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 ...و خدمات بهداشتي درماني  پزشكي علومدانشكده / دانشگاه محترم سيری

 رجایي شهيد قلب درماني تحقيقاتي، آموزشي، مرکز محترم ریيس

 دانشوری مسيح دکتر ریوی بيماریهای و سل درماني پژوهشي آموزشي مرکز محترم ریيس

  ایران پاستور انستيو محترم ریيس

 ایران خون الانتق سازمان محترم عامل مدیر

 3131 سال سالمت خدمات نسبی ارزش کتاب ابالغ: موضوع

 

 سالم علیکم

هـ مورخ 47905ت/04447و با تقديم احترام؛ به پیوست تصويبنامه شماره  وآل محمّد( ص)با صلوات بر محمّد     

در ( پیوست تصاوير)هیات محترم وزيران  4/0/1191هـ مورخ 47905ت/04041و تصويبنامه شماره  1/0/1191

قانون ( 10)ماده ( هـ)خصوص کتاب جديد ارزش نسبی خدمات سالمت جمهوری اسالمی ايران مستند به بند 

ها و موسسات تشخیصی و درمانی  برنامه پنجم توسعه کشور، به منظور ابالغ به واحدهای تابعه، بیمارستان

در همین راستا، . گردد ارسال می 1/0/1191دولتی، عمومی غیردولتی، خیريه و خصوصی جهت اجرا از تاريخ 

 :توجه به نکات ذيل الزامی است

 ز طريق سامانه معاونت درمان وزارت بهداشت به آدرسکتاب ارزش نسبی خدمات سالمت ا .1

http://RVU.health.gov.ir زه در دسترس موسسات پزشکی، پزشکان و دست اندارکاران حو

 .مرتبط با کتاب مذکور در همین سامانه درج خواهد شد های اطالعیهضمنا اخبار و . سالمت خواهد بود

بیمارستانها و موسسات پزشکی و دست اندرکاران حوزه سالمت برای ارائه نقطه نظرات و درج  .5

 :توانند از طرق زير اقدام نمايند سئواالت می

  سامانهhttp://RVU.health.gov.ir 

 لکترونیکیپست ا: gov.ir@health.RVU  

  751-01444477تلفن به شماره  

  751-01444088نمابر به شماره 

ها و موسسات تشخیصی و درمانی مکلفند برای درج خدمات در صورتحساب و  کلیه بیمارستان .1

مذکور استفاده نمايند و در صورتی که خدمت  های بیماران تنها از کدينگ ملی مندرج در کتاب پرونده

تشخیصی، درمانی، پاراکلینیک و توانبخشی در کتاب مذکور وجود نداشته باشد،  ايجاد کد جديد توسط 

http://rvu.health.gov.ir/
http://rvu.health.gov.ir/
http://rvu.health.gov.ir/
mailto:RVU@health.gov.ir
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باشد و الزم است در اين زمینه از اين معاونت استعالم  دسته از خدمات ممنوع می  موسسه برای اين

 .صورت پذيرد

مات اعم از داخلی، جراحی، بیهوشی، توانبخشی، پاراکلینیک و تشخیصی،  ضريب ريالی برای کلیه خد .4

ريال و  777/00واحد می باشد که اين مبلغ در سال جاری و در بخش دولتی و عمومی غیردولتی برابر 

مشخص ( O)ريال و برای خدماتی که با عالمت  777/107در بخش خصوصی برای کلیه خدمات 

هـ مورخ 47905ت/04041همچنین با استناد به تصويبنامه شماره . ريال است 777/577اند،  شده

طبی، پاتولوژی، ژنتیک، -تنها در خصوص خدمات پاراکلینیک شامل آزمايشگاه تشخیصی 4/0/1191

در ( کتاب ارزش نسبی 0و 0وع فصل ضمو)ای و راديوتراپی  تصويربرداری پزشکی، پزشکی هسته

های ابالغی هیات محترم وزيران موضوع تصويبنامه  بخش خصوصی در سال جاری همچنان تعرفه

 .باشد  االجرا می الزم 17/5/1191هـ مورخ 47471ت/51481

مبنی بر  هیات محترم وزيران 1/0/1191هـ مورخ 47905ت/04447تصويبنامه شماره  0با عنايت به بند  .4

که از طريق نظام ارجاع  بیماران در هزينه های بستری فرانشیز« ثابت ماندن سهم ريالی پرداخت مردم»

 تعیین% 8شدگان معادل  و برای ساير بیمه% 1گردند، معادل های دانشگاهی بستری می در بیمارستان

السابق به ترتیب  کما فی بیماران بستری الزم به ذکر است که هزينه دارو و لوازم پزشکی.  گردد می

تا فرانشیز التفاوت فرانشیز مذکور بديهی است ما به  .شود درصد محاسبه می 17درصد و  4معادل 

درج و از محل منابع طرح « تخفیف ارزش نسبی»در صورت حساب بیماران تحت عنوانقانونی بیماران 

 . گردد میتحول نظام سالمت تامین 

با توجه به ابالغ کتاب جديد ارزش نسبی خدمات سالمت و لزوم بازنگری در نظام باز توزيع درآمد های  .8

پرداخت کارانه پزشکان و کارکنان غیر پزشک در چارچوب 71/70/1191ز تاريخ بیمارستانی، ا

 .دستورالعمل جديد بازتوزيع خواهد بود که متعاقبا اعالم خواهد گرديد
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