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 كليات .1 ماده

 مالي حفاظت برنامه دستورالعمل" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي دربرگيرنده دستورالعمل اين .1
 سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه چارچوب در كه است "نيازمند و خاص العالج، صعب بيماران از

  .االجراست الزم 15/2/1393 تاريخ از و شود مي ابالغ و تدوين

 كلي هدف .2 ماده

 .سالمت كمرشكن هاي هزينه برابر در نيازمند بيماران از مالي حفاظت .1

 اختصاصي اهداف .3 ماده

 دارويي، درماني، تشخيصي، اقدامات نظير ضروري اي بيمه غير خدمات هزينه و فرانشيز پوشش .1
 ويژه بيماريهاي به مبتال نيازمند بيماران بستري و سرپايي موارد مصرفي ملزومات

  ويژه غير بيماريهاي به مبتال نيازمند بيماران بستري موارد فرانشيز پوشش  .2

 ويژه بيماريهاي به مبتال بيماران نام ثبت و شناسايي .3

 بهداشت وزارت مصوب راهنماهاي اساس بر ويژه بيماران از مند نظام هاي مراقبت ي توسعه .4

 اجرايي اركان .4 ماده

 درمان معاونت ويژه بيماريهاي هاي برنامه،كميته اجراي كشوري ستاد شامل: برنامه اين اجرايي ساختار .1
 بيمارستان عملياتي ستاد و پزشكي علوم دانشگاه اجرايي ستاد ، پزشكي آموزش و ،درمان بهداشت وزارت
 . بود خواهد

 نيازمند يهايماريب نييتع و برنامه ياستگذاريس تيمسئول كه است يا تهيكم ويژه: بيماريهاي تعيين كميته .2
 . دارد عهده به متبوع وزارت درمان معاونت در را حمايت

  هدف جمعيت .5 ماده

 وزارت درمان معاونت مرجع ليست در شده اعالم  ويژه هاي بيماري از يكي به حداقل كه ايراني اتباع تمام .1
 اين هدف جمعيت باشند، مالي حمايت نيازمند مددكاري متسيس ارزيابي اساس بر و باشند مي مبتال متبوع
 . دهند مي تشكيل را برنامه

 نيازمند مددكاري سسيستم ارزيابي اساس بر و بوده غيرويژه بيماري به مبتال كه ايراني اتباع تمام .2
 .دهند مي تشكيل را برنامه اين هدف جمعيت نيز باشندبراي پوشش فرانشيز  مالي حمايت

  هدف جمعيت شناسايي روش .6 ماده
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 ويژه بيماريهاي به مبتال نيازمند بيماران .1
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مراجعه به مددکار مرکز 
 مرجع

 تشخيص اوليه توسط پزشک معالج

 ارائه ی فرم مسير چرخه مرکز مرجع ارجاع بيمار به مددکار

 ثبت اطالعات در سايت وزارت
ارجاع بيمار به پزشک معتمد / کميسيون مرکز مرجع 

 جهت تأييد نهايی

 ثبت خدمت در سايت وزارت
 ارجاع به مددکار مرکز

 ثبت نتيجه در سايت وزارت

 خير

آيا بيماری مورد تأييد 
 است؟

 ارجاع به پزشک معالج

 بلی

 ارجاع به مددکار مرکز ثبت نتيجه در سايت وزارت

ارسال مشخصات برای کارشناس بيماری های خاص معاونت درمان 
 تشکيل پرونده  دانشگاه مربوطه

ارسال مشخصات به کميته اارزيابی سازمان ها و نهادهای حمايتی دولتی جهت 
 ارزيابی، تعيين استحقاق و تخمين ميزان حمايت

ثبت اطالعات در سايت وزارت و 
 پورتال سازمان های بيمه گر

 48 تا 24ارسال نتيجه تحقيقات برای کارشناس بيماريهای خاص در مدت 
 ساعت

احضار بيمار، ارائه مجوز به بيمار و ارجاع به مددکار مرکز  
 مرجع

هدايت بيمار جهت دريافت بسته خدمتی و بسته راهنمای 
 مراقبت های جامع

 دريافت بسته خدمتی
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 ويژه غير بيماريهاي به مبتال نيازمند بيماران .2

 
 پوشش تحت قبل ي شيوه همان با ) دياليز و اس ام هموفيلي، (تاالسمي، خاص بيماريهاي گروه 4 .2.1

