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دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات دندانپزشکی بیمههای پایه

نگارش

دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور-گروه ارزشیابی ،دیدهبانی بیمههای سالمت

تاریخ انتشار

پاییز سال 1400

نوع سند

قابل انتشار

شماره سند

14000829

تنظیم و تدوین:
 دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور

مقدمه
این دستورالعمل براساس مصوبات هیئت محترم وزیران به شمارههای /98224ت58139ه ـ مورخ  1399/9/1و /5739ت58666ه ـ مورخ
 ،1400/1/23ضـــواب و عوا د یکســـان مراکز ارایه دهنده خدمت و خریدار خدمت خدمات دندانپزشـــکی به شـــماره  142/272مورخ
 1400/5/11ابالغی از دبیرخانه شورای الی بیمه سالمت و همچنین براساس نقطه نظرات و جلسه کارشناسی ا ضای شورای الی بیمه
سالمت تدوین و نگارش شده ا ست .این د ستورالعمل از زمان ابالغ دبیر شورای الی بیمه سالمت ک شور ،برای کلیه سازمانهای بیمهگر
پایه و مراکز ارائه خدمت الزماالجرا میبا شد .با نایت به لزوم بازنگری دورهای این د ستورالعمل در را ستای خدمتر سانی هر چه بهتر به
بیمه شدگان ،ضروری است کلیه ذینفعان موارد اصالحی را از طریق حوزههای ستادهای خود به دبیرخانه شورای الی بیمه سالمت کشور
منعکس نمایند.

ماده  :1خدمات تحت پوشش بیمههای پایه
لیست خدمات تحت پوشش بیمههای پایه در جدول ذیل ارائه شده است.
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ردیف

کد

شرح خدمت

طبقه بندی خدمت

جزء حرفهای

جزء فنی

جزء مواد و لوازم مصرفی

گروه تخصصی مشمول %50

1

D1120

پروفيالكسي-كودك

پيشگيری /پروفيالكسي دنداني

1

2.32

2.63

اطفال

2

D1206

كاربرد موضعي وارنيش فلوراید

پيشگيری/درمان موضعي با فلوراید

0.6

2.32

3

اطفال

3

D1208

كاربرد موضعي فلوراید به جز وارنيش

4

D1330

دستورات بهداشت دهان

پيشگيری/درمان موضعي با فلوراید
(درمان در مطب)
پيشگيری/سایر خدمات پيشگيری

0.5

2.32

3

اطفال

0.7

1.16

2.45

پریو  ،بيماری های دهان  ،اطفال

5

D1351

سيالنت )Sealant(-به ازاء هر دندان فيشورسيلنت

پيشگيری/سایر خدمات پيشگيری

0.8

1.58

6.69

اطفال

6

D4346

جرم گيری در حضور التهاب متوسط یا شدید عمومي_
تمام دهان پس از بررسي دهاني

پریودانتيکس/درمان های غير جراحي
پریو دنتال

9

5

4.6

پریو

7

D2140

آمالگام-یک سطحي دندانهای شيری یا دائمي

2

2.98

4.55

8

D2150

آمالگام-دو سطحي دندانهای شيری یا دائمي

2.2

3.89

5.74

9

D2160

آمالگام-سه سطحي دندانهای شيری یا دائمي

2.7

4.97

8.02

10

D2391

كامپوزیت رزیني-یک سطحي خلفي

2

3.23

6.69

11

D2392

كامپوزیت رزیني-دو سطحي خلفي

4

4.14

8.11

12

D2393

كامپوزیت رزیني-سه سطحي خلفي

ترميمي/ترميم های كامپوزیت رزیني
-مستقيم

5.4

5.47

9.13

13

D7140

كشيدن دندان رویش یافته یا ریشه آشکار (با الواتور خارج
كردن با فورسپس)

جراحي دهان ،فک وصورت/كشيدن
(شامل بي حسي موضعي ،بخيه زدن
در صورت نياز و اقدامات الزم پس از
جراحي)

2.2

2.1

14

700065

رادیوگرافي دندان هر فيلم(پری اپيکال یا بایت وینگ)

0.39

0.47

ترميمي/ترميم های آمالگام (شامل
پرداخت)
ترميمي/ترميم های آمالگام (شامل
پرداخت)
ترميمي/ترميم های آمالگام (شامل
پرداخت)
ترميمي/ترميم های كامپوزیت رزیني
مستقيمترميمي/ترميم های كامپوزیت رزیني
-مستقيم

