اين دستورالعمل در راستاي اجراي بند د ماده  32قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  ،مبني بر ارتقا بسته خدمات
روستاييان ،عشاير و شهرهاي زير  20هزار نفر با رعايت نظام سطح بندي و ارجاع و در اجراي برنامه هزينه کرد منابع حاصل
از  %1ماليات بر ارزش افزوده در حوزه درمان در سال  1395براي تامين هزينه هاي اجراي برنامه نظام ارجاع سطح  2و  3بيمه
شدگان روستايي ،عشاير و شهرهاي زير  20هزار نفر تنظيم شده است.

به منظور برداشت يکسان از واژه ها و اصطالحات به کار رفته در اين سند ،تعاريف و مفاهيم کليدي به شرح زير بيان مي شوند:

 وزارت بهداشت:
منظور از وزارت بهداشت در اين دستور العمل ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي است که توليت نظام سالمت کشور را
به عهده دارد.

 دانشگاه  /دانشکده علوم پزشکي:
منظور از دانشگاه /دانشکده علوم پزشکي در اين دستور العمل ،دانشگاه ها /دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
درماني مي باشند که بر اساس تقسيمات جغرافيايي ،مسئوليت ساماندهي بهداشت و درمان و نظام ارجاع را بر عهده دارند.

 سازمان بيمه:
منظور از سازمان بيمه در اين مستند ،سازمان بيمه سالمت ايران مي باشد .ساير سازمان هايي که به موجب قانون مجاز به ارائه
بيمه پايه مي باشند در شمول بهره مندي از اين برنامه قرار نمي گيرند.

 نظام ارجاع و مراحل اجراي آن:
منظور از نظام ارجاع در اين مستند ،برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده به ترتيب اولويت درمرحله اول  -بيمه شدگان روستايي،
عشاير و جمعيت شهرهاي زير  20هزار نفر  ،مرحله دوم  -جمعيت شهري در شهرهاي زير  100هزار نفر و مرحله سوم -جمعيت
شهري کل کشور مي باشد.
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 تعرفه مصوب:
تعرفه خدمات تشخيصي و درماني است که به طور ساالنه مورد تائيد شوراي عالي بيمه خدمات درماني قرار گرفته و توسط هيات
محترم وزيران ابالغ مي شود.

 سند تبادل اطالعات الکترونيک:
منظور از سند تبادل اطالعات الکترونيک ،سندي است که توسط دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت با همکاري سازمان
بيمه سالمت ايران جهت ثبت و دريافت ارجاع و بازخورد در سامانه هاي سطوح يک ،دو و سه ارائه خدمات و سامانه سماد تنظيم
گرديده است.

 سامانه نظام ارجاع:
سامانه اي که توسط وزارت بهداشت در اختيار موسسات سرپايي و بيمارستان هاي تعريف شده در مسير ارجاع قرار مي گيرد
تا نسبت به ثبت بازخوراند ارجاع و استعالم صحت مسير ارجاع و دسترسي به نتايج ارجاع با اتصال به سامانه هاي سطح يک و
دو و سماد براي ذينفعان اقدام نمايند.

 سامانه هاي سطح  1و  2وزارت بهداشت:
منظور از سامانه هاي سطح  1و  ، 2سامانه هاي کاربردي در سطح يک ( بهداشت) و سطح 2و  ( 3درمان) مي باشند که بر اساس
سند تبادل الکترونيک اطالعات قابليت ثبت و دريافت ارجاع و بازخوراند مورد نظر را دارا باشند.

 سامانه سماد:
منظور از سامانه سماد" ،سامانه مديريت ارجاعات درمان بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت ايران" مي باشد.


