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   :هدف-1

 سطح دو و سه پزشکان، ناد اس نگی و نحوه پذیرش و رسیدگی بهتعیین چگو

  بیمه روستایی موسسات و بیمارستان هاي طرف قرارداد

  

  :دامنه عملکرد-2

  دفتر مدیریت خدمات بیمه سالمت عمومی، دفتر مدیریت خدمات بیمه سالمت

  )ستادي(تخصصی و فوق تخصصی 

  استانی(اداره نظارت و ارزشیابی عملکرد، اداره رسیدگی به اسناد پزشکی( 

  

  - : عاریف و اصالحاتت-3

  

  : مسئولیت اجرا-4

  استانی( مدیران کل ادارات کل(  

 

  : مدارك مرتبط - 5

  تفاهم نامه خدمات سطح یک بیمه روستاییان، عشایر و شهرهاي زیر بیست هزار

  نفر

 عمل اجرایی برنامه پزشک خانواده  و بیمه روستایی الدستور 

 هاي رسیدگی به اسناد بستري دستورالعمل  

 هاي رسیدگی به اسناد داروخانه هاي طرف قرارداد لعملدستورا  

 هاي رسیدگی به اسناد پاراکلینیک طرف قرارداد دستورالعمل 
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  :مقدمه 

، سازمان بیمه سالمت  ایران موظف گردید تا با صدور دفترچه بیمه سالمت  1384براساس قانون بودجه سال 

هزار نفر امکان بهره مندي از خدمات  20براي تمام ساکنین مناطق روستایی، عشایري و شهرهاي زیر 

ارائه خدمات در این سیستم  .آورد سالمت را درقالب برنامه پزشک خانواده و از طریق نظام ارجاع فراهم

سالمت بصورت زنجیره اي می باشد تا چنانچه مراجعه کننده اي در سطح مرکز جامع سالمت به خدمات 

تخصصی تر نیاز داشت ارجاع وي به سطح باالتر میسر گردد و نتیجه اقدامات درمانی در سطوح باالتر به 

بدین ترتیب فرصتی مناسب به منظور تامین سهولت  .سطوح پایین تر جهت پیگیري درمان اعالم گردد

ارائه خدمات سالمت مورد نیاز . دسترسی به خدمات سالمت در تمام سطوح براي ساکنین این مناطق پدید آمد

هاي ارتقاي سالمت، پیشگیري از بیماري، تشخیص، درمان و مدیریت،  بیمه شده شامل طیفی از مراقبت

می باشد و از طریق سطوح و واحدهاي مختلف خدمات در نظام سالمت در  ها بازتوانی، تسکینی و مراقبت

  . ارائه می گردد) از بدو تولد تا مرگ(طول زندگی 

 :شود هاي سالمت در سه سطح در اختیار افراد و جامعه تحت پوشش گذاشته می خدمات و مراقبت

با نظام سالمت  از طریق   ارائه خدمات سطح اول در مرکز خدمات جامع سالمت در نخستین تماس فرد

خدمات سطح دوم و سوم شامل خدمات تخصصی و فوق . افتدپزشک خانواده یا تیم سالمت  وي اتفاق می

این خدمات شامل . گردد تخصصی می شود که توسط واحدهاي سرپایی و بستري در نظام سالمت  ارائه می

هاي تخصصی، اعمال جراحی انتخابی  فوریتنوتوانی تخصصی، تدبیر / خدمات تشخیصی، درمانی و توانبخشی

  . و اورژانس، اقدامات بالینی، خدمات دارویی و آزمایشگاهی وتصویربرداري است

با عنایت به تفاهم نامه خدمات سطح یک، بیمه شدگان روستایی، عشایر و جمعیت شهرهاي زیر بیست هزار 

ارجاع و دریافت کد ارجاع از سطح یک ارائه نفر جهت دریافت خدمات از سطوح باالتر ملزم به رعایت نظام 

لذا در کلیه نسخ ارجاعی به سطوح باالتر می بایست از تکمیل فرآیند ارجاع بیمه شده از . خدمات می باشند

  کادر "در این راستا و در کلیه نسخ دفترچه بیمه شدگان، قسمتی تحت عنوان . سطح یک اطمینان حاصل نمود
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این کادر شامل تشخیص، نوع تخصص، کد . عبیه گردیده است که در باالي نسخ دفترچه قرار داردت "ارجاع

مشخصات مهر پزشک خانواده نیز شامل شماره نظام . تاریخ، امضا و مهر پزشک خانواده می باشد ارجاع،

سی نحوه حاضر، به برر دستورالعمل. پزشکی پزشک خانواده و مهر شناسایی مرکز جامع سالمت می باشد

  .پذیرش و رسیدگی به نسخ سطح دو وسه صندوق روستائیان در چهار فصل می پردازد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 18از    7صفحه 



 

  پزشکان متخصص و فوق تخصص طرف قرارداد بیمه روستایی: فصل اول 

  

  پزشکان متخصص و فوق تخصص طرف قرارداد بیمه روستایی )  1ماده 

هنگام پذیرش ) اعم از مستقل و غیر مستقل(خصص و فوق تخصص طرف قرارداد بیمه روستایی پزشکان مت

