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

و نظارت بر عملکرد    19- در پاسخ به استعالم در خصوص تعرفه ابالغی آزمایش تشخیص مولکولی کووید: موضوع

  )مهم –آنی ()مهم –آنی (آزمایشگاههاي مجاز به انجام  این آزمایش 

  

  با سالم و احترام

علوم پزشکی در خصوص ابالغ جدید تعرفه آزمایش تشخیص مولکولی  هاي دانشگاهبرخی به استعالم  در پاسخ  

دبیرخانه  یهابالغ ،28/8/1399رخ هـ مو 58137ت /97530مصوبه هیات محترم وزیران به شماره  با عنایت به، 19کووید 

معاون محترم درمان وزارت متبوع به شماره  چنین نامههمو  17/09/99مورخ  332/142عالی بیمه سالمت به شماره   شوراي

 ::رساند استحضار میموارد زیر را به منظور تشدید نظارت به  ،22/09/99د مورخ 17108/400

 محل در گیري نمونه پذیرش، شامل( 805119با کد ملی  Covid-19تشخیص مولکولی  تعرفه آزمایش گلوبال -1

هاي کارشناسی و تصویب  پس از بررسی )سامانه در ثبت و گزارش ،RT PCR و استخراج آزمایش انجام آزمایشگاه،

این خدمت در بخش خصوصی مبلغ قابل دریافت براي و تعرفه  یافتههیات محترم وزیران، نسبت به قبل کاهش 

اده یا استف خارجی کیت مصرفیو به هیچ عنوان و یا بهانه اي از جمله استفاده از  تعیین گردیده است 3،017،093

هاي  مصوبه هیات محترم وزیران و ابالغ .اخذ شود کننده مراجعه از بیشتري مبلغ نبایددستگاهی  هايروش از

کامال  و تعرفه،مبنی بر مالك قرار دادن تولیدات داخل در برآورد هزینه تمام شده دبیرخانه و معاون محترم درمان 

 . شود تخلف محسوب می تاریخ ابالغ از واضح و روشن است و دریافت مبالغ باالتر از تعرفه فوق

ملزم به ثبت روزانه کلیه  19- الزم به تاکید است آزمایشگاههاي مجاز به انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید

 .نتایج آزمایشگاهی در سامانه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند

تشخیص خصوصی مجاز به انجام آزمایش هاي  زمایشگاهآتعدادي از  که متاسفانه ي پزشکی،ها برخی آزمایشگاه -2

 مثل(متقاضی آزمایشدرخواست یا  پزشک معالجتجویز بدون نه تنها ، در بین آنها هستند 19- مولکولی کووید

ژي کروناویروس جدید سرولو هاي را به انجام آزمایش گیرنده خدمت، )براي مسافران برون مرزي خطوط هواپیمایی

رعایت نیز را ) ریال 289916(تعرفه مصوب ) 803720کد (این خدمت  براي ارائهبلکه  ،کنند یتشویق یا مجبور م

  .کنند نمی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش منحصر به برنامه هاي  19- ژن کووید استفاده از کیت تشخیص آنتیدر حال حاضر  -3

هنوز مجوزي براي و  ایگان بودهاین خدمت ر. است شدهتعیین و مراکزي است که توسط وزارت متبوع پزشکی 

و دریافت هر مبلغی از  19-ژن کووید تشخیص آنتیانجام آزمایش بنابراین  .صادر نشده است آن کاربرد آزمایشگاهی

  .تا اتخاذ تصمیم مقتضی مجاز نیست ،از جمله آزمایشگاههاي خصوصی ،مراجعین در موسسات پزشکی
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دریافت مبالغ بیش  بویژهدر صورت مشاهده هرگونه تخلف ارت ها، ضمن تشدید نظخواهشمند است دستور فرمایید 

ضمناً  .شودمنعکس به آزمایشگاه مرجع سالمت  آزمایشگاه متخلف تعلیق و مراتب سریعاً مجوز قانونی، ابالغی از تعرفه

اونت در جهت آن معنظارتی تقاضا میشود، به منظور افزایش اطمینان و اعتماد مردم به نظام سالمت، کلیه اقدامات 

از طریق رسانه ها به اطالع عموم بطور مستمر حفاظت مالی از گیرندگان خدمت و ارتقاي کیفیت خدمات آزمایشگاهی، 

 	.رسانده شود

 

 

  



 

 

