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  ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاون محترم درمان دانشگاه 

  جناب آقاي دکتر والیتی

  رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهاي ریوي دکتر مسیح دانشوري

  جناب آقاي دکتر فریدون نوحی

  ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

  ناب آقاي دکتر حمیدرضا پورحسینیج

 رئیس محترم مرکز بازتوانی قلبی مرکز قلب تهران

 دبیرخانه شوراي عالی بیمه سالمت در خصوص متخصصین طب اورژانس 42/142ارسال ابالغیه : موضوع

��رام   با سالم و ا

ه سالمت کشور در دبیرخانه شوراي عالی بیم 13/2/1399مورخ  42/142ابالغیه شماره با عنایت به       

با  23/04/99و جلسه مجدد مورخ  مشکالت رسیدگی به اسناد پزشکی متخصصین طب اورژانس خصوص

موارد به و نمایندگان سازمان هاي بیمه گر در این معاونت  بیمه سالمت حضور دبیر محترم شورایعالی

ماه  6دستورالعمل پس از شایان ذکر است این . جهت استحضار و بهره برداري ارسال می گرددشرح ذیل 

 .جهت بررسی تاثیر بر شاخصهاي اورژانس مجدداً  مورد ارزیابی قرار می گیرد

ی رادیو گرافی، آزمایشات تشخیص سونوگرافی، ،MIRسی تی اسکن،( درخواست خدمات پاراکلینیک  - 1

اغل در نس شمطابق با متخصصین سایر رشته ها در صورت تجویز توسط متخصصین طب اورژا) طبی  -

  .داد قابل ارائه و پرداخت استرکلیه مراکز پاراکلینیک طرف قرااورژانس بیمارستان در

شامل خدمات ذیل بوده ) 901970کد ملی ( ، مراقبت بحرانی در بخش اورژانس CPT2019مطابق کتاب - 2

  :و این خدمات به طور همزمان با مراقبت بحرانی قابل گزارش نمی باشند

  900725کد  :ده قلبی اندازه گیري برون  

 تفسیر گرافی قفسه سینه  

  901135و 901130-901125پالس اکسی متري کدهاي   

 ECG :900710کد  
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  900200لوله گذاري معده کد  

  300895پیس گذاري موقت کد  

  901090و  901085کمک تنفس و تنفس ممتد خارج از بخش هاي مراقبت ویژه  

  302480و302250پروسیجرهاي عروق محیطی شامل کدهاي  

  900770مانیتورینگ قلبی  

در ) 901949کد ملی(و ویزیت جامع ) 901970کد ملی(خدمت مراقبت بحرانی در بخش اورژانس  :تبصره 

  .صورت درخواست توسط متخصصین طب اورژانس، به صورت همزمان قابل محاسبه و پرداخت است

ساعت تعیین تکلیف می  6در زیر انس ژدرصد از بیماران در بخش اور92نجا که به طور معمول آاز -3

درصد باقی مانده از بیماران توسط متخصصین طب اورژانس اول ویزیت و ماندگاري  8گردند، چنانچه 

، در صورت ترخیصساعت به نوبت کاري بعدي منتقل شوند،  6ساعت داشته باشند و یا در زیر  6باالي 

  .دوم قابل محاسبه و پرداخت است به متخصص طب اورژانس) 901935کد ملی(ویزیت روز ترخیص 

در صورت ارائه خدمات تشخیصی و انواع پروسیجرها به صورت اورژانسی و منطبق با کوریکولوم -4

  .عالوه بر ویزیت قابل محاسبه و اخذ است ،آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس 

متخصصین طب  در اورژانس برابر با ویزیت سرپائی متخصص براي ژتریا 5ویزیت بیماران سطح -5

  .اورژانس قابل محاسبه و اخذ است

  

 

 

 

 

  

  :رونوشت

  جناب آقاي دکتر عبدالخالق کشاورزي  مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوري و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

  سرکار خانم مریم احمدي دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د تهران


