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  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 امیر نوروزي

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

  زداجناب آقاي دکتر محمدحسن 

  سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی

  جناب آقاي مهندس طاهر موهبتی

  رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

  جناب آقاي دکتر محمدباقر نوبخت

  رییس محترم شوراي عالی آمار معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

  ظفرقنديجناب آقاي دکتر  محمدرضا 

  رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

  جناب آقاي دکتر قاسم جان بابایی

  معاون محترم درمان

 ابالغ تعرفه آزمایش تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم : موضوع

  ؛با سالم و تحیات

شماره  تصویبنامه) 1( یفرد) د(بند ) 2(به تبصره  یتبا عناو با تقدیم احترام؛ ) ص(با صلوات بر محمد و آل محمد

دهانه  رطانزودهنگام س یصتشخ خدمت تعرفه گلوبالهیات محترم وزیران، بدینوسیله  19/1/1398هـ مورخ 56403ت /2893

مورد  17/7/1397که در جلسه مورخ  )کا جزء فنی 5/4اي و  کا جزء حرفه 22/0شامل ( کا 72/4با ارزش  ) اسمیر پاپ HPV( رحم

  .گردد ابالغ می 1398خرداد ماه  يابتداه است، جهت اجرا از سالمت قرار گرفت یمهب یعال يشورامحترم  ياعضادگان نماین ییدتا

الزم به ذکر است آزمایش مذکور در مراکز خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه براي مراجعات بیمار براساس 

در مراجعات خارج از . ریب تعرفه بخش دولتی قابل محاسبه استاستانداردهاي ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ض

  . ضوابط ابالغی، با ضریب تعرفه بخش مربوطه و به صورت آزاد قابل محاسبه و اخذ می باشد
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کتاب  807026کد (اسمیر  اسمیر و خدمت پاپ پاپ HPVهمچنین در سال اول اجراي این برنامه، پوشش خدمت گلوبال 

اسمیر تحت  پاپ HPVگیرد و از سال دوم صرفاً خدمت گلوبال  هاي پایه صورت می همزمان توسط بیمهبه طور ) ارزش نسبی

  .باشد هاي پایه می پوشش بیمه

 

  

  

  

    


