
 

 

 

 اجرایي دستورعملگزیده 

 روستایي بيمه و خانواده برنامه پزشك

 (91نسخه )

  



 فصل سوم : چارچوب و شرایط انعقاد قرارداد

به منظور افزایش دسترسي بيمه شدگان  و داروخانه بخش خصوصيانعقاد قرارداد مابين مركز بهداشت شهرستان  : 91ماده 

قرارداد با داروخانه هاي غير دولتي حوزه تحت  روستایي به خدمات دارویي، مركز بهداشت شهرستان مي تواند نسبت به عقد

المت شهرستان اقدام نماید. در این صورت ادارات بيمه س پوشش و پذیرش نسخ و ارائه خدمات دارویي براي جمعيت ساكن

تجویزي پزشك خانواده ارائه شده از سوي داروخانه مذكور امتناع  الزم است از پذیرش نسخ دارویي جمعيت بيمه شده روستایي

از طریق ظرفيت هاي بخش دولتي و وجود داروخانه بخش خصوصي در روستاي  ورزند. درصورت عدم امكان ارائه خدمات دارویي

سالمت مجري برنامه بيمه روستایي، اولویت براي تامين و توزیع داروهاي مورد نياز از طریق  معمحل استقرار مركز خدمات جا

داروخانه پس از تایيد معاونت بهداشتي دانشگاه و در چارچوب قرارداد و ضوابط مربوطه مي باشد. اگر بيش  انعقاد قرارداد با این

 مربوطه ضوابط اساس بر آنان از یك هر با است موظف شهرستان بهداشت مركز باشد، داشته وجود محل در داروخانه از یك

 داروهاي اقالم با را داروخانه از اي شعبه شود مي متعهد قرارداد طرف داروخانه. نمایدكرد منعقد جداگانه قراردادي قرارداد، عقد

 رد داروخانه مگرآنكه نماید مستقر مركز در انساني نيروي و فيزیكي فضاي نظر از( پزشك درخواست مورد اقالم) اول سطح

 موظف قرارداد طرف دولتي غير داروخانه. باشد مستقر مركز متري022  شعاع در نفر هزار02  زیر شهر در یا روستا محدوده

 به دارویي اقالم تامين عدم از ناشي كسورات و نموده تامين را( قلم634)   خدمتي بسته در نياز مورد دارویي اقالم كليه است

 در مورد این است الزم. باشد مي قرارداد طرف داروخانه عهده به دارویي خدمات ارائه عدم یا اقالم كمبود با مرتبط شكل هر

 دستور این مربوطه مفاد رعایت به موظف قرارداد طرف خصوصي هاي داروخانه است بدیهي. گردد لحاظ مابين في قرارداد متن

  .باشند مي شهرستان بهداشت مركز با قرارداد انعقاد طي عمل

 در و عصر و صبح هاي شيفت در خدمت ارائه براي نيرو تامين و دارو توزیع و تامين به موظف قرارداد طرف داروخانه :9 تبصره

 شب شيفت در دارو تامين و سالمت جامع خدمات مركز پوشش تحت روستاهاي به( دهگردشي) خانواده پزشك سياري برنامه

 ئولمس با ها دهگردشي در و برنامه مجري مركز در دارویي خدمات ارائه و پرسنل تامين مسئوليت. باشد مي اورژانس موارد براي

 ريكارگي به پرسنل. باشد نمي مجاز قرارداد طرف داروخانه در سالمت تيم پرسنل از استفاده و باشد مي قرارداد طرف داروخانه

 جامع خدمات مركز یك دارویي خدمات ارائه پوشش صورت در. باشند دانشگاه داروي و غذا معاونت تایيدیه واجد باید شده

 و اورژانس قفسه/ ترالي داروهاي تامين شب، شيفت در دارویي خدمات ارائه ریزي برنامه قرارداد، طرف داروخانه چند با سالمت

  .گيرد مي صورت شهرستان بهداشت مركز توسط دهگردشي نيز

 جامع خدمات مراكز در است بدیهي. باشد مي قرارداد طرف داروخانه عهده به اورژانس قفسه/ ترالي داروهاي تامين :2 تبصره

 الزم لپرسن و دارو تامين و باشد پذیر امكان روزي شبانه صورت به بایستي دارویي خدمات به دسترسي روزي، شبانه سالمت

