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 توسعه جمبرنامه پنقانون  73ب ماده  دفتر بودجه و اعتبارات معاونت درمان و کمیته اجرایی بند

 

 بسمه تعالی

 

 

 معاونت درمان

 

 

 

قانون برنامه پنجم  73دستورالعمل اجرایی بند ب ماده

 سوانح و حوادث ترافیکی ؛توسعه
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  :کلیات  – 1ماده 

غیردولتی موظف به پذيیر  و   دولتی و مراکز درمانی تمامقانون برنامه پنجم توسعه  73براساس بندب ماده 

  .ارائه خدمات فوري و بدون قید و شرط به  مصدومین سوانح  و حوادث رانندگی می باشند

ها یا مراکز درمانی و یا اجبذار  عدم پيیر  مصدومین مشمول این دستورالعمل توسط بیمارستان تبصره:

مطابق قانون مجازات خودداري از کمك به مصدومین و  به پرداخت وجه هنگام پيیر  تخلف محسوب و

و همچنین سذایر قذوانین جذاري کشذوري و وزارت بتداشذت و       1731رفع مخاطرات جانی مصوب سال 

  آموز  پزشکی با متخلف برخورد خواهد شد.

 

  :تعاریف  – 2ماده 

 مصدوم سوانح و حوادث رانندگی: 

هاي شتري و غیذر  )در جاده که در اثر حوادث و سوانح رانندگیراین دستورالعمل به فردي اطالق می گردد د

 به خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با آسیب ایجاد شده نیاز پیدا می کند.   ،با وسایل نقلیه موتوري شتري(

  باشد. مشمول دستورالعمل فوق نمیو ریلی هوایی  ،دریاییتبصره : حمل و نقل 

 تصادف:

وسیله نقلیه متحرك بذه تنتذایی)انحراف، خذروز از راه، وانگذونی و سذقوط در      حادثه اي است که براي یك 

پرتگاه( و یا بین یك وسیله نقلیه متحرك با یك عامل دیگر همچون یك وسیله نقلیه، عابر، حیذوان، اشذیا    

 .ثابت بوقوع می پیوندد و منجر به خسارت جانی می گردد
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   : جمعیت مشمول آیین نامه - 7ماده 

مشذروط بذه   می باشد و روستائی  جاده اي ترافیکی که شامل تصادفات درون شتري، مصدومین حوادث کلیه

 می باشند. مندرز در این دستورالعمل مشمول ارائه اسناد 

  :ترافیکی شامل یکی از موارد ذیل می باشدسانحه  اسناد مورد نیاز بابت تایید *   

 )پلیس راهور( یا مراجع قضایینیروي انتظامیمورد تایید کروکی یا کپی برابر اصل اصل  •

  (113گزار  فوریتتاي پزشکی )اورنانس  •

بذه  عدم وجود امکانات یا ارجاع از بخش خصوصی به دلیل )سایر مراکز  : در صورت اعزام بیمار به1 تبصره

  الصاق نماید.دولتی( مرکز درمانی اولیه موظف است اسناد تایید کننده سانحه ترافیکی را به پرونده بیمار 

در مواردي که مصدوم سانحه ترافیکی توسط آمبوالنس هاي هالل احمر جاده اي به بیمارستان  :2 تبصره

 انتقال داده شود، مشمول این آیین نامه می باشد.

اليکر مذی   که ضارب ایرانی باشد مشمول دستورالعمل فوق ، در صورتییگانهبدر خصوص اتباع  :7 تبصره

 باشد.

  :بسته خدمات مورد تعتد آیین نامه  - 1ماده 

از جملذه دارو ، ملزومذات   ،تشخیصی و درمانی اعم از بستري و سرپائی  تحت پوشش بیمه پایه  خدمات تمام

مشذمول   (ارز  نسذبی خذدمات  کتذاب  مطذابق  )مصرفی پزشکی از هنگام پيیر  تا پایان روزهاي پیگیري 

  می باشد. دستورالعمل

: بدیتی است هزینه هاي ثانویه از قبیل خارز کردن پیچ و پالك و یا درمذان عذوارد دیذررس و    1 تبصره

  نمی باشد.فوق اليکر مشمول این دستورالعمل  موارد مشابه پس از پایان روزهاي پیگیري

و خدمات خذارز  اق خصوصی یا ات VIPبراي استفاده از تخت هاي  در صورت درخواست مصدوم :2 تبصره

 .خواهد بود تفاوت هزینه مربوطه به عتده مصدومپرداخت مابه الاز تعتد؛ 

 .سایر خدمات ضروري خارز از بیمه پایه تحت پوشش این آئین نامه متعاقبا اعالم خواهد شد  :7تبصره 
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  : مبناي پرداخت تعرفه خدمات - 3ماده 

و هزینه هاي مصدومین مشمول این دستورالعمل بر مبناي تعرفه هاي دولتی مصوب هیئت محترم دولت  تمام

 .پرداخت خواهد شد  K1وزارت بتداشت ، درمان و آموز  پزشکی در سقف 

: مالك محاسبه تعرفه درمورد اقالم و تجتیزات مصرفی پزشذکی قیمذت هذاي اعالمذی توسذط      1تبصره 

 .سازمان غيا و داروست 

اعمال و خدمات مشمول پرداخت گلوبال ،مطابق دستورالعمل گلوبال قابل محاسبه و پرداخذت   :2 بصرهت

وجتی خارز از شذمول دسذتورالعمل مذيکور را  نخواهذد     خواهد بود و بیمارستان حق دریافت هیچگونه 

 داشت.

