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جناب آقای دکتر نوربخش
مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی 

جناب آقای مهندس طاهر موهبتی
رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر غفاری
مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 

جناب آقای مهندس پرویز فتاح قره باغ
رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رییس محترم کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر حمید پوراصغری
رئیس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر ایرج فاضل
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی
معاون محترم درمان

رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع: ابالغیه تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال ۱۳۹۷

با سالم و تحیات
با صلوات بر محمّد و آل محمّد (ص) و با تقدیم احترام؛ در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۳/ت 
۵۵۳۰۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ مبنی بر محاسبه و ابالغ تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد هر یک 
از سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفهها توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور و پیرو توافق اعضای 
دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت در خصوص اصالحات خدمات گلوبال، به پیوست جدول تعرفه خدمات گلوبال جهت 

بهره برداری و ابالغ به واحدهای تابعه به شرح ذیل اعالم می گردد.

۱- در اعمال گلوبال، کدهای تعدیلی (۳۹-)، (۶۳-)، (۸۵-)، (۹۰-) و (۹۵-) و ویزیت بیمار در قالب کلینیک 
بیهوشی قبل از انجام اعمال جراحی جهت ارزیابی و آماده سازی بیمار در همان بیمارستان، در صورت وجود 

اسناد مثبته به سرجمع تعرفه های مربوطه اضافه می گردد.
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۲- تعرفه اعمال جراحی شایع گلوبال مطابق با لیست پیوست تأیید گردیده و از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ الزم االجرا 
می باشد.

۳- کلیه اسناد ارسالی مراکز ارائه کننده از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ می بایست بر اساس فایل پیوست تنظیم و ارسال 
شود.
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