1.99

ترميم  ،اطفال ( اطفال برای زیر 10
سال )
ترميم  ،اطفال ( اطفال برای زیر 10
سال )
ترميم  ،اطفال ( اطفال برای زیر 10
سال )
ترميم  ،اطفال ( اطفال برای زیر 10
سال )
ترميم  ،اطفال ( اطفال برای زیر 10
سال )
ترميم  ،اطفال ( اطفال برای زیر 10
سال )
جراحي فک و صورت

ماده :2تعاریف
 )1هر ردیف تعرفه خدمات دندانپزشکی از  3عسمت تشکیل شده که شامل موارد زیر می باشد:
 :1-1جزء حرفه ای :ن شان دهنده ارزش ن سبی خدمت ،مهارت پز شک ،سختی کار و تالش و ن سبت ری سک به بیمار و دندانپز شک
میباشد که از کتاب  2019 RVDاستخراج شده است.
 :2-1جزء فنی :شامل کلیه هزینههای پرسنلی ،اجاره محل ،سود سرمایه ،هزینه استهالک و سایر هزینههای سربار میباشد که طبق
محاسبات عیمت تمام شده به دست میآید.
 :3-1مواد مصرفی :شامل مواد مصرفی مومی و اختصاصی به ازای هر ردیف تعرفه خدمت میباشد.
تب صره :هزینه البراتوار بطور جداگانه مطابق فاکتور ر سمی محا سبه و به سر جمع رعم مربوطه ا ضافه میگردد و محدود به خدماتی
است که جزء البراتواری دارند و هزینه آن مشمول خدمات دندانپزشکی در تعهد بیمه نمیباشد.

ماده :3ضوابط اجرایی
 )1در صورتی که دندانپزشک متخصص ،ارائه کننده خدمات موجود در جدول تعرفههای خدمات دندانپزشکی باشد ،صرفاً برای خدمات
تخصصی مرتب با رشته تخصصی مربوطه %50 ،به جزء حرفهای پایه خدمت مربوطه اضافه میگردد.
 )2برای کودکان تا  10ســال تمام در صــورت ارائه خدمات انواخ خدمات تخصــصــی ترمیمی %50،به جزء حرفه ای پایه خدمت مربوطه
اضافه میگردد .در صورت ارائه این خدمات توس دندانپزشکان متخصص اطفال ،این تعدیل عابل محاسبه و اخذ میباشد.
 :1-2در صورت انجام خدمت تحت بیهوشی یا آرام بخشی ،این افزایش عابل محاسبه نمی باشد.
 )3در صورتی که فرد مراجعه کننده ،معلول ج سمی حرکتی و ذهنی )برا ساس نامه شماره  99/470248مورخ  99/12/19من ضم به
ابالغیه دبیرخانه به شماره  142/491مورخ  )99/12/12یا بیماران دارای شکاف کام یا نشانگان (سندرومهای) مادرزادی مثل کلیدوکرانیال
دیسپالزیا و آملوژنسیس ایمپرفکتا باشد %100 ،به جزء حرفهای پایه خدمت مذکور اضافه میگردد.
 )4در صورت نیاز بیمار به بیهو شی مومی و  ،IV sedationتعرفه بیهو شی با پایه  3و با ح ضور م ستمر متخ صص بیهو شی و تکمیل
چارت بیهو شی ،عابل محا سبه و پرداخت می با شد .نحوه محا سبات تعرفه بیهو شی و تعدیالت آن مطابق با کتاب ارزش ن سبی خواهد بود.
ضرایب ریالی ،مطابق تعرفههای م صوب بیهو شی هیات وزیران برای سایر خدمات و برا ساس پروانه بهرهبرداری مراکز ارائه کننده خدمت
عابل محاسبه و پرداخت میباشد.
بند :1-4مراکزی که مطابق آیین نامه پیوســت (آیین نامه تاســیس درمانگاه دندانپزشــکی) دارای مجوز انجام خدمت دندانپزشــکی تحت
بیهوشی می باشند ،مجاز به ارائه خدمات بیهوشی خواهند بود .عابل ذکر است تعرفه بیهوشی در مطب عابل پرداخت نمیباشد.

 )5خدمات عابل ارائه (مطابق جدول ذیل) تو س بهدا شت کار دهان و دندان ،کاردان بهدا شت دهان ،پر ستار دندانپز شکی و تکن سینهای
سالمت دهان که دارای مجوز و صاحب صالحیت از سوی وزارت بهدا شت ،درمان و آموزش پز شکی میبا شند ،معادل  %50جزء حرفهای
پایه خدمات دندانپزشک مومی در تعهد سازمانهای بیمهگر میباشد.

