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ندارد

ریاست محترم دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: الزام به اخذ اصالت در بخش بستری

با سالم و احترام؛

به پیوست تصویر نامه شماره ۴۰۲۰/۱۴۰۰/۱۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر محاسبه و 

پرداخت هزینه های مربوط به داروهای مصرفی بخش بستری در مراکز درمانی پس از اصالت سنجی از سامانه TTAC به حضور 

ارسال می گردد. همچنین با عنایت به اینکه دستورالعمل تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (مورد تایید رئیس 

جمهور وقت و ابالغی جلسه ۱۲۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ و اصالحی جلسه ۱۳۲ اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز) از 

زمان ابالغ الزم االجرا بوده و مطابق ماده (۲۰) ضوابط، "پرداخت های بیمه ای، یارانه ها و دریافت بودجه های کاالهای مشمول، 

منوط به ثبت قبلی اطالعات فروش در سامانه رهگیری و کنترل اصالت و استعالم اصالت"شناسه ردیابی و رهگیری در سامانه 

(TTAC) می باشد." شایسته است دستور فرمائید در خصوص موارد مورد اشاره اقدام مورد نیاز جهت احراز اصالت کلیه کاالهای 

مذکور در بخش های بستری آن دانشگاه  از طریق سامانه TTAC در راستای تامین سالمت جامعه و پیشگیری از هدر رفتن 

بودجه های اختصاصی و جلوگیری از ایجاد کسورات بیمه ای اعمال گردد.
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