اين دستورالعمل در برگيرنده ي ضوابط و مقررات مربوط به برنامه ي " استقرار نظام ارجاع در ارائه خدمات سرپايي و بستري
تخصصي و فوق تخصصي" مي باشد .
معاونين درمان و بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشکي با هماهنگي مديران کل بيمه هاي سالمت استان موظفند مسير ارجاع بيماران
(شامل کليه مراکز مجاز ارائه کننده خدمات در سطح  2و  )3براي استفاده از خدمات تخصصي سرپايي (ويزيت ،کليه خدمات
تشخيصي و درماني تحت پوشش بيمه پايه سالمت) و بستري بيمه شدگان روستايي ،عشاير و جمعيت شهرهاي زير  20هزار نفر
را ترسيم نموده و ظرف دو هفته اطالع رساني به موسسات و بيمه شدگان را انجام دهند.
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تکميل نظام ارجاع براي خدمات بيمه شدگان روستايي و عشاير و شهرهاي زير بيست هزار نفر با فوريت خدمات سرپايي و
بستري سطح  2و  3به عنوان گام اول استقرار کامل نظام ارجاع مد نظر مي باشد.
گام دوم در استقرار کامل نظام ارجاع مربوط به جمعيت شهري در شهرهاي زير  100هزار نفر و گام سوم با لحاظ نمودن
جمعيت شهري کل کشور خواهد بود.

 .1استقرار فرايند ارجاع الکترونيک در ارائه خدمات به بيمه شدگان روستايي و عشاير و جمعيت شهرهاي زير بيست هزار
نفر
 .2استقرار نظام ارجاع در بستر فناوري اطالعات با قابليت ثبت و دريافت ارجاع و بازخوراند در کل فرايند ارجاع از سطح 1
تا 3
 .3اجراي فرايند پرداخت هزينه بازخوراند ارجاع خدمات بيمه شدگان روستايي و عشاير و جمعيت شهرهاي زير بيست هزار
نفر توسط سازمان بيمه
 .4سياستگذاري ،مديريت اطالعات و گزارش گيري مرتبط با مراحل ارجاع در سطوح مختلف بخش دولتي و خصوصي ،خيريه
و عمومي غير دولتي و با تمرکز بر ثبت ارجاع و بازخوراند اقدامات در کل سطوح
 .5امکان سنجي بهره برداري از نرم افزار هاي مرتبط در واحد هاي تشخيصي و درماني بخش خصوصي ،خيريه و عمومي
غير دولتي طرف قرارداد سازمان بيمه و ايجاد شرايط دسترسي براي آن ها
 .6ايجاد امکان کنتر ل ارجاع توسط پزشکان خانواده و جلو گيري از ارجاع بيماران توسط ساير پزشکان ( به جز پزشک
جايگزين)
 .7مديريت هزينه ارائه خدمات به بيمه شدگان روستايي و عشاير و جمعيت شهرهاي زير بيست هزار نفر

تمامي افراد داراي دفترچه بيمه روستايي ساکن در مناطق روستايي ،عشاير و شهرهاي زير  20هزار نفر جمعيت هدف اين
دستورالعمل مي باشند.

تمامي خانه هاي بهداشت ،مراکز خدمات جامع سالمت روستايي و شهري ،بيمارستان هاي عمومي ،تخصصي و فوق تخصصي
تحت پوشش وزارت بهداشت مشمول اين برنامه مي باشند.
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تبصره  :واحدهاي تشخيصي و درماني عمومي غير دولتي ،بخش خصوصي و خيريه طرف قرارداد سازمان بيمه نيز با فراهم
نمودن شرايط و زير ساخت هاي الزم اطالعاتي و بيمه اي امکان شمول دارند.

تامين منابع اين دستورالعمل در قالب موارد زير مي باشد:

 .1نحوه محاسبه پرداخت هزينه هاي تکميل فرآيند ارجاع سرپايي:
الف) تعرفه ثبت و ارائه بازخوراند ارجاع در بخش دولتي و خصوصي (اعم از ارائه آن توسط متخصص ،فوق تخصص،
فلوشيپ ،روانپزشک و اعضاي هيئت علمي و يا تمام وقت درمان) معادل يک تعرفه ويزيت متخصص در بخش دولتي ميباشد .الزم
به ذکر است مفاد اين بند در صورت رعايت حرکت در مسير ارجاع از پزشک خانواده به پزشک متخصص مصداق دارد.
ب) در صورتيکه خدمات اورژانسي بستري موقت و تحت نظر ،توسط پزشک عمومي شاغل در بيمارستان ارائه و بازخوراند
ارجاع آن در سامانه ثبت گردد ،تعرفه بازخوراند ارجاع معادل يک تعرفه ويزيت دولتي پزشک عمومي مي باشد.
ج) مراکز طرف قرارداد سرپايي سطوح 2و  3موضوع ماده  5اين دستورالعمل ،درصورت تکميل دقيق فرم بازخوراند ارجاع
و ثبت در سامانه نظام ارجاع %100 ،تعرفه دولتي يک ويزيت متخصص بدون احتساب ضريب تمام وقت جغرافيايي و نيز سهم
سازمان از تعرفه هاي مصوب را از سازمان دريافت خواهند نمود .نحوه محاسبه مبالغ جهت پزشکان تمام وقت و فوق تخصص