ردیف
1
2
3
4
5
6

کد
D1120
D1206
D1208
D1330
D1351
D4346

شرح خدمت
پروفيالكسي-كودك
کاربرد موضیع وارنیش فلوراید
كاربرد موضعي فلوراید به جز وارنيش
دستورات بهداشت دهان
سيالنت )Sealant(-به ازاء هر دندان فيشورسيلنت
جرم گيری در حضور التهاب متوسط یا شدید عمومي_ تمام دهان پس از بررسي دهاني

 )6ویزیت دندانپزشک همزمان با انجام خدمات تخصصی دندانپزشکی عابل محاسبه و دریافت نمیباشد.
 :1-6ویزیت همزمان با انجام خدمات رادیوگرافی عابل محاسبه و دریافت میباشد.
 :2-6ویزیت رزیدنتهای سال اول و دوم دندانپزشکی معادل ویزیت دندانپزشک مومی و برای رزیدنتهای سال  3و باالتر معادل ویزیت
متخصص دندانپزشکی عابل محاسبه و پرداخت میباشد.
 :3-6در خصـو

دندانپزشـکان تمام وعت جغرافیایی بخش دولتی ،ویزیت تمام وعت جغرافیایی براسـاس تعرفه مصـوب هیات وزیران به

شماره /5732ت58666هـ مورخ  1400/01/23عابل محاسبه و پرداخت است.
 )7دستورات بهداشت دهان با کد ملی  D1330و شرح خدمت شامل ارزیابی دفعات و نحوه استفاده از مسواک و استفاده از نخ دندان با
استفاده از مدل ،بررسی جرم و کنترل پالک و نشان دادن وضعیت دندانها و مخاط به بیمار با دوربین داخل دهانی یا آینه و ،....در صورت
ارائه خدمت به مدت  10دعیقه ،یک بار برای هر فرد عابل محاسبه و پرداخت میباشد.
 )8پروفیالکســـی-کودک با کد ملی  ،D1120کاربرد موضـــعی وارنیش فلوراید با کد ملی  D1206و کاربرد موضـــعی فلوراید به جز
وارنیش با کد ملی  ،D1208صرفا برای اطفال ( تا  10سال ) و هر  6ماه یک بار عابل محاسبه و پرداخت است.
 :1-8دو کد  D1206و  D1208همزمان باهم عابل پرداخت نمیباشد.
 )9تعرفه رادیوگرافی  Bite wingمعادل ( PAپری اپیکال) می باشد.
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 )10فیشور سیالنت دندان شماره  ،6از سن  6تا  10سالگی ،صرفا یک بار عابل محاسبه و پرداخت میباشد.
 )11خدمات ترمیمی شامل کدهای ملی  D2393 ،D2392، D2391،D2160 ،D2150 ،D2140بوده و صرفا برای دندان شماره  6و
جهت گروه سنی  6تا  14سال در تعهد بیمههای پایه می باشد.
 :1-11خدمات ترمیمی صرفا یک بار در سال برای همان دندان عابل پرداخت است.
 :2-11انجام کلیه تعهدات و خدمات ترمیمی با کدهای  D2393 ،D2392 ،D2391 ،D2160 ،D2150 ،D2140به صورت همزمان
بر روی یک دندان عابل گزارش و اخذ نمیباشد.
 )12جهت کشیدن دندانهای شیری ،دائمی و دندان قل معمولی ،کد ملی  D7140عابل محاسبه و پرداخت میباشد.
 )13منظور از کد  ،D4346جرم گیری در حضور التهاب متوس یا شدید مومی تمام دهان پس از بررسی دهانی و جرمگیری کامل دو
فک می باشد .این خدمت یک بار در سال برای هر فرد و برای افراد  6سال و باالتر عابل محاسبه و پرداخت می باشد.
 )14تمامی مراکز بهداشــتی _ درمانی دولتی ،خیریه و موعوفه ،مومی غیر دولتی و خصــوصــی ملزم به ر ایت ســقف تعرفههای ابالغی از
هیات وزیران میبا شند .کلیه پرداخت بیماران میبای ست از طریق صندوق مرکز ارائه دهنده خدمت انجام شود و مراکز دندانپز شکی مجاز
به دریافت هیچ گونه وجه خارج از تعرفههای ابالغی نمی باشند.
 )15ضــرایب تعدیلی در دســتورالعمل مذکور باهم عابل جمع خواهند بود و تا ســقف پرداخت دو نیم برابر ارزش نســبی پایه خدمت عابل
محاسبه خواهد بود.
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