 K2پرداخت هزینه هاي خدمات ارائه شده در چتارچوب این دستورالعمل مشمول  است بدیتی :7 تبصره

تمام وقت جغرافیایی )در صورت حضور تمام وقت ارائه کنندگان( و تعرفه ترجیحی منذاطق محذروم نیذز    

  خواهد بود.

  یین نامه شامل موارد زیر است :آشمول این خارز از  پرداختتاي :1 تبصره

مابه التفاوت بستري و دریافت خدمات در بخش خصوصی )به شرط رضایت بیمار و عذدم انحصذاري   :  الف

  بودن خدمات ميکور در بخش خصوصی هر شترستان (

 هزینه خدمات دریافتی بعد از روزهاي پیگیري  :  ب        

سط بیمه وکه اصوال ت ط به عوارد دیررس و خدماتی مانند خروز پیچ و پالك و ...هزینه خدمات مربو:  ز      

 هاي پایه ،تکمیلی و.... قابل پرداخت خواهد بود .

  : به بیمارستان ها و مراکز نحوه پرداخت  – 6ماده 

برنامه پنجم قانون  73الکترونیکی بند ب ماده مالك پرداخت ها صرفا بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه 

 معاونذت درمذان   پس از بررسی و کارشناسی اسناد توسذط ممیذزین    r.health.gov.i29  توسعه به آدرس

 .،درمان و آموز  پزشکی خواهد بود وزارت بتداشت
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روز بعد از پایان هر ماه اسناد تتیه شده بذالینی و مذالی را طبذق قذوانین      11کلفند ماهانه و حداکثر مراکز م-

کارشناسان ذیربط در بیمارستان آماده نموده و ممیزین پذس  تنظیم اسناد بیمه سالمت بابت بازدید و ممیزي 

 از بررسی نسبت به تحویل اسناد بابت بررسی در مرکز اقدام نماید.

تمام مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، خیریذه و ... موظذف بذه ارائذه اسذناد درخواسذتی        :1 تبصره

 ممیزي وزارت متبوع می باشند.کارشناسان مصدومین حوادث و سوانح ترافیکی به 

و ثبذت در سذایت    معاونت درمان نسبت به تسویه حساب اسناد بر اساس نظر کارشناسان ممیز :2 بصرهت

 ماهه اقدام خواهد نمود . 7در مقاطع زمانی 

 

  :دارو و تجتیزات  -3ماده 

اقالم و لوازم پزشکی کیفی تولیذد  مراکز درمانی ملزم به استفاده از دارو، ی، درخصوص دارو و تجتیزات پزشک

و درخصوص مواردي که دارو و یا تجتیذزات   هستند وزارت متبوع  سازمان غيا و داروداراي تائیدیه از  داخل

سازمان غيا  شده اعالممالك پرداخت قیمت هاي مصوب و  ،پزشکی مصرفی داراي مشابه تولید داخل نباشند

  می باشد. و دارو

  : مراکز غیر دولتی )عمومی غیردولتی و خصوصی( -8ماده 

بیمارسذتان خصوصذی پذيیر  شذده باشذد      درمواردي که  مصدوم مشمول این دستورالعمل در ابتدا توسط 

 بیمارستان خصوصی موظف است پس از انجام اقدامات درمانی اولیه نظیر احیا  بیماران و تثبیت شکسذتگی 

ها، بدون اخي هیچگونه وجتی مراتب را به ستاد هدایت دانشگاه مربوطه اطالع دهد. ستاد هذدایت دانشذگاه   

ونه بیماران به بیمارستان دولتی اقدام نمایذد. بذدیتی اسذت    موظف است نسبت به اخي پيیر  و اعزام اینگ

هزینه خدمات اولیه ارائه شده بر اساس اسناد ارسالی و طبق سایر مفاد ایذن دسذتورالعمل توسذط معاونذت     

  درمان دانشگاه به مرکز ارائه دهنده خدمت پرداخت خواهد شد.

 صرفا به مراکز دولتی انتقال دهد .ستاد هدایت مکلف است تمام مصدومین تصادفی را : 1تبصره 

ضمن اعالم : درصورتی که بیمار مصدوم، داوطلب شروع یا  ادامه درمان در بخش غیردولتی باشد)2بصرهت

  مصدوم پرداخت خواهد شد. رضایت کتبی( مابه التفاوت هزینه توسط خود
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  : اعزام ، ارجاع و مراجعات بعدي -9ماده 

کلیه  هزینه ها  ،وجود امکانات در محدوده دانشگاه به علت عدمتنتا  بیمار به مراکز دیگر رجاعدر صورت ا-1

  مشمول این دستورالعمل می باشد.

مراجعات بعدي بیماران براي پیگیري درمان تا پایان  روزهاي پیگیري به اولین بیمارستان پيیر  دهنذده  -2

  .یا بیمارستان دیگر مشمول این آیین نامه می باشد

 ،در مواردي که خدمات مورد نیاز در سطح شترستان فقط در بخش غیر دولتی و خصوصی قابل ارائه باشد-7

به عتده دانشگاه خواهد بود . انتخاب بخش خصوصی یا اعزام بیمار بر اساس نظر ت هزینه هاي مصدوم رداخپ

گونذه پرداخذت براسذاس تعرفذه      الزم به ذکر است هذر خواهد بود. آن دانشگاه کتبی نماینده معاونت درمان 

 توافقی فی مابین دانشگاه و بخش غیردولتی و خصوصی می باشد.

 

 تبصره تتیه و تنظیم شده است. 13 ماده و  9این دستورالعمل در *

 

 

 