درجدول ذيل درج شده است.
تبصره  :1در صورت عدم تکميل فرم بازخوراند ارجاع ،پزشکان ارائه دهنده خدمات در سطح دو و سه فقط مجاز به دريافت
فرانشيز مندرج درجدول ذيل از بيمار و سهم سازمان از سازمان خواهند بود.
تبصره  :2مواردي از ويزيت بيماران که منجر به بازخوراند ارجاع نمي شود ،سهم پرداختي بيمار تا سقف تعرفه هاي مصوب
بخش دولتي يا خصوصي خواهد بود.
د) پرداخت بازخوراند ارجاع به ازاي هر بار ارجاع (به ازاي هر شناسه ارجاع) فقط يکبار در ماه به ازاي هر پزشک صورت
ميپذيرد.
پرداخت بازخوراند ارجاع افقي (متخصص به متخصص رشته ديگر يا فوق تخصص) نيز حداکثر تا يکماه از ارجاع اوليه امکان
پذير است.
رعايت فرايند ارجاع براساس ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي موجود معاونت هاي بهداشت و درمان  ،الزامي مي باشد.
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متخصص

دولتي

تمام وقت

184.800

132.000

39.600

غير تمام وقت

92.400

132.000

39.600

92.400

132.000

120.600

تمام وقت

224.000

132.000

48.000

غير تمام وقت

112.000

132.000

48.000

112.000

132.000

186.000

خصوصي
فوق تخصص

دولتي
خصوصي

 .2نحوه محاسبه پرداخت هزينه هاي تکميل فرآيند ارجاع بستري:
در ارائه خدمات بستري براي هر بيمار بستري که از مسير ارجاع در بيمارستان پذيرش شده باشد درصورت تکميل دقيق
فرم باز خوراند ارجاع با تاييد مرکز ارجاع دهنده و ثبت در سامانه (پانصد هزار ريال) بابت هر پرونده بستري از طرف سازمان
پرداخت خواهد شد که  %50از اين مبلغ سهم بيمارستان و %50نيز سهم پزشک معالج ميباشد.
تبصره  :1بيماران اورژانسي داراي پزشک خانواده که فرايند ارجاع را طي نکرده اند درصورت تکميل دقيق فرم باز خوراند
ارجاع و ثبت درسامانه مشمول شرايط جدول فوق الذکر مي باشند.
تبصره  :2در صورت مراجعه بيماران (سرپايي و بستري) خارج از مسير ارجاع به سطوح  2و  3ارائه خدمات ،هرگونه خدمات
پاراکلينيکي تجويز شده توسط پزشک متخصص با هزينه آزاد و پرداخت  %100تعرفه مصوب توسط بيمار ،ارائه خواهد شد.

