بسمه تعالي
دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات سالمت دهان و دندان
با فعالسازی واحدهای دندانپزشکی شبکه بهداشتی -درمانی کشور
ماده  -1هدف :ارائه خدمات ارتقایي ،پیشگیری و درماني دندانپزشکي توسط گروههای مختلف ارائفه

فده خفدمب بفه آحفاد

جمعیب شور به شرح جدول پیوسب شماره یك.
ماده  -2جمعیت تحت پوشش :آحاد جمعیب شور در گروههای جمعیتي مختل و بسته خدمتي متففاوت بفه شفرح جفدول
پیوسب شماره یك.
ماده  –3انواع خدمات:
الف) خدمات پیشگیری و ارتقایي مورد تعهد بیمه پایه :شامل معای ه و طرح درمان ،رادیوگرافي پریاپیکفال و بایفبوی ف،،
آموزش بهداشب دهان و دندان ،ثبب اطالعات وضعیب سالمب دهان و دندان ترجیحاً در سامانه الکترونیك مربوطفه و یفا در
پرونده خانوار ،انجام وارنیش فلوراید ،فیشور سیالنب و بروساژ برای جمعیب هدف و جرمگیری دندانها برای خانمهای بفاردار
و زنان شیرده به شرح جدول پیوسب شماره  1در هر دو شیفب صبح و عصر ميباشد.
تبصره :جرمگیری دندانها فقط برای خانمهای باردار و زنان شیرده در هر دو شیفب و برای سایرین در شیفب اری عصر ارائفه
ميگردد.
ب) خدمات ضروری تحب پوشش طرح تحول سالمب :شامل ترمیم دندانهای شفیری ،تفرمیم دنفدانهفای دائمفي (غیفر از
دندان  6ود ان  6تا  11سال مورد اشاره در ب د ب) ،پالپوتومي/درمان پالپ زنده ) (VPTدنفدانهفای شفیری و دائمفي بفه
شرح پیوسب شماره  1در شیفب بعد از ظهر ميباشد.
ج) خدمات درماني مورد تعهد بیمه پایه :شامل شیدن دندان عقل ،شیدن دندانهای شیری و دائمي غیرقابل نگهفداری و
ترمیم دندان  6برای جمعیب هدف.
تقسیمب دی خدمات این ب د بر حسب سن به شرح ذیل ميباشد:
ال  :برای جمعیب زیر 11سال شامل رایوگرافي پریاپیکال و بایبوی  ،،پالپوتومي (درمان پالپ زنده )VPT/دندانهای
شیری و دائمي و ترمیم دندانهای شیری و
ب :برای جمعیب باالی 11سال شامل رایوگرافي پریاپیکال و بایبوی  ،،پالپوتومي (درمان پالپ زنفده )VPT/و تفرمیم
دندانهای دائمي ميباشد.
ماده  -4تعرفه خدمات براساس تعرفههای سالیانه مصوب بخش دولتي به شرح جدول پیوسب شماره  1ميباشد.
ماده  -5فرانشیز( :سهم پرداختي بیمار) برای خدمات پیشگیری و درماني به شرح جدول پیوسب شماره  1ميباشد.
ماده  -6ارائه دهندگان خدمات و بسته خدمتی:
الف) بهورز ،کاردان بهداشت و کارشناس مراقب سالمت :ارائه خفدمات پیشفگیری و ارتقفائي شفامل معای فه ،آمفوزش
تغذیه دوران بارداری ،شیرخواری و ود ي تا سن 11سال با تأ ید بر حفظ و ارتقاء سطح سالمب دهفان ،آمفوزش بهداشفب
دهان و دندان (شامل آموزش و ارزیابي دفعات و نحوه استفاده از نخ دندان ،مسواک ،خمیر دندان ،دهانشویه و بررسي جفرم
و پالک) ،ثبب اطالعات وضعیب سالمب دهان و دندان در پرونده خانوار و یا ترجیحاً در سفامانه الکترونیفك مربوطفه ،انجفام
وارنیش فلوراید ،برای گروههای س ي تعیین شده به شرح پیوسب شماره  1و ارجاع افرادی ه نیاز به خدمات درماني دارنفد
