
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۴۲/۴۹

دارد
۱۴۰۰/۰۲/۰۴

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

نشانی پستی: تهران، شهرک غرب، خیابان شجریان شمالی، کوچه بیست و سوم، پالک ١، طبقه دوم   کد پستی :١٤٦٧٨٣٤١٧١
تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣

   

 جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند

وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی 

جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری

وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر  محمدرضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای سید مرتضی بختیاری 

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان
موضوع :تعرفه خدمات شایع گلوبال سال ١٤٠٠ به همراه مابه التفاوت تعرفه برای اسناد تحویلی توسط مراکز طرف قرارداد

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ در راستای اجرای بند (ث) تعرفه خدمات تشخیصی   

و درمانی در بخش دولتی، تصویبنامه شماره ٥٧٣٢/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣هیات محترم وزیران مبنی بر 

محاسبه و ابالغ تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال) براساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و 

جزئیات تعرفه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور؛ به پیوست جدول تعرفه این خدمات جهت 

بهرهبرداری و ابالغ به واحدهای تابعه به شرح ذیل اعالم میگردد.
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تعرفه ستونهای ارزش نسبی جزء حرفهای (ستون ٥) و ارزش تام بیهوشی (ستون ٦) در محاسبات مجموع  .١

تعرفه گلوبال ابالغی لحاظ نگردیده است. لذا این دو ستون براساس وضعیت تمام وقتی پزشکان معالج و 

متخصص بیهوشی (تمام وقت یا غیر تمام وقت) و براساس ضرایب ریالی مندرج در تصویب نامه هیات محترم 

وزیران برای تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی، قابل محاسبه و به سر جمع هزینه گلوبال 

(ستونهای ٨ تا ١١) اضافه میگردد.

کدهای تعدیلی (٣۹-)، (٦٣-)،(٨٥-)و (۹٥-) در صورت وجود اسناد مثبته، به سرجمع تعرفههای مربوطه اضافه  .٢

میگردد.

تعرفه اعمال جراحی شایع گلوبال مطابق با فهرست پیوست از تاریخ ١٤٠٠/٠١/٠١ الزم االجرا میباشد. .٣

مابهالتفاوت تعرفه بخش دولتی، مراکز عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی طرف قرارداد با سازمانهای بیمهگر  .٤

پایه براساس تعرفه دولتی، در فروردین ماه سال ١٤٠٠ معادل ٢۹.٧ درصد کل رقم صورتحساب ارسالی در اعمال 

گلوبال (در صورت تنظیم اسناد ارسالی براساس تعرفههای سال ١٣۹۹) و برای اسناد بستری به استثنای اعمال 

گلوبال معادل ٢٣.٧ درصد کل رقم صورتحساب ارسالی (در صورت تنظیم اسناد ارسالی براساس تعرفههای سال 

١٣۹۹)، از سوی سازمانهای بیمهگر پایه قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

مابهالتفاوت خدمات سرپایی براساس روال سالهای گذشته محاسبه و از سوی سازمانهای بیمهگر پایه 
پرداخت میگردد.

 