  بسمه تعالی

  معاونت درمان

  د17108/400

22/09/1399  

  ندارد

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

  جناب آقاي دکتر والیتی

  رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهاي ریوي دکتر مسیح دانشوري

  جناب آقاي دکتر فریدون نوحی

  ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

  اب آقاي دکتر پیمان عشقیجن

  مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون ایران 

 و کیت PCRاعالم قیمت آزمایش : موضوع

  

��رام سالم و ا   با 

عالی بیمه  رئیس محترم دبیرخانه شوراي 17/09/99مورخ  332/142نامه شماره پیوست به 

ور اقدام مقتضی ارسال ، جهت استحضار و دستو کیت PCRاعالم قیمت آزمایش سالمت درخصوص 

  .گردد می

 

 

 

 

  

  :رونوشت

  جناب آقاي محمد امین کشاورز دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د فارس

  سرکار خانم حیدري دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شاهرود

  ه و بویر احمدسرکار خانم الگامه دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کهکیلوی

  سرکار خانم عشرت زابلی زاده دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د بم

  سرکار خانم سلیمانیان دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د چهارمحال بختیاري

  جناب آقاي زیارتی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کاشان

  ه ع پ و خ ب د کردستانسرکار خانم شریفی دبیرخانه م درمان دانشگا

  سرکار خانم ابراهیمی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کرمان

  جناب آقاي مهدیان دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د کرمانشاه

  سرکار خانم رخساره میر محمدي دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د گلستان

  دانشگاه ع پ و خ ب د گناباد جناب آقاي رحماندوست دبیرخانه م درمان

  سرکار خانم کاظمی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د گیالن
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  جناب آقاي دکتر محمدباقر نوبخت

  معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

  جناب آقاي دکتر محمد شریعتمداري

  وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

  جناب آقاي دکتر فرهاد دژپسند

  وزیر محترم وزارت امور اقتصادي و دارائی 

  جناب آقاي دکتر  محمدرضا ظفرقندي

  یس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایرانرئ

  جناب آقاي دکتر قاسم جان بابایی

  معاون محترم درمان

  جناب آقاي دکتر محمدمهدي ناصحی

  رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

  جناب آقاي دکتر مصطفی ساالري

  مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

  ي دکتر امیر نوروزيجناب آقا

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

  جناب آقاي سید مرتضی بختیاري 

  )ره(رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی 

  19قیمت کیت تولید داخل براي تعرفه تست آزمایشگاهی تشخیصی کووید  : موضوع

  ؛با سالم و تحیات

ت /97530هیات محترم وزیران به شماره  تصویب نامهبا عنایت به  و با تقدیم احترام؛) ص(محمد و آل محمد با صلوات بر

مورخ  311/142و ابالغیه شماره  19در خصوص تعرفه تست آزمایشگاهی تشخیصی کووید  28/8/1399هـ مورخ  58137

ت درمان وزارت بهداشت، معاونخل، با عنایت به نامه تولید دا) کیت(این دفتر، در خصوص قیمت مجموعه ابزارهاي  3/9/1399

) 1،830،000(یک میلیون و هشتصد و سی هزار  مبلغ ،16/9/1399د مورخ 16809/400به شماره  درمان و آموزش پزشکی 

  .نامه هیات محترم وزیران، به صورت جداگانه به تعرفه مذکور اضافه می گردد گردد که به استناد تصویب عیین میریال ت
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گیري در محل آزمایشگاه،  شامل پذیرش، نمونه( 19بنابراین تعرفه نهایی آزمایش گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کووید 

ریال و در بخش خصوصی  2،384،255در بخش دولتی مبلغ ) ، گزارش و ثبت در سامانهRT PCRانجام آزمایش استخراج و 

  .تعیین می گردد 3،017،093مبلغ 

  

  

    

  :رونوشت 

  جناب آقاي دکتر سمیعی رئیس محترم آزمایشگاه مرجع سالمت

  جناب آقاي دکتر علیرضا افشار مشاور محترم وزیر در امور بیمه درمان

  جناب آقاي دکتر ولی اهللا فرزانه عضو ناظر محترم مجلس شوراي اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور

  حترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتیجناب آقاي دکتر سید حسین داودي مشاور م

  جناب آقاي یحیی ابراهیمی عضو ناظر محترم مجلس شوراي اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور

  جناب آقاي دکتر منوچهر جمالی سوسفی مدیرکل محترم امور مجلس

  جناب آقاي دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزي ایران