به سطوح باالتر.
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ب) کاردان بهداشت دهان و پرستار دندانپزشکی :ارائه خدمات ذ ر شده در ب د "الف" و فیشفور سفیل ب ،بروسفاژ و
جرمگیری (بهشرط تأمین یونیب دندانپزشکي)در شهرها برای گروههای س ي تعیین شده به شرح پیوسب شماره  1و ارجفاع
افرادی ه نیاز به خدمات درماني دارند به دندانپزشك یا بهداشتکار دهان و دندان.
ج) بهداشتکار دهان و دندان :ارائه خدمات ذ ر شده در ب د "ج" و شیدن دندانهای شیری و دائمي غیرقابل نگهداری
و ترمیم دندان با استفاده از آمالگام و امپوزیب به شرح پیوسب شماره یك.
د) دندانپزشک :عالوه بر مسئولیب تیم سالمب دهفان ،مسفئول ارائفه خفدمات ذ فر شفده در ب فد "د" و سفایر اقفدامات
پیشگیری و درماني به شرح جدول پیوسب شماره یك اسب.
تبصره  :1ارائه خدمات دندانپزشکي پیشگیری (موضوع ب د ال ماده  3این دستورالعمل) غیر از فیشور سیل ب و بروساژ ،قابلیب
فده ،دارد( .تفاریخ و
اجرا در مدرسه ،مهد ودک ،و سایر مرا ز اجتماعات مثل مسجد و یفا محفل فار و اطفرا عشفایر فو
روزهای برنامهریزی شده برای مراجعه به مدارس و مهد ودکها از قبل مشخص و در تابلو اعالنات مر ز نصفب مفيگفردد) و در
صورت وجود واحد دندانپزشکي ثابب و یا استفاده از یونیب دندانپزشکي سیار ،ارائه فیشور سیل ب و بروساژ و خدمات درماني نیز
در مرا ز فو الذ ر میسر ميباشد .صدور مجوز بهرهبرداری و نظارت بر عملکرد این واحدها بر اساس آئیننامه مربوطه بفه عهفده
معاونب بهداشتي دانشگاههای علوم پزشکي شور ميباشد.
تبصره  :2واحد آمار و فنآوری اطالعات مر ز بهداشب استان/شهرستان مسئول برنامهریزی و هرگونه اقفدام الزم بفرای حصفول
اطمی ان از ثبب اطالعات سالمب دهان و دندان در فرم های اغذی یا سامانه شهاب ميباشد.
ماده  -7ساعات فعالیت مراکز مجری (دارای یونیت دندانپزشکی) :شیفب اری صبح مطابق با ساعات ار رسفمي بخفش
دولتي و شیفب عصر مطابق با شرایط م طقه و تصمیم دانشگاه علوم پزشکي خواهد بود ه در هر حال متر از  5ساعب نخواهد
بود.
تبصره :زمان مراجعه به مدارس ،مهد ودکها و مرا ز جمعیتي ،باید م طبق با ساعات اداری تعیین شده باشد.
ماده  –8حجم (سقف و کف) خدمات قابل ارائه در هر ماه :با در نظر گرفتن مدت زمان الزم برای انجام هفر خفدمب (طبفق
جدول پیوسب شماره ،)2حداقل خدمب مورد انتظار و حدا ثر خدمب قابل ارایه الزم برای انجام هر خدمب مطابق ب د های ماده
 3محاسبه ميگردد.
تبصره :1ارائه ده دگان خدمب ،موظف د خدمات سالمب دهان و دندان (دندانپزشکي پیشگیری) مورد انتظار را با رعایب اولویب
در شیفب اری صبح ارائه نمای د .همچ ین خدمات درماني مورد تعهد بیمههای پایه و طرح تحول سالمب را به شفرح پیوسفب
جدول شماره  ،1در شیفب بعد از ظهر مرا ز فو الذ ر ارائه نمای د.
تبصره :2سق خدمات قابل ارائه با تأیید مدیریب مر ز حدا ثر تا  %55بیش از

