوع :وحدت رویه و لزوم ایجاد وحدت رویه فی مابین ارائهکنندگان و خریداران خدمت 

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمّد و آل محمّد و با تقدیم احترام؛ در راستای اجرای ماده ٣ قانون بیمه همگانی و با عنایت به 

لزوم هماهنگی و انسجام در اجرای مصوبات شورای عالی بیمه سالمت کشور و ایجاد وحدت رویه فی مابین 

ارائهکنندگان و خریداران خدمت موضوع تصویبنامه شماره ٥٥٧١٨/ت٥٩٠٧٣هـ مورخ ١٤٠٠/٠٥/٣١ هیات محترم 

وزیران و همچنین با توجه به گزارشات متعدد واصله از سوی ارائهکنندگان و همچنین ابالغیه یا مکاتبات سازمانهای 

بیمهای که نشان از عدم رعایت مصوبات هیات محترم وزیران یا شورای عالی بیمه سالمت کشور در خصوص 

تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی و دستورالعملهای خرید خدمات، پوشش و اخذ هزینه مینماید؛ خواهشمند 

است دستور فرمائید از هر گونه مکاتبه، ابالغ دستورالعمل، ابالغیه و بخشنامه که خالف مصوبات ابالغی مذکور باشد، 

اجتناب نمایند. بدیهی است در صورت اجرای هر گونه مصوبه خالف مصوبات مذکور، مراتب از طریق دستگاههای 

نظارتی پیگیری خواهد شد. مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی تقدیم میگردد.
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رونوشت :
جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت

جناب آقای یوسف وند رئیس گروه ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سالمت


