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وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری

وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی 
جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند

مدیر عامل محترم سازمان بیمه سالمت (جناب آقای مهندس موهبتی)
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر مصطفی ساالری
معاون محترم درمان (جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی)

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)
جناب آقای سید مرتضی بختیاری 

معاون محترم بهداشت (جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی )
رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع:ابالغیه تعرفه گلوبال آزمایش غربالگری بیماریهای متابولیسم ارثی نوزادان  با استفاده از پنل گسترده برای ٥٣ 
بیماری و بیشتر

با سالم و تحیات؛
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ با عنایت به تبصره (٢) بند (د) ردیف (١) تصویبنامه 
شماره ٢٨٩٣/ت ٥٦٤٠٣هـ مورخ ١٣٩٨/١/١٩ هیات محترم وزیران، بدینوسیله تعرفه گلوبال "آزمایش غربالگری 
Expanded  بیماریهای متابولیسم ارثی نوزادان  با استفاده از پنل گسترده برای ٥٣ بیماری و بیشتر به روش
Panel-Tandem MS" با ارزش ٧ کا (شامل ١/٥ کا جزء حرفهای و ٥/٥ کا جزء فنی) که مورد تایید نمایندگان 

اعضای محترم شورای عالی بیمه سالمت قرار گرفته است، جهت اجرا به شرح ذیل  ابالغ میگردد.

این خدمت معادل کدهای ملی ٨٠٠٠٠٥،  ٨٠٠٠١٠، ٨٠١٢٦٠، ٨٠٠٧٨٠ و ٨٠١١٨٢ میباشد و با کد ملی  .١
٨٨١٠٠٠ قابل گزارش است. 
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در صورتی که این خدمت از آزمایشگاههای طرف قرارداد با برنامه ملی غربالگری نوزادان خریداری شود، در همه  .٢
مراکز (دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی) با ارزشهای ریالی بخش دولتی قابل محاسبه و پرداخت 

میباشد .

در صورتی که این خدمت خارج از شبکه برنامه ملی غربالگری نوزادان، از آزمایشگاهها خریداری شود، ارزش ریالی هر  .٣
بخش مالک محاسبه و پرداخت خواهد بود. الزم به ذکر است این کد # دار بوده و ارزش ریالی آن متناسب با 

عالمت# در هر بخش تعیین میگردد.

کدهای ملی ٨٠٠٠٠٥، ٨٠٠٠١٠، ٨٠١٢٦٠، ٨٠٠٧٨٠ و ٨٠١١٨٢  همراه با کد ٨٨١٠٠٠ قابل گزارش نمیباشند و  .٤
در تعرفه خدمت لحاظ شدهاند.

الزم به ذکر است خدمت مذکور ستاره دار بوده و تحت پوشش سازمانهای بیمهگر پایه نمیباشد. .٥

دستورالعمل برنامه ملی غربالگری نوزادان توسط معاونت بهداشت وزارت متبوع ابالغ خواهد شد. .٦

کلیه آزمایشگاههای طرف قرارداد و یا ارائه کننده این خدمت، ملزم به رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و  .٧
آموزش پزشکی میباشند.

همچنین کد ملی ٨٠١٢٦٠  (غربالگری بیماریهای متابولیک برای ٢٥ بیماری به روش TMS)  از تاریخ ابالغ این  .٨
مصوبه، به طور جداگانه قابلیت گزارش و پرداخت ندارد.