 .باشد مي قرارداد طرف داروخانه عهده بر داروخانه، واگذاري صورت در روز شبانه ساعات تمامي در دارو ارائه جهت

 دارو، ارائه به مجاز فقط دارد، قرار برنامه مجري سالمت جامع خدمات مركز محل در كه قرارداد طرف داروخانه :3 تبصره

 . ستني آرایشي لوازم فروش به مجاز و باشد مي مردم به محل این از مربوطه خدمات و بهداشتي اقالم و پزشكي دارویي، ملزومات



 فصل ششم: دارو

 اقالم دارویي :  23ماده 

اورژانس بر  ترالي وز رساني اقالم مربوط به داروهايداروي مصوب است. به ر قلم 634 مركز بهداشت شهرستان موظف به تامين

كافي در انبار دارویي  اساس مصوبات مركز اورژانس كشوري به عهده مركز بهداشت شهرستان است. این داروها باید به ميزان

مقاطع سه ماهه نيازهاي دارویي  مركز بهداشت شهرستان یا داروخانه طرف قرارداد بخش غيردولتي وجود داشته باشد و در

پزشكان شاغل در هر مركز تامين كنند. تصميم  مراكز خدمات جامع سالمت مجري برنامه را براساس درخواست كتبي پزشك یا

به عهده كميته اي تحت عنوان كميته دارویي استاني پزشك  قالم آن %02 غيير اقالم دارویي تا حداكثرگيري درمورد تركيب و ت

بهداشتي دانشگاه/ دانشكده، نماینده معاونت غذا و دارو و مسئول امور  خانواده متشكل از مدیركل بيمه سالمت استان، معاون

زشكي یا ریيس اداره نظارت و ارزشيابي اداره كل بيمه سالمت استان به اسناد پ دارویي معاونت بهداشتي، ریيس اداره رسيدگي

كه براساس بيماري هاي بومي و مشكالت سالمت منطقه، بنا به ضرورت تشكيل خواهد  و نماینده پزشكان خانواده مي باشد

ارت الزم است گزارش نظباید به كميته فني كشوري برنامه پزشك خانواده اعالم گردد. همچنين  شد. تغييرات فهرست دارویي

 .هاي طرف قرارداد نيز توسط كميته مذكور به كميته فني كشوري ارسال گردد بر عملكرد داروخانه

 پزشك یا پزشكان شاغل در مركز مجري برنامه باید درخواست دارویي خود را زماني به مركز بهداشت :9 تبصره

 .ي درخواست قبلي در مركز موجود باشنداز هر قلم دارو ط %02 شهرستان اعالم كنند كه هنوز حداقل

تا دو برابر  ،(در صورت نرسيدن به موقع داروهاي درخواستي و موجودي صفر براي داروي مركز )دولتي یا خصوصي :2 تبصره

 قيمت دارو از سرانه دارویي مركز كسر مي شود. تامين داروهاي خاص بيماران صعب العالج مشمول این

 .بند نمي شود

 قلم داروي تعيين شده 634 شك خانواده مجاز به تجویز داروهاي خارج از فهرست درخواستي خود ازپز :3 تبصره

ا نداشته ر متخصص نكه داروي تجویزي شرط تجویز توسطپيوست ليست دارویي برنامه نيست اما تمدید نسخ درمان به شرط آ

مربوطه شروع و  قلبي و عروقي كه توسط متخصصباشد در بيماران دیابتي، پرفشاري خون، اعصاب و روان، و بيماري هاي 

این بيماران و ثبت ميزان  براساس راهنماهاي باليني ابالغي وزارت بهداشت و به شرط وجود پرونده سالمت و پيگيري ماهانه

قلم  634 داروهاي مربوطه جزو اقالم مصرفي دارو در پرونده سالمت ادامه مي یابد، از این قاعده مستثني است. درصورتي كه،

طبق ضوابط طرح گسترش نباشد، پزشك  داروي تعيين شده نباشند و امكان دسترسي به داروخانه واجد مسئول فني داروساز

درمان در قسمت كادر ارجاع نسخه تجویزي تجویز  خانواده باید این داروها را در نسخه جداگانه ضمن درج عبارت ادامه تمدید

نسبت به تامين این اقالم اقدام نموده و هزینه این داروها باید از  خدمات جامع سالمت بایدكند و داروخانه طرف قرارداد مركز 

 .و درمان پرداخت شود و مشمول كسورات نمي شود سطح دوم و توسط بيمه سالمت استان به شبكه بهداشت