 .3نحوه تخصيص اعتبارات نظام ارجاع توسط وزارت بهداشت به سازمان:
منابع الزم براي پرداخت بازخوراند ارجاع بيمه شدگان روستايي از محل اعتبارات  %1ماليات بر ارزش افزوده در اختيار
معاونت درمان وزارت بهداشت تامين شده و تخصيص اعتبار مربوطه به سازمان بيمه از سوي وزارت بهداشت به
صورت سه ماهه بوده و در ابتداي دوره ،پرداخت براساس گزارش عملکرد ماهانه به تفکيک بيمارستان و مراکز ارائه
دهنده خدمات سرپايي تسويه گرديده و از طريق سازمان بيمه سالمت به مراکز درماني پرداخت مي شود.
تبصره :دو درصد اعتبارات تخصيص يافته به سازمان بيمه سالمت از طرف وزارت بهداشت صرف هزينه هاي عملياتي طرح
شامل تجهيز سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري سازمان جهت اجراي اين تفاهم نامه خواهد شد.
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 .4نحوه پرداخت اعتبارات نظام ارجاع توسط سازمان به مراكز درماني تحت پوشش برنامه:
مرکز (بيمارستان ،درمانگاه و مطب) ملزم به ارسال پرينت ليست بيماراني که فرم الکترونيک بازخوراند آنان تکميل شده و
برگه درخواست هزينه با مهر و امضاي مرکز طرف قرارداد تا تاريخ دهم ماه بعد به سازمان خواهد بود .پرداخت سازمان حداکثر
 30روز بعد از دريافت مدارك صورت مي پذيرد .کارشناسان سازمان پس از رسيدگي نسبت به تاييد مبلغ و ثبت پرداخت در
سامانه نظام ارجاع اقدام مي نمايند.
شايان ذکر است پرداخت هزينه ها توسط سازمان منوط به تخصيص اعتبارات  %1ماليات بر ارزش افزوده توسط وزارت
بهداشت مي باشد.
تبصره  :1پرداخت مبلغ پاداش ارجاع بر اساس گزارشات سامانه مورد نظر خواهد بود.
تبصره :2پرداخت مبلغ پاداش ارجاع مي بايست از ساير پرداخت هاي سازمان جدا گردد.
مديريت
هماهنگي هاي مديريتي فرايند ارجاع بعهده کميته کشوري ارجاع سطح  2و  3شامل معاونين درمان و بهداشت وزارت ،مديرعامل
سازمان بيمه بوده و محل دبيرخانه اين کميته در معاونت درمان وزارت بهداشت مي باشد.
هماهنگي هاي اجرايي اين دستورالعمل بعهده کميته دانشگاهي ارجاع سطح  2و 3مرکز استان شامل معاونين درمان و بهداشت
دانشگاه علوم پزشکي مرکز استان ،مديرکل بيمه سالمت استان بوده و محل دبيرخانه اين کميته در معاونت درمان دانشگاه مرکز
استان مي باشد.
تبصره  :1در استانهايي که داراي بيش از يک دانشگاه/دانشکده مي باشند ،معاون درمان و بهداشت دانشگاه /دانشکده شهرستان
عضو کميته دانشگاهي مرکز استان خواهند بود.
تبصره :2دانشکده هاي مستقل در کشور نيز مانند دانشگاهها متعهد به انجام وظايف مذکور خواهند بود.
تبصره : 3کميته دانشگاهي مرکز استان موظف است گزارشات اقدامات انجام شده را ماهيانه بصورت رسمي به کميته کشوري
سطح  2و 3اعالم نمايد