خدمات تعیین ميگردد.

ماده  -9روش خرید خدمت :بابب ارایه خدمات موظ تیم سالمب دهان در نوبب صبح ارانه پرداخب نمفي شفود امفا بفرای
نوبب عصر بر اساس جدول پیوسب  2عمل مي گردد.
تبصره :پرداخب حق الزحمه تشویقي به م ظور افزایش بهره وری و انگیزه ار ان بدین شرح اسب:
 -1بهورز ،اردان بهداشب و ارش اس مراقب سالمب خانواده طبق دسفتورالعمل هفای سفاالنه معفاون بهداشفتي در بیمفه
روستایي اسب
 -2بهداشتکار دهان و دندان ،پرستار دندانپزشك و نیروهای حدواسط ( ه با یونیب ار مي د) چ انچه حفداقل خفدمات
موظ را ارایه نمای د ( خدمات) ،برای خدمات مازاد ارایه شده ،ارانه بر اساس جدول شماره  2پرداخب مي گردد.
 -3دندانپزشك چ انچه حداقل خدمات موظ را ارایه نمای د ( خدمات) ،برای خدمات مازاد ارایه شده ،ارانه بفر اسفاس
جدول شماره  2پرداخب مي گردد.
 -1حق الزحمه خدمات نظارت/ارزشیابي ارش اسان و مدیران ستادی دانشکده/دانشکاه استان/شهرستان طبق دسفتورالعمل
جبران خدمب ار ان و مدیران از محل اعتبار پزشك خانواده روستایي پرداخب خواهد شد.
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شیوه خرید یا پرداخب خدمات و مراقببهای سالمب دهان و دندان ،بصورت ارانه و به شرح جدول شماره  3ميباشد.
پرداخب براساس تعرفه مصوب (جدول پیوسب شماره  )1و محاسبه لیه خدمات ارائه شده در یك ماه (با رعایب سق و
خدمات مورد انتظار) صورت ميگیرد.
در م اطق محروم و یا م برخودار ،مت اسب با ضریب محرومیب و با تأیید ریاسب دانشگاه علوم پزشکي ،تا  %15بفیش از
درصدهای فو امکان پرداخب وجود دارد.
خدمات ارائه شده در مدارس ،مهد ودکها و سایر مرا ز تجمعي (معموالً با اسفتفاده از یونیفب سفیار انجفام مفيگیفرد)،
مشمول  %15افزایش پرداخب خواهد بود.
شرایط بهرهم دی از مزایای شیفب عصر برای دندانپزشکان این اسب ه در شیفب صبح خدمات سالمب دهفان و دنفدان
مورد انتظار را ارائه و حداقل امتیازات الزم تعری شده در بسته خدمتي را به شرح جدول پیوسب شماره  2ارائه نمای د.
دندانپزشکان و نیروهای حد واسط غیرشاغل در بخش دولتي ،برای ارائه خدمب در شیفب بعد از ظهر بایستي نسفبب بفه
عقد قرارداد مربوطه اقدام نمای د.
در ازای انجام خدمات غربالگری ،آموزش بهداشب و مراقبب (وارنیش فلوراید) و ثبب مستمر و پیگیری ارجاعفات مطفابق
فرمهای مصوب برای ود ان و نیز زنان باردار و شیرده تحفب پوشفش ،مبفالغي بفه ع فوان حفق التشفویق بفه بهفورزان،
اردانهای بهداشب و ماماها پرداخب ميگردد.

ماده  -11تامین منابع :به شرح جدول پیوسب شماره  1اسب .برای عملیاتي شدن این ب د ،دانشگاههای علوم پزشفکي موظف فد
نسبب به عقد قرارداد با سازمانهای بیمهگر پایه اقدام نمای د.
ماده  -11بسته خدمات :دندانپزشك ،بهداشتکار دهان و دندان ،اردان بهداشفب دهفان ،پرسفتار دندانپزشفکي ،نیروهفای حفد
واسط (بهورزها و اردانهای بهداشتي) به شرح جدول پیوسب شماره  1پیوسب تعیین گردیده اسب.
ماده  -12نظارت :نظارت و پایش خدمات ارائه شفده براسفاس ففرمهفای جمف ب فدی عملکفرد طفرح سفالمب دهفان و دنفدان
مادران باردار ،ود ان زیر  6سال ،ود ان  11-6سفال و بفر اسفاس تابچفه مراقبفب از فودک سفالم و دسفتورالعمل تابچفه
مراقببهای ادغام یافته سالمب مادران ميباشد .ضم اً پایشهای هر سطح توسط سطح باالتر انجام ميگیرد .مثالً بهفورز توسفط
اردانهای بهداشتي و این اردانها توسط دندانپزشفك و  ...نظفارت مفيشفوند .همچ فین تفیم اسفتاني مسفئولیب نظفارت بفر
فعالیتهای شهرستانها را عهدهدار ميباشد .این گزارشات ترجیحاً بایستي به روز و از طریق سامانه الکترونیك در دسفترس قفرار
گیرد.
ماده  -13ساختار :مسئولیب حسن اجرای خدمات سالمب دهان و دندان در لیه واحدهای بهداشتي درماني بر عهده معاونفب
بهداشتي مي باشد الزم اسب معاونب بهداشتي به م ظور برنامهریزی ،اجرا ،نظارت ،پایش و پشتیباني ،نسبب به تشفکیل میتفه
ای با حضور رئیس دانشکده دندانپزشکي ،ارش اس مسئول بهداشب دهان و دندان و نمای ده معاونب درمان اقدام نماید.
ماده  -14سایر ضوابط و مقررات:
-