  .است قلم داروي مصوب برنامه امكان پذیر 634 تجویز نسخ دارویي مرتبط توسط دندانپزشك خانواده در محدوه :4 تبصره



قرار مي  قلم دارو 634 داروهاي مصوب بيماران اعصاب و روان كه داراي پرونده فعال مراقبت هستند و در فهرست :1 تبصره

از محل اعتبارات  بيماران قرار داده مي شوند. هزینه تامين این داروهاگيرند در صورت وجود اعتبار به صورت رایگان در اختيار 

كه داراي پرونده ) بيماران درصد ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. الزم است اقالم دارویي این0 دانشگاه یا سهم دارو از محل

 .فعال اعصاب و روان مي باشند( در برگه جداگانه با عنوان سالمت روان نسخه گردد

 نسخ دارویي مراكز مجري برنامه پزشك خانواده در كميته تجویز و مصرف منطقي داروي دانشگاه ارزیابي :6 تبصره

 شده و نتایج ضمن ارسال به اداره كل بيمه سالمت استان، جهت تصميم گيري در كميته دارویي استان مطرح

 .مي گردد

جاري  ر نظام شبكه بهداشت و درمان كشور باید از محل اعتباراتداروهاي مربوط به برنامه هاي جاري ادغام شده د :7 تبصره

 بهداشت در دانشگاه علوم پزشكي تامين شده و براساس دستور عمل برنامه مزبور از طریق خانه هاي بهداشت یا پایگاههاي

  .اختيار مردم قرار داده شوند

 ورت فقدان اقالم دارویي مصوب تجویزشدهدر هر بازدید از مركز خدمات جامع سالمت مجري برنامه، درص :8 تبصره

 .مي شود سهم سرانه داروي مركز مربوطه كسر اًبراي همان ماه مورد بازدید و صرفتوسط پزشكان مركز )درخواست پزشك( 

 /نبود بعضي از داروها در برخي از مناطق به دليل كمبود كشوري دارو، با نظر ستاد هماهنگي دانشگاه :1 تبصره

 .ل كسورات نمي شوددانشكده، مشمو

سایر  و براي داروهایي كه با ثبت در دفترچه بيمه روستایيان و عشایر و دارندگان دفترچه سایر سازمانهاي بيمه گر :91 تبصره

داروهاي تجویز شده  فرانشيز از بيماران اخذ مي گردد و در مورد%32 صندوق هاي سازمان بيمه سالمت ایران تجویز مي شوند،

مانند انسولين مشمول ضوابط  فرانشيز داروهایي .قد هرگونه دفترچه بيمه، باید هزینه كامل از بيمار دریافت شودبراي افراد فا

 .مربوطه مصوبه سازمان غذا و دارو خواهد بود

و طبق  تجویز نسخ دارویي توسط كارشناس مامایي داراي نظام مامایي صرفا در محدوده داروهاي قابل تجویز آنان :99 تبصره

 .بسته خدمتي پزشك خانواده و بيمه روستایي، مقدور مي باشد

ها و افراد  درصد و جهت سایر بيمه32 فرانشيز داروهاي خارج از پوشش بيمه اي جهت بيمه شده روستایي معادل :92 تبصره

 .فاقد بيمه به صورت آزاد محاسبه خواهد شد

 مکمل اقالم: 24ماده 

 مركز بهداشت شهرستان موظف به تامين اقالم مكمل ها در انبار دارویي شبكه بهداشت و درمان شهرستان/ مركز

 و برنامه كشوري مكمل یاري گروه هاي سنيم برحسب بسته خدمتي تعریف شده )بهداشت شهرستان مي باشد. این اقال



رار مجري برنامه ق اي هدف برنامه در اختيار خانه هاي بهداشت یا پایگاههاي بهداشت روستایي/ شهريفيزیولوژیك( براي گروهه

 .داده تا به صورت رایگان دراختيار افراد گروه هدف برنامه ها قرار گيرند

ولوژیك فيزی داروهاي بهداشتي یا مكمل، مطابق بسته خدمتي و بر اساس برنامه كشوري مكمل یاري گروه هاي سني و تبصره:

جهت تامين مكمل ید  .و به صورت رایگان در اختيار گروه هدف برنامه قرار گرفته و نياز به تجویز توسط پزشك خانواده ندارد