  :بیمه شدگان باید موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند

تطبیق مندرجات دفترچه بیمه درمان با مشخصات مراجعه کننده و رویت و کنترل کادر ارجاع شامل کد  -1

مهرمخصوص پزشک خانواده که شامل شماره نظام پزشکی و کد «اده ارجاع، تاریخ ارجاع و مهر پزشک خانو

  .، ضروري است»مرکز بهداشتی درمانی می باشد

که شامل نام و نام خانوادگی، شماره (استفاده از مهرمخصوص پزشک متخصص طرف قرارداد روستایی  -2

الزامی ) می باشد» داره کلمطابق فرمت اعالم شده از ا«نظام پزشکی با قید عبارت طرف قرارداد روستایی

  .است

با توجه به لزوم استفاده متخصصان طرف قرارداد روستایی از مهر مخصوص، تهیه مهر با فرمت : 1تبصره 

یا اتمام  به عهده اداره کل بوده و در زمان انصراف و) دستورالعملمطابق مشخصات اعالم شده در (اداره کل 

  .ذ مهر توسط اداره کل بیمه ضروري می باشدقرارداد همکاري با صندوق روستاییان اخ

برگه ارجاع پزشک خانواده از تاریخ صدور، به مدت یک ماه جهت کلیه ویزیت هاي تخصصی پزشک  -3

ضمنأ هر . معتبر است) اعم از اولین پزشک متخصص و یا سایر پزشکان متخصص در ارجاع افقی(متخصص 

  . ر به پزشک متخصص یا فوق تخصص معتبر می باشدکد ارجاع در یک ماه براي سه بار مراجعه بیما

درخصوص مهلت اعتبار پذیرش دارو و پاراکلینیک پزشک متخصص، ضوابط مربوطه مطابق  - 4

  .عملهاي موجود می باشدالدستور

اگر بیمار به درمان طوالنی تر از یک ماه نیاز داشته باشد، باید مجدداً بیمار نزد پزشک خانواده مراجعه  -5

  . و برگه ارجاع ممهور به مهر پزشک خانواده را به متخصص ارائه نماید نموده

بعنوان مثال بیمار . در مواردي که بیمه شده نیاز به تجویز خدمات متعدد در یک چرخه ارجاع داشته باشد -6

باید ارجاع شده نیاز به تجویز دارو، آزمایش و سایر خدمات به طور همزمان داشته باشد، قسمت ارجاع نسخه 

بدین منظور در قسمت کادر ارجاع نسخه، کد ارجاع . توسط پزشک متخصص طرف قرارداد تکمیل گردد

وي گردد،  مربوط به پزشک خانواده، توسط پزشک متخصص در محل ارجاع برگه بعدي درج و ممهور به مهر

  . سپس اقدام به تجویز خدمات مربوطه می نماید

توسط پزشک متخصص ) ارجاع افقی(خصص یا پزشک متخصص دیگر در صورت نیاز به ارجاع به فوق ت -7

بـدین منظـور در   . ارجاع دهنده، قسمت ارجاع نسخه باید توسط پزشک متخصص ارجاع دهنده تکمیل گـردد 

قسمت کادر ارجاع نسخه، کد ارجاع و تاریخ ارجاع مربوط به پزشک خانواده، توسط پزشک متخصص در محل 

  . ر ارجاع ممهور به مهر می گرددارجاع برگه بعدي درج و کاد

پزشک متخصص در تمام موارد تجویز دارو یا خدمات پاراکلینیک باید کادر بازخوراند ارجاع دفترچه را  -8

تکمیل نماید، به نحوي که قبل از جدا نمودن برگه پزشک، ما بین کادر بازخوراند ارجاع دفترچه و پشت برگه 

  .تا مندرجات کادر بازخوراند ارجاع منعکس گرددمخصوص پزشک را کاربن گذاري نموده 
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، بیماران تحت شیمی )MSهموفیلی، تاالسمی، دیالیزي، پیوند کلیه، (بیمه شدگان خاص روستایی  -9

درمانی و رادیوتراپی، جهت مراجعه به پزشک متخصص یا فوق تخصص نیاز به ارجاع از پزشک خانواده 

   .ندارند

ارجاع شده از پزشکان خانواده سایر شهرستانها و یا سایر استانها با رعایت ضوابط نظام ارجاع بیماران - 10

 .قابل پذیرش می باشند

نحوه ارائه خدمات جانبی و تنظیم سند آن مشابه سایر صندوقهاي سازمان و با رعایت کنترل ارجاع از  -11

  .پزشک خانواده می باشد

ز به ارجاع بیماران نیازمند بستري صرفاً به بیمارستانهاي طرف پزشکان متخصص و فوق تخصص مجا -12

  .قرارداد روستایی می باشند

  

پزشکان متخصص و فوق تخصص طرف قرارداد در صورت مراجعه بیمه شده روستایی بدون رعایت  -13

ر این صورت در غی. سیستم ارجاع، مجاز به تجویز دارو و خدمات پاراکلینیک در دفاتر بیمه شدگان نمی باشند