 شوند. نمي ارجاع مددكاري، ارزيابي سيستم ي چرخه وبه گيرند مي قرار حمايتي

 مدون فرم يك قالب در ميداني تحقيقات براي بيمار رضايت است الزم ميداني، ارزيابي آغاز از قبل .2.2
 گردد. اخذ مددكاري هاي سيستم توسط

  خدمات بسته .7 ماده

 پزشكي) مصرفي تجهيزات و لوازم دارو، درماني، تشخيصي (خدمات خدمتي بسته شامل كه بيماريهايي .1
 باشند: مي ذيل شرح به هستند حمايت جهت مشخص

 بيماري نوع رديف

 

 

 

                                                                                             خير       خير

                                                           بلي

                       

                                                          

 ارجاع بيمار به مددکار بيمارستان 

آيا هزينه ی فرانشيز بيمار 
 ميليون لایر 5بيش از مبلغ 

 است؟
تشخيص استحقاق و تعيين درصد تخفيف توسط 

 مددکار بيمارستان

اختصاص تخفيف با تأييد رئيس يا مدير 
 بيمارستان

ارسال مشخصات به کميته   ارزيابی سازمان ها و نهاد های حمايتی دولتی جهت 
 ثبت اطالعات در سايت وزارت ارزيابی و تعيين استحقاق و تخمين ميزان حمايت

  ساعت48 تا 24ارسال نتيجه تحقيقات برای مددکار بيمارستان در مدت 

 احضار بيمار و ارجاع به حسابداری برای دريافت تخفيف

 دريافت تخفيف
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 هموفيلي 11

 تاالسمي 22

33 MS 

 خوني دياليز 44

 دياليز صفاقي 55
 كليه پيوند 66

 حلزون كاشت 77

 سرطان 88

 سوختگي 99

 ويژه هاي بخش در مدت طوالني بستري 110

 رواني بيماريهاي 111

 و فراهم آوري اعضا پيوند 112

113 BMT 

 مسموميتها 114

 اسكوليوز 115

 درمان به مقاوم صرع 116

 هموفيلي و تاالسمي در مقاوم هپاتيت 117

 براي بيماران پاركينسون و ديستوني DBSجراحي  118
 

  .اند شده قيد فوق ليست در كهاست  بيماريهاييشامل  فقط ويژه، بيماران از حمايتحال حاضر  در .1.1

 سوختگي، بيماريهاي پزشكي) مصرفي تجهيزات و لوازم دارو، درماني، تشخيصي خدمتي(خدمات بسته .2
 پيشنهاد ويژه بيماريهاي ارزشيابي كميته توسط كه ويژه هاي بخش در مدت طوالني هاي بستري و رواني

 گيرند. مي قرار حمايت مورد برنامه كشوري اجرايي ستاد تأييد با و

 پروتكل و موجود مصوب هاي پروتكل رعايت به منوط برنامه اين مشمول خدمات بسته منابع تامين .2.1
 .بود خواهد آتي ابالغي هاي

 مسئول دانشگاه و ميشود تعيين اعتبارات سقف به توجه با برنامه اين مشمول خدمات ارائه بسته .2.2
 ميباشد. خدمات بسته با منابع تنظيم

 استانداردداراي  و تكيفيبا اقالمخريد  داخل، توليد از حمايت در كشور كالن هاي سياست به توجه با .2.3
 برنامه است. اولويت در داخلتوليد 

 مددكاري .8 ماده

 شود: مالي مطابق فرايند زير انجام مي حمايت به بيماران نياز ميزان ارزيابي .1

 ويژه: بيماريهاي به مبتال حمايت به نيازمند بيماران .1.1

 (ره) خميني امام امداد كميته مانند حمايتيها و نهادهاي  سازمان توسط گروه اين مددكاري .1.1.1
 پذيرد. مي انجام

 بيماريهاي كارشناس توسط كهرا  بيماراني فقط مجازند حمايتي هاي سازمان بخش، اين در .1.1.2
 ارزيابي تحت ،شوند مي ارجاع ايشان به پزشكي علوم هاي دانشگاه درمان معاونت خاص

 قراردهند.
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 ويژه غير بيماريهاي به مبتال حمايت به نيازمند بستري بيماران .1.2