اه/ اعتبار از محل اعتبارات جاري دانشگ و اسيد فوليك، مي توان از قرص تركيبي یدو فوليك به عنوان جایگزین در صورت تامين

 .ي استفاده كرددانشكده علوم پزشك

 راه اندازی داروخانه: 21 ماده

 درصورت عدم ارائه خدمات دارویي از طریق ظرفيت هاي بخش دولتي و درصورت نبود داروخانه بخش خصوصي

اده، خانو در روستاي محل استقرار مركز خدمات جامع سالمت یا مناطق مجاور یا تمایل نداشتن آنها به همكاري با برنامه پزشك

تامين و توزیع دارو  داشت شهرستان موظف به راه اندازي واحد داروخانه در محل مركز خدمات جامع سالمت مزبور ومركز به

  .به مردم و در زمان دهگردشي پزشك مي باشد

 ميزان تجویز دارو: 26 ماده

 شاخص در قلم مي باشد. این3 ميانگين مورد انتظار اقالم دارویي تجویز شده در بررسي هاي كلي نسخ هر پزشك

. گردد كميته تجویز و مصرف منطقي دارو مورد بررسي قرار مي گيرد و گزارش مربوطه به كميته دارویي استان ارسال مي

 3.0 مي تواند تا سال باشند، این ميانگين 02 جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده در گروه سني باالي %00 چنانچه بيش از

 .قلم دارو افزایش یابد

 مذكور شامل موارد تجدید نسخ متخصص، نسخ تكراري بيماریهاي مزمن مانند دیابت و رعایت سقف تبصره:

ماني بازه ز فشارخون و نسخ بيماران داراي پرونده فعال اعصاب و روان نمي باشد. الزم به ذكر است تجدید نسخ متخصصين در

 .حداكثر یك ماهه با رعایت دو شرط زیر مقدور مي باشد

 تاریخ نسخه مربوط به ماه پيش باشد. 

 به اندازه یك ماه دارو تجویز شود. 

 تعرفه ارائه خدمات دارویي: 27 ماده

 (تي یا غيردولتيتعرفه ارائه خدمات دارویي از بيمه شده روستایي به شرط حضور داروساز در در داروخانه هاي )دول

مبالغ با  ریال مي باشد و دریافت سایر 0222 مستقر و غير مستقر مراكز خدمات جامع سالمت، به ازاي هر نسخه صرفا مبلغ

ط اورژانس توس سه دارویيمنوع مي با شد. ارائه دارو از قفعناوین مختلف )تعرفه هاي نظام پز شكي( از بيمه شده رو ستایي م



غيراداري و شيفت شب مشمول دریافت  ز( واات اداري )بدون حضور داروسر ساعع سالمت دن مركز خدمات جامك یا كاركناپزش

 .این تعرفه نيست

 اخذ تعرفه .دریافت هر گونه وجهي خارج از سهم بيمار از نسخه دارویي توسط داروخانه از بيمه شده ممنوع مي باشد: 9 تبصره

حضور داروساز انجام  ط زماني كه ارائه خدمات دارویي در محل داروخانه طرف قرارداد صططرفاً بانيز فق "ارائه خدمات دارویي"

 .مي شود، وجاهت قانوني دارد و در شعب داروخانه به دليل عدم حضور داروساز ممنوع است

كليه .لي متمایز شودنسخ دارویي شعب داروخانه هاي طرف قرارداد مي باید به طریق مقتضي از نسخ داروخانه اص: 2 تبصره

 .نسخ مي باشند داروخانه ها مكلف به ارائه سي دي اطالعات دارویي بر اساس فرمت استاندارد بيمه ها و صورت وضعيت قيمت

 رائه خدمات دارویي در داروخانه هاي دولتي مستقر در مراكز توسط دارویار مي باشد. در صورت عدما :3 تبصره

 پرستار و در صورت نبود بهيار و پرستار از ماما تحت عنوان سایر نيروهاي بهداشتي وجود دارویار از نيروي بهيار،

 /استفاده مي گردد. آموزش دارویي نيروهاي مذكور با هماهنگي معاونت بهداشت و معاونت غذا و داروي دانشگاه

 گسترش شبكه مركز دانشكده است. توزیع نيروهاي ارائه دهنده خدمات پرستاري و دارویي بر عهده گروه/ واحد

 .بهداشت استان/ شهرستان مي باشد

سرانه  در صورت عدم ارائه خدمات دارویي به ميزان دو برابر سهم سازمان از قيمت داروي خریداري شده از سهم: 4 تبصره