 . مطابق آیین نامه نظارت بر عملکرد پزشکان و موسسات طرف قرارداد برخورد خواهد شد

و بیماران تحت )  MSهموفیلی، تاالسمی، دیالیزي، پیوند کلیه و (بیمه شدگان داراي بیماري خاص : تبصره 

 . شیمی درمانی و رادیوتراپی در این خصوص مستثنی می باشند

 .با بازرسین و اجراي ضوابط سازمان بیمه سالمت لزوم همکاري  -14

همان لیست (جهت دریافت حق الزحمه ویزیت و پاداش ارجاع می بایست لوح فشرده الکترونیکی نسخ  -15

که واجد کادر تکمیلی «و نسخ ارجاعی بیماران در ماه مربوطه به همراه آخرین نسخه چرخه درمان ) نسخ قبلی

بدیهی است درصورت عدم تکمیل . ه اداره کل بیمه سالمت استان تحویل گرددب» بازخورد ارجاع می باشد

   .فرم بازخورد ارجاع، پاداش مربوطه قابل پرداخت نخواهد بود

پزشکان متخصص و فوق تخصص غیر طرف قرارداد روستایی و پزشکان عمومی بجز پزشک خانواده  -16

) عمومی و متخصص(الزم به توضیح است دندانپزشکان . مجاز به تجویز در دفترچه بیمه روستاییان نمی باشند

صرفأ مجاز به تجویز خدمات رادیوگرافی پري اپیکال، بایت وینگ، رادیوگرافی سري کامل دندان و پانورکس 

صورت نمی   FFSدر دفاتر بیمه شدگان روستایی می باشند و براي سایر درخواستهاي آنها پرداختی بصورت 

  .پذیرد

شده پزشکان در بیمارستانها عالوه بر داشتن مهر پزشک متخصص، فوق تخصص و رزیدنت  نسخ تجویز -17

  .می بایست ممهور به مهر بیمارستان نیز باشد

  :نحوه پرداخت پاداش بازخورد ارجاع در هر چرخه ارجاع به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد -18

مازاد بر سهم سازمان پرداختی بر اساس  تعرفه مصوب بخش دولتی به عنوان پاداش بازگشت ارجاع،% 20

دستورعمل رسیدگی به اسناد پزشکان، اعم از پزشکان طرف قرارداد صندوق روستایی در بخش دولتی و 

  .خصوصی قابل محاسبه و پرداخت می باشد
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  . پاداش بازخورد در صورت تکمیل فرم بازخورد ارجاع  قابل پرداخت می باشد:  1تبصره 

به ازاي کلیه تجویزهاي مرتبط با یک کد ارجاع پزشک ارجاع دهنده، یک پاداش ارجاع قابل :  2بصره ت

  .پرداخت می باشد

ات، هاي رسیدگی به اسناد متخصصین طرف قرارداد اعم از ویزیت و خدم دستورالعملکلیه ضوابط و   -19

  مشابه سایر صندوق ها می باشد

  

  وستایی در داروخانه هاي طرف قراردادپذیرش و رسیدگی نسخ ر: فصل دوم 

بـه شـرح   ) اعم از مستقل و غیر مستقل(نسخ پذیرش شده توسط داروخانه هاي طرف قرارداد بیمه روستاییان 

   .ذیل قابل رسیدگی و پرداخت می باشند

  نسخ دارویی تجویزشده توسط پزشکان عمومی) 2ماده 

پذیرش نسخ دارویـی تجـویزي پزشـکان خـانواده بـا       کلیه مؤسسات طرف قرار داد صندوق روستایی مجاز به

  .شرایط ذیل می باشند و نسخ دارویی تجویزي سایر پزشکان عمومی قابل پذیرش و پرداخت نمی باشند

نسخ تجویز شده در دفاتر بیمه شدگان روستایی توسط پزشکان خانواده مراکز خدمات جامع سالمت روسـتایی  

 : باشد به شرح ذیل قابل پذیرش و رسیدگی می) انیبا مهر شناسایی مرکز بهداشتی درم(

درمحدوده نسخ دارویی تجویز شده توسط پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت که  - 1

تجویز شده باشد و بیمه شده جهت تـأمین دارو بـه   ) قلم 436(بسته اقالم دارویی سطح یک مصوب

  .ایدداروخانه هاي طرف قرارداد اداره کل مراجعه نم

  

  .بدیهی است در رسیدگی، اینگونه نسخ مشمول تعدیالت شیفت سطح دو از شبکه می باشند

تجویز شـده توسـط پزشـکان      )قلم 436(داروهاي سطح یک مصوب  محدوده اقالم خارج ازنسخ دارویی  -2

در » مـان با ذکـر تمدیـد نسـخ در   « خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت طرف قرارداد با ذکر عنوان 

قسمت کادر ارجاع نسخه تجویزي و مهر شناسایی مرکز بهداشتی درمانی و شماره پرونده خانوار روي نسـخه،  

  . که بیمه شده جهت تأمین دارو به داروخانه هاي طرف قرارداد اداره کل مراجعه می نماید

ط متخصـص مربوطـه   حالت فوق مربوط به مواردي است که بیمه شده مبتال به بیماري مـزمن بـوده و توسـ   

پزشک خانواده روستا داروهاي مربوطه را به شرط وجود پرونـده  . درمان شروع شده و نیاز به ادامه درمان دارد

