
تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها
دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد. 

شماره: ۱۳۰/۱۳۱۴۷/د/۱۴۰۰

تاریخ:  ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

ساعت: ۱۲:۳۳

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی .....
مدیر عامل محترم مرکز آموزشی و درمانی .....

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان .....
مدیر عامل محترم بیمارستان .....

مسئول فنی محترم بیمارستان .....

سالم علیکم 
با احترام،  به پیوست نامه  معاون محترم درمان وزارت بهداشت با شماره ۴۰۰/۱۰۸۱۰د   مورخ 
۱۴۰۰/۵/۲۴ با موضوع " الزام پذیرش بیماران کرونایی دارای بیمه تکمیلی "جهت اطالع و اقدام 

الزم ، ارسال می گردد.
       



۴۰۰/۱۰۸۱۰د

ندارد

۱۴۰۰/۰۵/۲۴

تولید، پشتیبانیها، مانع زداییهامعاونت درمان
مقام معظم رهبری

   

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

موضوع: پذیرش بیماران کرونایی دارای پوشش بیمه تکمیلی درمان 

             با سالم و احترام
                    پیرو بخشنامه شماره ۴۰۰/۸۸۸۲د مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در خصوص آمادگی کلیه بیمارستانهای کشور جهت 
تخصیص تمام ظرفیت برای پذیرش بیماران کرونایی، به پیوست نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۶۴۵۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ 
رئیس محترم بیمه مرکزی با موضوع عدم پذیرش بیماران کرونایی دارای پوشش بیمه تکمیلی درمان توسط 
بیمارستانهای خصوصی طرف قرارداد با شرکت های بیمه ای در شهر تهران و بستری بیمه شدگان به صورت آزاد با 
پرداخت های علی الحساب قابل توجه در زمان پذیرش حضورتان ارسال می گردد. با توجه به بررسی و تایید موضوع 
فوق و در راستای اجرای قوانین از جمله تکلیف قانونی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت متبوع (کلیه موسسات بخش 
خصوصی و غیردولتی فعال در امر بهداشت و درمان تحت نظارت، کنترل و برنامه ریزی وزارت بهداشت می باشند) و 
ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه (ارائه کنندگان خدمات سالمت، سازمان ها، سازمان های بیمه ای پایه و مکمل 
موظفند از خط مشئ و سیاست های وزارت بهداشت تبعیت نمایند) کلیه بیمارستانهای دولتی و غیردولتی موظف می 
باشند نسبت به پذیرش بیمه تکمیلی و بستری بیمه شدگان کرونایی مطابق با قراردادهای منعقده با شرکت های بیمه 
ای اقدام نمایند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مفاد این بخشنامه با قید فوریت به کلیه بیمارستانهای تحت پوشش 
ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت بعمل آید و در صورت عدم اجرا  و یا دریافت شکایت و نارضایتی بیماران در این 
زمینه و سپس بررسی و تایید موضوع، تذکر ماده ۳۳ آیین نامه تاسیس به بیمارستان خاطی ابالغ و گزارش آن را به این 

معاونت ارسال نمایند.