این موارد شامل  .دارویي شهرستان در واحدهایي كه مطابق با طرح گسترش شبكه ملزم به ارائه خدمت بوده اند كسر مي گردد

 .استان است كسري هاي مربوط به كمبود دارویي كشور یا منطقه نمي شود. تعيين موارد به عهده كميته دارویي

 داروخانه هاي طرف قرارداد موظف به ارائه داروهاي ژنریك ایران مي باشند. در غير این صورت داروخانه :1 تبصره

 .ر اختالف قيمت ژنریك و تجاري مي شودطرف قرارداد مشمول كسورات به ميزان دو براب

مالك  .قيمت دارو در داروخانه هاي طرف قرارداد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه سازمان غذا و دارو مي باشد: 6 تبصره

 رف قرارداد نيز براین اساس است.درصد داروخانه هاي ط02 درصد پرداختي بيماران و سهم32 فرانشيز

  



 روستایي بيمه و خانواده پزشك برنامه مالي های هزینه و درآمدها :نهم فصل

 خانواده پزشك و روستایي بيمه برنامه درآمدهای :41 ماده

 شد خواهد تامين زیر طرق از خانواده پزشك و روستایي بيمه برنامه درآمدهاي: 

 دارند روستایي بيمه دفترچه افرادیكه درمورد دارو تعرفه از %32  فرانشيز اخذ از حاصل منابع. 

 بيمه سایر به..(.  و پاراكلينيكي و دارویي، پزشكي،) شده ارائه خدمات كل %32  فرانشيز اخذ از حاصل منابع  

 ...(. و سالمت بيمه هاي صندوق سایر مسلح، نيروهاي اجتماعي، تامين) شدگان

 (.ها بيمه سایر یا روستایي بيمه از اعم) بيمه دفترچه نوع هر فاقد افراد به خدمت ارائه تعرفه %022  از حاصل منابع 

 .ارائه مكمل هاي دارویي باید توسط خانه بهداشت یا پایگاه بهداشت به صورت رایگان انجام گيرد :6 تبصره

صره  ستان ب: 0 تب ستایي  مراجعين از همكار هاي يمار ستایي  بيمه دفترچه داراي رو شيز  ارجاع، برگه و رو   خدمات فران

  دریافت هخانواد پزشك  و روستایي  بيمه برنامه اجرایي دستورعمل  براساس  باید را پاراكلينيكي و دارویي خدمات و پزشكي 

ست  و سي  غير بيماران لي شت  مركز به ماهانه را مربوطه هزینه همراه اورژان ستان    بهدا شت  شبكه / شهر  درمان و بهدا

 .شود مي پرداخت بيمارستان به بيمه اداره طریق از گردد بستري به منجر كه مواردي در. كنند ارائه شهرستان

 درصورت .است رایگان كامال خدمت هاي بسته در شده تعریف بهداشتي هاي مراقبت و خدمات تمامي رائها :00تبصره 

 مورد در فرانشيز دریافت است بدیهي. گردد اخذ خدمت فرانشيز باید( سالمت خدمات بسته از خارج) خدمات سایر ارائه

 هب)  جانبي خدمات و پاراكلينيك خدمات بيماران، به دارو ارائه و ویزیت قبيل از بيمه تعهد مورد یك سطح خدمات ارائه

 .شد خواهد محاسبه آزاد فرانشيز با بيمه دفترچه گونه هر فاقد افراد جهت( تروما، و حوادث از ناشي اورژانس موارد جز

 .ارائه تمامي خدمات و مراقبت هاي بهداشتي تعریف شده در بسته هاي خدمت كامال رایگان است :00 تبصره

 درصورت ارائه سایر خدمات )خارج از بسته خدمات سالمت( باید فرانشيز خدمت اخذ گردد. بدیهي است دریافت

 دمات سطح یك مورد تعهد بيمه از قبيل ویزیت و ارائه دارو به بيماران، خدمات پاراكلينيكفرانشيز در مورد ارائه خ

 و خدمات جانبي ) به جز موارد اورژانس ناشي از حوادث و تروما،( جهت افراد فاقد هر گونه دفترچه بيمه با فرانشيز

 .آزاد محاسبه خواهد شد

 .محل تامين اعتبار داروهاي مصوب خانه هاي بهداشت از سهم سرانه دارویي و مكمل مي باشد :00 تبصره

 