بدیهی است در رسیدگی، اینگونـه نسـخ   . سالمت، با درج شماره پرونده و مهر شناسایی مرکز تجویز می نماید

  .مشمول تعدیل شیفت سطح دو نمی گردند
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  نسخ دارویی تجویزشده توسط پزشکان عمومی مستقر در اورژانس)  3ماده 

با توجه به پرداخت سرانه خدمات سطح اول جمعیت روستاییان و پیشگیري از اختالل در نظام ارجاع، نسخ  -1

  .قابل پذیرش و پرداخت نمی باشد پزشک عمومی مستقر در اورژانس بیمارستان دارویی تجویزي سرپایی

منجر بـه بسـتري بیمـار در     چنانچه ویزیت پزشک عمومی مستقر در اورژانس بیمارستانهاي طرف قرارداد -2

، ویزیت و کلیه خدمات بستري، بستري موقت و طب اورژانس دستورالعملگردد، با رعایت سایر ضوابط  بخش

  .تجویزي وي در پرونده بیمار قابل رسیدگی و پرداخت خواهد بود

  تجویز شده توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص نسخ دارویی) 4ماده

متخصـص و   طرف قرارداد صندوق روستایی مجاز به پذیرش نسخ دارویی تجـویزي پزشـکان   کلیه مؤسسات

طرف قرارداد صندوق روستایی با شرایط ذیل می باشند و نسخ دارویی تجویزي سایر پزشـکان   فوق تخصص

  :اشندمتخصص و فوق تخصص قابل پذیرش و پرداخت نمی ب

نسخ دارویی تجویز شده دردفترچه بیمه شدگان روستایی توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص طرف  -1 

کد ارجاع، تاریخ و امضـاء و مهـر مخصـوص پزشـک خـانواده و      «قرارداد بیمه روستایی که کادر ارجاع شامل 

رجات ثبـت شـده در   شـده باشـد و منـد   توسط پزشک خانواده تکمیل ،  »مهرشناسایی مرکز بهداشتی درمانی

نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشـکی   که شامل(دفترچه با مهر و امضاي همان متخصص یا فوق تخصص

  .باشد) با قید عبارت طرف قرارداد روستایی

نسخ دارویی تجویز شده دردفترچه بیمه شدگان روستایی توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص طرف  -2

از نسـخه اول پزشـک   توسـط پزشـک متخصـص    کد ارجاع، که «ادر ارجاع شامل قرارداد بیمه روستایی که ک

 همـان و مندرجات ثبت شده در متن نسخه با مهر و امضـاي  » خانواده کپی و ممهور به مهر وي گردیده باشد

  .متخصص یا فوق تخصص باشد

بعنوان . داشته باشد حالت فوق در مواردي است که بیمه شده نیاز به تجویز خدمات متعدد در یک چرخه ارجاع

 . مثال بیمار ارجاع شده نیاز به تجویز دارو و پاراکلینیک داشته باشد

نسخ دارویی تجویز شده در دفترچه بیمه شدگان روستایی توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص طرف  -3

ک از نسـخه اول پزشـ  توسـط پزشـک متخصـص    که «قرارداد بیمه روستایی که کادر ارجاع شامل کد ارجاع 

پزشـک متخصـص یـا فـوق     ، تاریخ ارجاع و مهر متخصص ویا فوق تخصـص، توسـط   »خانواده کپی گردیده

 دیگر و مندرجات ثبت شده در متن نسخه  با مهر و امضاي فوق تخصص یا متخصص  تخصص تکمیل شده

 ).ارجاع افقی (باشد 

ی بیمه شده به متخصص حالت فوق در مواردي است که پزشک متخصص یا فوق تخصص نیاز به ارجاع افق 

بعنوان مثال متخصص داخلی، بیمار ارجاع شده از سطح یک را با تشخیص (یا فوق تخصص دیگر داشته باشد 

  ).کله سیستیت به متخصص جراحی ارجاع نماید
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در هنگـام تـرخیص    بسـتري موقـت   ونسخ دارویی تجویز شده در دفترچه بیمه شدگان روستایی بستري  -4

کـه در کـادر    ،توسط رزیدنت، پزشک متخصص یا فوق تخصص در بیمارستانهاي طرف قرارداد بیمه روستایی

پـذیرش بیمارسـتان ثبـت و     هـر ارجاع به جاي کد ارجاع علت بستري و شماره پرونـده بسـتري بـه همـراه م    

اینگونه نسخ  در . تخصص باشدمندرجات ثبت شده در متن نسخه  با مهر و امضاي رزیدنت، متخصص یا فوق 

  . بجاي مهر پذیرش بیمارستان،  مهرکارشناس ناظر مقیم بیمارستان نیز قابل قبول می باشد

نسخ دارویی پزشکان متخصص وفوق تخصص طرف قرارداد مطـب دار بایـد داراي مهـر مخصـوص     :  تذکر 

نـوع  پزشکان متخصص و فوق تخصص طرف قرارداد بیمـه روسـتایی شـامل نـام ونـام خـانوادگی پزشـک،        