 باشد: ريال 5,000،000 از كمتر ها آن فرانشيز كه بيماراني .1.2.1

 گروه گرفتن نظر در و اجتماعي و اقتصادي وضعيت ارزيابي شامل بيماران اين مددكاري .1.2.1.1
 درصد تخمين و ...) و سالمندان خانوار، سرپرست زنان سرپرست، بي (كودكان ويژه هاي
و تصميم توسط رييس يا مدير  ها بيمارستان مددكاران توسط گروه اين در آنان نياز

 پذيرد. مي صورتبيمارستان 

 مسئوليت شرعي و قانوني اين تصميم به عهده رييس و يا مدير بيمارستان است. .1.2.1.1.1

 باشد: ريال 5,000،000 از ترشبي ها آن فرانشيز كه بيماراني .1.2.2

 توسط گروه اين در آنان نياز درصد تخمين و استحقاق تعيين بيماران، اين مددكاري .1.2.2.1
 پذيرد. مي صورت حمايتي هاي سازماننهادها و 

 مددكاري از كه را بيماراني فقط مجازند حمايتي هاي سازمان بخش اين در .1.2.2.1.1
 .دهند قرار ارزيابي تحت ،شوند مي ارجاع ايشان به ها بيمارستان

به نحو مقتضي بايگاني نموده و در هنگام موظف است مستندات تصميم منجر به تخفيف را  يمددكار .2
 مراجعه بازرسين به ايشان ارايه نمايد.

 حمايت سطح .9 ماده

 باليني راهنماهاي چارچوب در 5 ماده در مندرج خدمات بسته هاي هزينه شامل صرفاً برنامه اين حمايت .1
 باليني راهنماهاي چارچوب از خارج در و مذكور هاي بسته از خارج خدماتي صورتيكه در باشد. مي مصوب
 .بود نخواهد برنامه اين حمايت مشمول باشد

 ويژه: بيماريهاي به مبتال بيماران .1.1

 از يك هر براي ارسالي اجرايي هاي دستورالعمل اساس بر ، بيماران دسته ازاين حمايت ميزان .1.1.1
 مددكاري سيستم  تشخيص با حمايت نيازمند بيماريهاي تعيين ي كميته مصوب بيماريهاي

 باشد. مي

تعيين  مددكاريميزان نياز بيمار توسط  بررسي نتايج اساس بر  ها هزينه حمايت ميزان .1.1.2
 .شود مي

 شوند: مي حمايت زير گروه دو در ،خدمات بسته .1.1.3

 بر برنامه توسط كامل طور به خدمات اين هزينه از حمايت :تعرفه  داراي خدمات بسته .1.1.3.1
 دارو و غذا سازمان اعالمي هاي قيمت و دولتي بخش در دولت هيات مصوب تعرفه اساس

 .باشدمي

 بر برنامه توسط  كامل طور به خدمات اين هزينه از حمايت تعرفه: فاقد خدمات بسته .1.1.3.2
 ميباشد. كشوري) اجرايي ستاد مورد تأييد( دانشگاه امنا هيات مصوب تعرفه اساس

 ): ويژه غير ( حمايت نيازمند بيماران .1.2
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 فرانشيز  پرداخت توان بهداشت وزارتوابسته به  بيمارستانهاي در بستري بيمار صورتيكه در .1.2.1
 ميشود. حمايت اين شامل  مددكاري تشخيص اساس بر باشد نداشته را

 و مددكاري تشخيص اساس بر ، باشد ريال ميليون 5 ميزان تا تخفيف ميزان اگر .1.2.1.1
 در شده قيد دستورالعمل اساس بر ، باشد ريال ميليون 5 از بيش مبلغ اين كه درصورتي

 . شد خواهد عمل 6 ماده

  منابع مالي مديريت و توزيع نظام .10 ماده

 زير شاخص دو اساس بر و درمان معاونت توسط پزشكي علوم دانشگاههاي بين برنامه اين منابع توزيع .1
  : گرفت خواهد صورت

 :درسآ به وزارت درمان معاونت اختصاصي پورتال در شده ثبت ويژه بيماران تعداد .1.1
 www.medcare.gov.ir  

  92 سال در دانشگاه تابعه بيمارستانهاي در ويژه غير بيماران به شده داده تخفيف ميزان .1.2

 محاسبه الذكر فوق شاخص دو اساس بر برنامه اين اعتبارات محل از دانشگاه هر اعتبار سقف .1.3
 ميشود.

