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 ،روبروي بانک ملتستاد مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضلع شرقی تهران، شهرك قدس، خیابان ایوانک شرقی، : نشانی پستی

  88082673:  نمابر - 81455877 :، تلفنطبقه دوم ،33ساختمان ، شعبه بهداشت و درمان

  جناب آقاي دکتر  محمدرضا ظفرقندي

  رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

  جناب آقاي دکتر مصطفی ساالري

  مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

  جناب آقاي مهندس طاهر موهبتی

  رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

  يجناب آقاي دکتر امیر نوروز

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

  جناب آقاي دکتر سلیمانی

  رییس کل محترم بیمه مرکزي ایران

  جناب آقاي دکتر قاسم جان بابایی

  معاون محترم درمان

  جناب آقاي دکتر میدري

  معاون محترم امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  اب آقاي رضا عوض پورجن

  رئیس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

 خدمات همودیالیز) ست، سوزن و صافی(ابالغیه پوشش بیمه اي تغییرات قیمت ملزومات پزشکی: موضوع

  ؛با سالم و تحیات

در خصوص  98/ 10/7مورخ  110/142یه شمارهابالغپیرو  و با تقدیم احترام؛) ص(با صلوات بر محمد و آل محمد        

قیمت مورد تعهد ملزومات مصرفی خدمات همودیالیز و با عنایت به پیش بینی رشد دارو و ملزومات پزشکی به میزان 

به شماره  1399سال ی درمانی مصوب هیئت محترم وزیران در تعرفه هاي خدمات تشخیص) درصد نیم و دوازده% (12.5

ملزومات مصرفی خدمات همودیالیز  و عدم اعمال آن در سال جاري در خصوص13/02/1399ورخ م ـه57639ت/11989

گر پایه براي یک عدد ست، و صافی و دو عدد سوزن به طور گلوبال معادل هاي بیمهپوشش سازمان رساند به استحضار می

- کربنات و محلول دیالیز در قالب قیمتبیالزم به ذکر است هزینه پودر . گرددتعیین می 99ریال از ابتداي سال  922500

کتاب ارزش نسبی قابل محاسبه و پرداخت آخرین ویرایش نامه دارویی و تعرفه خدمات مرتبط براساس هاي مصوب تفاهم

 .گردد ابالغ می 1399مراتب جهت استحضار و ابالغ به کلیه واحد هاي تابعه از ابتداي سال  .است

  