 .باشند "طرف قرارداد بیمه روستایی"تخصص، شماره نظام پزشکی و درج عنوان 

  نسخ دارویی تجویز شده توسط پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان  )5ماده 

نسخ دارویی تجویز شده در دفترچه بیمه شدگان روستایی توسط پزشک متخصص و فوق تخصص در  - 1

شامل کد ارجاع، تاریخ و امضاء و مهر مخصوص «تایی که کادر ارجاع بیمارستانهاي طرف قرارداد بیمه روس

و مندرجات ثبت  توسط پزشک خانواده تکمیل شود، »پزشک خانواده و مهرشناسایی مرکز بهداشتی درمانی 

به همراه مهر درمانگاه تخصصی «فوق تخصص /متخصص همانشده در دفترچه با مهر و امضاي 

 .درج شده باشد» ارستانکلینیک ویژه  بیم/بیمارستان

نسخ دارویی تجویز شده در دفترچه بیمه شدگان روستایی توسط پزشکان رزیدنت بعنوان : 1تبصره  

 .قابل رسیدگی و پرداخت می باشد) مطابق ضوابط سایر صندوقها(پزشک ارجاع گیرنده 

زیـدنت و فـوق   ر/ نسخ دارویی تجویز شده دردفترچه بیمه شدگان روستایی توسـط پزشـکان متخصـص     -2

از نسـخه  توسط پزشـک متخصـص   که «تخصص طرف قرارداد بیمه روستایی که کادرارجاع شامل کد ارجاع 

توسط پزشک متخصـص  ، تاریخ ارجاع و مهر متخصص و یا فوق تخصص »اول پزشک خانواده کپی گردیده 

نت یا فوق تخصص رزید/ متخصص همانو مندرجات ثبت شده در دفترچه با مهر و امضاي  تکمیل شده باشد

  . درج شده باشد» به همراه مهر پذیرش بیمارستان«

بعنوان . حالت فوق در مواردي است که بیمه شده نیاز به تجویز خدمات متعدد در یک چرخه ارجاع داشته باشد

 . مثال بیمار ارجاع شده نیاز به تجویز دارو و پاراکلینیک داشته باشد

یمه شدگان روستایی توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص نسخ دارویی تجویز شده در دفترچه ب - 2

طرف قرارداد بیمه روستایی که کادر ارجاع شامل کد ارجاع، تاریخ ارجاع  و مهر متخصص و یا فـوق  

و مندرجات ثبت شده دردفترچه با  پزشک متخصص یا فوق تخصص تکمیل شدهتخصص که توسط 

کلینیک /هر درمانگاه تخصصی بیمارستانبه همراه م« دیگر مهر و امضاي فوق تخصص یامتخصص

 ).ارجاع افقی(» ویژه  بیمارستان درج شده باشد
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حالت فوق در مواردي است که پزشک متخصص یا فوق تخصص نیاز به ارجاع افقی بیمه شده به متخصص  

سطح یک را با تشخیص  بعنوان مثال متخصص داخلی، بیمارارجاع شده از. (یا فوق تخصص دیگر داشته باشد

 .)کله سیستیت به متخصص جراحی ارجاع نماید

.  

   نسخ دارویی تجویزشده توسط ماما) 6ماده 

کلیه مؤسسات طرف قرار داد صندوق روستایی مجاز به پذیرش نسخ دارویی تجـویزي توسـط ماماهـاي تـیم     

  .یرش و پرداخت نمی باشندسالمت با شرایط ذیل می باشند و نسخ دارویی تجویزي سایر ماماها قابل پذ

نسخ تجویز شده در دفاتر بیمه شدگان روستایی توسط ماماهاي تیم سالمت مراکـز خـدمات جـامع سـالمت     

 :به شرح ذیل قابل پذیرش و رسیدگی می باشد) با مهر شناسایی مرکز بهداشتی درمانی(روستایی 

ات جامع سـالمت بـا مهـر شناسـایی     نسخ دارویی تجویز شده توسط ماماي تیم سالمت شاغل در مراکز خدم

) قلـم  70(مرکز بهداشتی درمانی که درمحدوده بسته اقالم دارویی مصوب سطح یک قابل تجویز توسط ماما 

. تجویز شده باشد و بیمه شده جهت تأمین دارو به داروخانه هاي طرف قرارداد اداره کـل مراجعـه مـی نمایـد    

مشمول تعـدیالت شـیفت سـطح دو از شـبکه مـی      در رسیدگی، اینگونه نسخ قابل پرداخت به موسسه بوده و 

  .باشند

  

  نسخ دارویی تجویزشده توسط دندانپزشک )7ماده 

قلم داروي مصوب برنامه و سایر ضوابط  436نسخ دارویی تجویزي توسط دندانپزشک تیم سالمت در محدوه 

ا نسـخ تجویزشـده توسـط    لـذ . تعریف شده، همانند پزشک خانواده در مرکز مجري سـالمت ارائـه مـی شـود    

  .در صندوق روستاییان قابل پذیرش و رسیدگی نمی باشد) عمومی و متخصص(دندانپزشک 

مدت اعتبارتاریخ ارجاع تجویزي شده توسط پزشک خانواده به سطوح باالتر، یک ماه از تاریخ ارجاع ) 8ماده 