فرايند ارجاع
پزشکان خانواده موظفند تا درصورت تشخيص و لزوم ادامه درمان در سطوح باالتر ،در صورتيکه بيمار نياز به دريافت
خدمات تخصصي و فوق تخصصي داشته باشد با تکميل فرم ارجاع بيمار را به سطح تخصصي طرف قرارداد در مسير
ارجاع آموزش و هدايت نمايند .الزم به ذکر است درصورت تامين بستر الکترونيک الزم ،اخذ نوبت براي ويزيت سرپايي تخصصي
سطح 2و  3در مراکز دولتي بايستي توسط تيم سالمت پزشک خانواده انجام گيرد.
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تبصره:1معاونت بهداشتي دانشگاه /دانشکده با همکاري معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي موظف است
مسير ارجاع تمامي شهرستان ها را طي مجموعه اي مکتوب تهيه و به اداره بيمه سالمت استان ارائه دهد.
تب صره : 2مرکز بهدا شت يا شبکه بهدا شت و درمان شهر ستان موظف ا ست در شروع برنامه ،م سير ارجاع بيمار از
سطح اول به سطوح باالتر خدمات تخ ص صي و فوق تخ ص صي ( سرپايي و ب ستري) را به ستاد هماهنگي دان شگاهي
اعالم دارد.
تبصره  :3اداره کل بيمه سالمت استان موظف است در آغاز ،پس از دريافت مسير ارجاع ،فهرست و مشخصات کليه
واحدهاي ارائه دهنده خدمات سرپايي تخصصي و بستري سطوح دوم و باالتر و محل آنها را که طرف قرارداد با بيمه
ه ستند ،حداکثر تا يک ماه پس از انعقاد قرارداد به مرکز بهدا شت شهر ستان و واحد پز شک خانواده ارائه دهد .لي ست
نهايي تغييرات پيش آمده حداکثر در فواصل  3ماهه بايد به مرکز بهداشت شهرستان ارائه گردد.
تبصره  : 4خدمات سرپايي در مسير ارجاع با اولويت استفاده از ظرفيت موجود کلينيک هاي دولتي دانشگاهي و سپس
ساير مراکز طرف قرارداد سازمان (مطبها ،آزمايشگاهها ،مراکز تصويربرداري خصوصي ،خيريه و عمومي غير دولتي)
ارائه مي گردد.
تبصره  : 5خدمات بستري در مسير ارجاع با استفاده از ظرفيت موجود بيمارستانهاي دولتي ارائه مي گردد.
تبصره  :6مسئولين بيمارستان ها و کلينيک هاي تخصصي مکلفند تمهيداتي را فراهم نمايند که بيماران ارجاعي از مناطق
روستايي از نظر نوبت دهي جهت دريافت خدمات تخصصي در اولويت قرار گيرند.
تبصره  :7در صورت عدم کفايت خدمات بستري در بخش دولتي دانشگاهي محدوده شهرستان با اعالم کتبي معاون
درمان دانشگاه ،ادارات کل بيمه سالمت استانها مجاز به عقد قرارداد با بخش عمومي غير دولتي ،خصوصي و خيريه
مي باشند.
تبصره  : 8با توجه به صدور شناسه ارجاع توسط سازمان بيمه به استناد سند تيادل اطالعات الکترونيک مرتبط ،مراکز
ارائه دهنده خدمات سطح  2و  3ملزم به ارائه خدمات به کليه موارد داراي شناسه ارجاع با رعايت قوانين و مقررات
مربوطه مي باشند.
تبصره  : 9مراکز ارائه دهنده خدمات در سطح 2و  3مي بايست اطالعات بازخوراند ارجاع را در سامانه نظام ارجاع
ثبت نمايند.
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فرايند تنظيم ،ارسال اسناد و مديريت اطالعات:
اطالعات ثبت شده در فرم بازخوراند ارجاع بر اساس سند تبادل اطالعات الکترونيک مي باشد.
بعد از ويزيت يا ترخيص بيمار بايد اطالعات باز خوراند در سامانه نظام ارجاع توسط بيمارستان و مراکز سرپايي طرف قرارداد
ثبت گردد.
پزشک خانواده موظف است بيماران ارجاع شده به سطح  2و  3تحت پوشش خود را پيگيري و باز خوراند ارجاع را در سامانه
مشاهده و تاييد نمايد.
وزارت بهداشت موظف است دسترسي الزم به سامانه ارجاع را جهت کليه ذينفعان اعم از پزشکان خانواده و کارشناسان سازمان
و  ...را فراهم نمايد.
تبصره :دانشکده  /دانشگاه ها و مراکز ارائه خدمات در سطح  2و  ، 3مي بايد حداکثر طي مدت  3ماه جهت اعمال مفاد سند تبادل
اطالعات نظام ارجاع(سنا) در سامانه هاي مديريت اطالعات مربوطه اقدام الزم را به عمل آورند و زير ساخت هاي الزم براي
اجراي اين دستورالعمل را فراهم نمايند.
در صورتي که در طول مدت  3ماه از شروع برنامه در دانشکده  /دانشگاه هاي منتخب اجراي سند تبادل اطالعات امکانپذير نگردد
 ،مديريت دانشکده /دانشگاه ها و مراکز ارائه خدمات بايستي با استفاده از منابع مرکز به صورت موقت نسبت به اخذ ارجاعات و
ارائه پسخوراند به شکلي که قابليت پرداخت بر اساس آن ميسر گردد نظير موارد ذيل را فراهم نمايند.
*ثبت دستي توسط اپراتور پذيرش ارجاع در سامانه بيمارستان و ارائه گزارش کتبي پسخوراند به سطح يک
**ثبت و دريافت ارجاع و ارائه پسخوراند در سامانه ي قابل اتصال با سطح يک

دکتر علي اکبر سياري

دکتر محمد آقاجاني

دکتر محمد جواد کبير

معاون بهداشت

معاون درمان

مدير عامل

وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

سازمان بيمه سالمت ايران
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