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دارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: نحوه مساعدت مالی به بیماران خاص، مزمن و صعب العالج

با سالم و احترام؛

همانگونه که مستحضرید با عنایت به بند "ن" تبصره ۱۷ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱، "صندوق بیماران خاص و 

صعب العالج" (طبق اساسنامه پیوست) در سازمان بیمه سالمت تأسیس شده است و نظر به تکلیف قانونی این صندوق در حمایت 

مالی از بیماران خاص و صعب العالج، امکان استمرار مساعدت به این بیماران توسط معاونتهای غذا و دارو دانشکده/دانشگاههای 

علوم پزشکی وجود ندارد. لذا بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان بیمه سالمت، مقتضی است دستور فرمایید ضمن 

خودداری از حمایت مالی بر اساس روال سابق و عدم ایجاد تعهدات جدید، از تاریخ این نامه بیماران مذکور جهت پوشش هزینههای 

مربوط به بیماری خود به سامانه شهروندی بیمه سالمت به آدرس bimehsalamatiranian.ir مراجعه و در شاخه "درخواست 

حمایت دولت" نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. ضمناً مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا بیماران صعب العالج متقاضی 

حمایت مالی که بیماریهای آنها تاکنون در فهرست بیماریهای تحت پوشش سازمان بیمه سالمت در سامانه مذکور وجود ندارد 

به معاونت درمان دانشگاه معرفی گردند تا پیگیری الزم توسط معاونت درمان صورت پذیرد.

به منظور تسویه تعهدات ایجاد شده در مساعدت به بیماران خاص، مزمن و صعب العالج تا این تاریخ، بخشی از اعتبارات 

بصورت علی الحساب توسط سازمان غذا و دارو در وجه دانشگاهها پرداخت خواهد شد و باقیمانده آن نیز بر اساس نتایج حاصل از 

پایش عملکرد مالی معاونتهای غذا و دارو محاسبه و ابالغ اعتبار خواهد شد.
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