   .باشد می

  

ماریهاي هموفیلی،  تاالسمی، دیالیزي، پیونـد  نسخ بیمه شدگان با دفترچه خاص روستایی شامل بی)  9ماده 

   .و همچنین بیماران شیمی درمانی و رادیوتراپی، نیاز به رعایت نظام ارجاع ندارند MSکلیه، 

  

هاي رسیدگی به اسناد داروخانه هاي طرف قرارداد مشابه سایر صندوق  دستورالعملکلیه ضوابط و ) 10ماده 

  .ها می باشد
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پذیرش و رسیدگی نسخ روستایی در مؤسسات آزمایشگاه، تصویربرداري و : ل سوم فص

  فیزیوتراپی طرف قرارداد

به شرح ذیل ) اعم از مستقل و غیر مستقل(نسخ پذیرش شده توسط موسسات طرف قرارداد بیمه روستاییان  

 .قابل رسیدگی وپرداخت می باشد

  مومی نسخ پاراکلینیک تجویزي توسط پزشک ع )11ماده 

طرف قرارداد صندوق روستایی مجاز به پذیرش نسخ پاراکلینیک تجویزي پزشکان  کلیه مؤسسات پاراکلینیک

عمومی با شرایط ذیل می باشند و نسخ پاراکلینیک تجویزي سایر پزشکان عمومی قابـل پـذیرش و پرداخـت    

  .نمی باشند

با مهر (واده مراکز جامع سالمت روستایی نسخ تجویز شده در دفاتر بیمه شدگان روستایی توسط پزشکان خان

  :به شرح ذیل قابل پذیرش ورسیدگی می باشد) شناسایی مرکز بهداشتی درمانی

در محدوده  نسخ پاراکلینیک تجویز شده توسط پزشکان خانواده شاغل در مراکز جامع سالمت که- 1

أمین خدمات مذکور به تجویز شده باشد و بیمه شده جهت ت تصویربرداري سطح یک مصوب/ آزمایشات

بدیهی است در رسیدگی، اینگونه نسخ مشمول تعدیالت شیفت . مؤسسات طرف قرارداد اداره کل مراجعه نماید

 .سطح دو از شبکه می باشند

تجویز شده توسط  تصویریرداري سطح یک مصوب/ خارج ازمحدوده آزمایشگاهنسخ پاراکلینیک  - 1

ع سالمت طرف قرارداد، با مهر شناسایی مراکز بهداشتی پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جام

درمانی قابل پذیرش می باشد بدیهی است در رسیدگی، اینگونه نسخ مشمول تعدیالت شیفت سطح 

 .دو از شبکه نمی گردد

  نسخ پاراکلینیک تجویزشده توسط پزشکان عمومی مستقر در اورژانس)  12ماده 

اول جمعیت روستاییان و پیشگیري از اختالل در نظـام ارجـاع،   با توجه به پرداخت سرانه خدمات سطح  - 1

قابل پذیرش و پرداخت  پزشک عمومی مستقر در اورژانس بیمارستاننسخ پاراکلینیک سرپایی تجویزي 

  .دنمی باش

چنانچه ویزیت پزشک عمومی مستقر در اورژانس بیمارستانهاي طرف قرارداد منجر به بستري بیمار در  - 2

ویزیـت وکلیـه    بستري، بستري موقت و طب اورژانس، دستورالعملضوابط ایت سایر بخش گردد، با رع

 .خدمات تجویزي وي در پرونده بیمار قابل رسیدگی و پرداخت خواهد بود

به غیر از موارد فوق، نسخ پاراکلینیک تجویزي سایر پزشکان عمومی در صندوق روستاییان : 1تبصره  - 3

  .قابل پذیرش و پرداخت نمی باشد
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  نسخ پاراکلینیک تجویز شده توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص) 13ماده

 کلیه مؤسسات پاراکلینیک طرف قرار داد صندوق روستایی مجاز به پذیرش نسخ پاراکلینیک تجویزي پزشکان

پاراکلینیک تجویزي سـایر پزشـکان متخصـص و    با شرایط ذیل می باشند و نسخ  متخصص و فوق تخصص

  .تخصص قابل پذیرش و پرداخت نمی باشند فوق

نسخ پاراکلینیک تجویز شده دردفترچه بیمه شدگان روستایی توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص  - 1

کد ارجاع، تاریخ و امضاء و مهر مخصوص پزشک خانواده و «طرف قرارداد بیمه روستایی که کادر ارجاع شامل

شده باشد و مندرجات ثبت شده در  زشک خانواده تکمیلپ، توسط »مهرشناسایی مرکز بهداشتی درمانی

که شامل نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی (دفترچه با مهر و امضاي همان متخصص یا فوق تخصص

  .باشد) با قید عبارت طرف قرارداد روستایی

ق تخصص نسخ پاراکلینیک تجویز شده دردفترچه بیمه شدگان روستایی توسط پزشکان متخصص و فو - 2

از نسخه اول پزشک  توسط پزشک متخصصکه «طرف قرارداد بیمه روستایی که کادرارجاع شامل کد ارجاع، 