 . گرديد خواهد ابالغ دانشگاه به الذكر فوق شاخص 2 اساس بر برنامه اين منابع از تخصيص اولين .2

 حساب تسويه دانشگاه با و گرفته صورت رسيدگي ارسالي گزارشات اساس بر ماه سه هر پايان در .3
  ميشود.

 ميباشد. دانشگاه اعتبارات سقف از قبلي ماه سه رسيدگي از حاصل ارقام بعدي تخصيص مالك .4

 ويژه بيماران  پزشكي تجهيزات  و  دارو  خدمات، تدارك و تامين .11 ماده

 زاتيتجه و دارو .1

 ،يجراح اعمال انجام نياز مورد يزاتيتجه و ييدارو اقالم تمام موظفند مرجع مراكز هاي داروخانه .1.1
 اساس بر بيمارستان محل در ويژه بيماري به مبتال مارانيب يبرا را ييسرپا نسخ ها، يبستر

 .دهند قرار بيمار اختيار ،در دارو و غذا سازمان ابالغي دستورالعمل

 خدمات .2

 براي برنامه اين حمايت مورد درماني و تشخيصي خدمات تأمين به نسبت است مكلف بيمارستان .2.1
 هدايت بيمارستان خارج به خدمات اين دريافت جهت بيماران كه اي گونه به نمايد؛ اقدام هدف جمعيت
 قطب اي دانشگاه ارجاع رهيزنج در نباشد مرجع مركز در خدمت ارائه امكان كه مواردي در يا نشوند
 شد. خواهد انجام

 وزارت درمان معاونت پزشكي عالي شوراي به بايد كشور، خارج از خدمت خريد به نياز موارد .2.1.1
 .گردد ارجاع متبوع

 صورتحسابها  رسيدگي و ارسال ،تنظيم نحوه .12 ماده

  HIS  در  زير فرمت با مطابق بيمارستان، خارج يا و بيمارستان در بيمار  به شده ارائه خدمات كليه .1
  گردد. ارسال  متبوع وزارت درمان معاونت سايت و سپاس هاي سامانه به و وارد بيمارستان
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 هاي فرمت مطابق اطالعات ارسال و تكميل به منوط بيمارستان و دانشگاه به پرداختي اعتبارات .1.1
 بود. خواهد اعالمي

 دستورالعمل اجراي ارزيابي .13 ماده

 وزارتي، سطوح در كه باشد مي دانشگاه/دانشكده رياست عهده بر برنامه اين اجراي بر نظارت مسئوليت .1
 انجام پيوست، نظارتي دستورالعمل طبق بيمارستان و شهرستان درمان و بهداشت شبكه دانشگاه، قطب،
 شد. خواهد

 است: زير موارد شامل پيوست دستورالعمل .2

 مجري واحدهاي تركيب و وظايف شرح .2.1

 انتظارات و الزامات .2.2

 بررسي موارد .2.3

 ارزيابي هاي شاخص .2.4

 آموزش و رساني اطالع .14 ماده

 اطالع هاي برنامه هستند موظف حمايت نيازمند هاي بيماري مراقبتي خدماتي ارائه مراكز و ها دانشگاه .1
 نمايند: اجرا زير قالب در را آموزش و رساني

 رساني اطالع .1.1

 يمند بهره نحوه و حمايتي هاي بسته ماهيت مورد در حمايت نيازمند بيماران به رساني اطالع .1.1.1
  آنها از

 نحوه و حمايتي هاي بسته مورد در حمايت نيازمند بيماريهاي با مرتبط افراد به رساني اطالع .1.1.2
 مديران) و اداري، پرسنل مراقبت، پرسنل از (اعم حمايت برنامه در آنها مشاركت

 آموزش .1.2

 شده حمايت هاي مراقبت استاندارد هاي پروتكل مورد در پزشكي پرسنل به آموزش .1.2.1

بيماران  ماليو  اجرايي، اداري امور بهينه مديريت مورد در خدمات ارائه مراكز كادر به آموزش .1.2.2
  ...) و ارجاع پذيرش، (نظيرمشمول اين برنامه 

 هاي بيمارستان كليه براي 15/2/1393 تاريخ از و تهيه ماده 14 شامل دستورالعمل اين
 بود. خواهد االجرا الزم  برنامه مشمول

 