تکمیل شده پزشک متخصص ، تاریخ ارجاع و مهر متخصص یا فوق تخصص توسط »خانواده کپی گردیده

مراه مهر به ه«متخصص یا فوق تخصص  همانباشد و مندرجات ثبت شده در دفترچه با مهر و امضاي 

  . درج شده باشد» پذیرش بیمارستان

بعنوان . حالت فوق در مواردي است که بیمه شده نیاز به تجویز خدمات متعدد در یک چرخه ارجاع داشته باشد

  .مثال بیمار ارجاع شده نیاز به تجویز دارو و پاراکلینیک داشته باشد

ایی توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص نسخ پاراکلینیک تجویز شده در دفترچه بیمه شدگان روست - 3

که  متخصص یا فوق تخصصطرف قرارداد بیمه روستایی که کادر ارجاع شامل کد ارجاع، تاریخ ارجاع و مهر 

تکمیل شده و مندرجات ثبت شده در دفترچه با مهر و امضاي فوق  پزشک متخصص یا فوق تخصص توسط

  .)ارجاع افقی (باشد  دیگر تخصص یا متخصص

وق در مواردي است که پزشک متخصص یا فوق تخصص نیاز به ارجاع افقی بیمه شده به متخصص حالت ف

بعنوان مثال متخصص داخلی، بیمارارجاع شده از سطح یک را با ( یا فوق تخصص دیگر را داشته باشد 

  ).تشخیص کله سیستیت به متخصص جراحی ارجاع نماید

هنگام شدگان روستایی بستري و بستري موقت درنسخ پاراکلینیک تجویز شده در دفترچه بیمه - 4

توسط رزیدنت، پزشک متخصص یا فوق تخصص در بیمارستانهاي طرف قرارداد بیمه  ترخیص

روستایی، که در کادر ارجاع به جاي  کد ارجاع علت بستري و شماره پرونده بستري به همراه مهر 

مهر وامضاي رزیدنت، پزشک متخصص پذیرش بیمارستان ثبت و مندرجات ثبت شده در متن نسخه با 

در اینگونه نسخ بجاي مهر پذیرش بیمارستان، مهر کارشناس ناظر مقیم . یا فوق تخصص باشد

 .نیز قابل قبول می باشد بیمارستان
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نسخ پاراکلینیک پزشکان متخصص وفوق تخصص طرف قرارداد مطب دار باید داراي مهر مخصـوص  : تذکر 

متخصص و فوق تخصص طرف قرارداد بیمـه روسـتایی شـامل نـام ونـام خـانوادگی پزشـک، نـوع         پزشکان 

  .باشند "طرف قرارداد بیمه روستایی"تخصص، شماره نظام پزشکی و درج عنوان 

 نسخ پاراکلینیک تجویز شده توسط پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان ) 14ماده 

ه شدگان روستایی توسط پزشک متخصص و فوق تخصص در نسخ پاراکلینیک تجویز شده دردفترچه بیم - 1

کد ارجاع، تاریخ و امضاء و مهر مخصوص «بیمارستانهاي طرف قرارداد بیمه روستایی که کادر ارجاع  شامل 

توسط پزشک خانواده تکمیل شود و مندرجات ثبت  ،»و مهرشناسایی مرکز بهداشتی درمانیپزشک خانواده 

به همراه مهردرمانگاه تخصصی بیمارستان « فوق تخصص/ ضاي همان متخصصشده در دفترچه با مهر و ام

  .  درج شده باشد» کلینیک ویژه بیمارستان/

قابل ) مطابق ضوابط سایر صندوقها(نسخ پاراکلینیک پزشکان رزیدنت بعنوان پزشک ارجاع گیرنده :  1تبصره

  . رسیدگی و پرداخت می باشد

رزیدنت و فوق /ترچه بیمه شدگان روستایی توسط پزشکان متخصصنسخ پاراکلینیک تجویز شده دردف - 2

از نسخه  پزشک متخصصکه توسط «تخصص طرف قرارداد بیمه روستایی که کادرارجاع  شامل کد ارجاع 

توسط پزشک متخصص ، تاریخ ارجاع و مهر متخصص یا فوق تخصص »اول پزشک خانواده کپی گردیده 

رزیدنت یا فوق تخصص /متخصص هماندر دفترچه با مهر و امضاي  و مندرجات ثبت شده تکمیل شده باشد

 .  درج شده باشد» به همراه مهر پذیرش بیمارستان«

نسخ پاراکلینیک تجویز شده در دفترچه بیمه شدگان روستایی توسط پزشکان متخصص و فوق تخصـص   -3

) و مهر متخصص ویا فوق تخصص شامل کد ارجاع، تاریخ ارجاع( طرف قرارداد بیمه روستایی که کادر ارجاع 

توسط پزشک متخصص یا فوق تخصص تکمیل شده و مندرجات ثبت شده در دفترچه با مهر و امضاي فـوق  

کلینیک ویژه  بیمارسـتان درج شـده   /به همراه مهر درمانگاه تخصصی بیمارستان« دیگر تخصص یامتخصص

  ).ارجاع افقی(» باشد

ص یا فوق تخصص نیاز به ارجاع افقی بیمه شده به متخصص حالت فوق در مواردي است که پزشک متخص 

بعنوان مثال متخصص داخلی، بیمارارجاع شده از سطح یک را با تشخیص (یا فوق تخصص دیگر داشته باشد 

  ). کله سیستیت به متخصص جراحی ارجاع نماید

 
  نسخ پاراکلینیک تجویزشده توسط ماما )15ماده  

توسـط  رار داد صندوق روستایی مجاز به پذیرش نسـخ آزمـایش تجـویزي    طرف ق کلیه مؤسسات پاراکلینیک

با شرایط ذیل می باشند و نسخ آزمایش تجویزي سایر ماماها قابل پـذیرش و پرداخـت   ماماهاي تیم سالمت 

  .نمی باشند
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امع سالمت نسخ تجویز شده در دفاتر بیمه شدگان روستایی توسط ماماهاي تیم سالمت مراکز خدمات ج

  .به شرح ذیل قابل پذیرش ورسیدگی می باشد) با مهر شناسایی مرکز بهداشتی درمانی(روستایی 

تجویز شده توسط ماماي تیم سالمت شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت با مهر شناسایی  آزمایش نسخ - 1

تجویز توسط ماما مرکز بهداشتی درمانی که درمحدوده بسته خدمات پاراکلینیک مصوب سطح یک قابل 

. سسات طرف قرارداد اداره کل مراجعه می نمایدؤتجویز شده باشد و بیمه شده جهت تأمین خدمت به م

سسه بوده و در رسیدگی، مشمول تعدیالت شیفت سطح دو از شبکه می ؤاینگونه نسخ قابل پرداخت به م

  .باشند

  نسخ پاراکلینیک تجویزشده توسط دندانپزشک ) 16ماده

بایت وینگ،  رادیوگرافی پري اپیکال،«، شامل )عمومی و متخصص(زشده توسط دندانپزشک نسخ تجوی

می باشد و سایر  در صندوق روستاییان قابل پذیرش و رسیدگی» رادیوگرافی سري کامل دندان، پانورکس

  .در صندوق روستاییان قابل پذیرش و وپرداخت نمی باشد) عمومی و متخصص(نپزشک خدمات تجویزي دندا

  

مدت اعتبار تاریخ ارجاع تجویزي شده توسط پزشک خانواده به سطوح باالتر، یک ماه از تاریخ ) 17ماده 

  . ارجاع می باشد

  

پیوند ، دیالیزي ، تاالسمی ،نسخ بیمه شدگان با دفترچه خاص روستایی شامل بیماریهاي هموفیلی )18ماده  

بیماران صعب العالج و سرطانی نیاز به رعایت نظام  ،و همچنین بیماران شیمی درمانی، رادیوتراپی MSکلیه، 

  .ارجاع ندارند

  

هاي رسیدگی به اسناد پاراکلینیک طرف قرارداد مشابه سایر صندوق ها  دستورالعملکلیه ضوابط و ) 19ماده 

  .می باشد

  پذیرش و رسیدگی نسخ روستایی در اورژانس بیمارستان: فصل چهارم 

پزشکان متخصص،رزیدنت و فوق تخصص در اورژانس بیمارستانها به  نسخ تجویزي توسط) 20ماده    

  : شرح ذیل قابل پذیرش وپرداخت می باشد

با توجه به پرداخت سرانه خدمات سطح اول جمعیت روستاییان و پیشگیري از اختالل در نظام ارجاع،  - 1

قابل پذیرش در اورژانس بیمارستان  ) 2و1سال (پزشکان عمومی و رزیدنت  سرپایینسخ تجویزي 

 . و پرداخت نمی باشد

وفوق تخصـص در اورژانـس   )  4و 3سال ( رزیدنت / نسخ تجویزي سرپایی کلیه پزشکان متخصص - 2

 .قابل پذیرش و پرداخت می باشد سرپایی بیمارستان در اسناد
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رزیـدنت هـاي مسـتقر در اورژانـس     /چنانچه ویزیت متخصص طب اورژانـس وسـایر متخصصـین     - 3

مارستانهاي طرف قرارداد منجر به بسـتري یـا بسـتري موقـت بیمـار گـردد، بـر اسـاس ضـوابط          بی

، ویزیت و کلیه خدمات تجـویزي وي در پرونـده بیمـار قابـل رسـیدگی و      دستورعمل طب اورژانس

 .پرداخت خواهد بود

در بیمارستانهایی که پزشک متخصص طب اورژانس مستقر باشد و دسـتور بسـتري موقـت، توسـط      - 4

کلیـه رشـته هـاي    (ک عمومی صادر گردد، درصورت ترخیص بیمار توسـط پزشـک متخصـص   پزش

 .، پرونده بستري موقت قابل پرداخت می باشد)تخصصی

چنانچه ویزیت پزشک عمومی، رزیدنت وسایر متخصصین در بیمارستانهاي طرف قرارداد منجر به   - 5

، ري موقت و طب اورژانسدستورعمل بستري، بستدر بخش گردد، بر اساس ضوابط  بستري بیمار

  .ویزیت و کلیه خدمات تجویزي وي قابل رسیدگی و پرداخت خواهد بود
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