-

اولویب بکارگیری نیروی انساني در مرا ز مجری با دندانپزشکان متعهد خدمب ميباشد ه شامل پیامآوران بهداشفب،
طرح نیروی انساني ،متعهدین م اطق  1و  2و  3و استخدام رسمي ميباشد .عقد قرارداد خرید خدمب با دندانپزشکان
آزاد زماني ممکن ميباشد ه به هر دلیل امکان استفاده از همکاری دندانپزشکان متعهد خدمب میسر نباشد.
پس از پرداخب ارانه به دندانپزشك و سایر نیروهای انساني غیردندانپزشك بر اساس ایفن دسفتورالعمل ،از باقیمانفده
درآمدهای اختصاصي شیفب بعداز ظهر ميتوان برای بازسازی ،تعمیر و نگهداری فضا ،لوازم و تجهیزات دندانپزشکي و
یا مك به تأمین مواد مصرفي مورد نیاز روزانه (شیفب صبح و عصر) در همان مرا ز استفاده نمود.
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-

-

با ع ایب به ضرورت تأمین نیروی انساني مورد نیاز برای خدمب در مرا ز مجری طرح ،ضرورت دارد تا معاونین درمفان
دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکي شور از صفدور هرگونفه مجفوز یفا پروانفه فعالیفب در بخفش خصوصفي بفرای
متعهدین خدمب خودداری نمای د.
در صورت عدم امکان تأمین نیروی انساني مورد نیاز و یا باال بودن تعداد جمعیب تحب پوشش مر ز بهداشتي درماني،
جهب ارائه خدمات موضوع بسته خدمات (جداول پیوسب) ،دانشکده/دانشگاه ميتواند از طریق عقد قفرارداد بفا بخفش
خصوصي اقدام نمای د.

ماده  -15روش ارایه خدمت:
-

-

-

-

لیه گروههای س ي ،مخصوصاً گروههای هدف توسط بهورز ،اردانهفای بهداشفتي و مامفا در خانفههفای بهداشفب و
پایگاههای بهداشتي غربالگری شده و اطالعات وضعیب سالمب دهان و دندانهای آنها در پرونفده خفانوار یفا نفرماففزار
امپیوتری مربوطه ثبب ميگردد .پس از انجام آموزش بهداشب دهان با استفاده از وسایل مك آموزشي ،افرادی فه
نیاز به درمانهای دندانپزشکي دارند به دندانپزشك یا سایر ار اني ه با یونیب ار مي د ،ارجاع و نتیجه ارجفاع
در پرونده خانوار مربوط به آن فرد ثبب ميگردد .ود ان گروه هدف زیر  11سال بایستي هر  6ماه یکبار توسط بهورز
مراقبب شوند .همچ ین وارنیش فلوراید براساس دستورالعمل مربوطه به ود ان باالی  2سال ارائه و شرح خدمات در
پرونده فرد/خانوار ثبب ميگردد .مراقببهای مازاد بر مراقببهای ودک سالم در قسمب مراجعات ودک ثبب شود.
از آنجا ه گروه س ي  11-6سال به دلیل ضرورت مراقبب جدی از دندان های دائمفي دارای اولویفب مفيباشف د ،لفذا
انجام خدمات پایه سالمب دهان و دندان شامل معای ه دهان و دندانها ،آموزش بهداشب دهان ،وارنیش فلوراید ،فیشفور
سیالنب برای لیه دانشآموزان بدو ورود به مدرسه در پایگاه های س جش براساس دستورالعملهای مربوطه ضفروری
ميباشد .ارائه این خدمات محدودیب زماني نداشته و خدمات تعری شده ميبایسب تفا آخفرین دانفشآمفوز پایفه اول
ابتدایي توسط ارائه ده دگان بر اساس مفاد جدول شماره یك پیوسب ادامه یافته و انجام گیرد.
محل استقرار دندانپزشك ،بهداشتکار دهان و دندان ،اردان بهداشب دهان و پرستار دندانپزشفك در مرا فز بهداشفتي
درماني خواهد بود .لیسب مرا ز بهداشتي درماني مجری طرح در هر دانشکده/دانشگاه تهیه و بفه اداره بیمفه اسفتان و
اداره سالمب دهان ودندان معاونب بهداشب وزارت متبوع ارسال ميگردد .با توجه بفه ضفرورت گسفترش خفدمات بفه
م ظور ایجاد پوشش صد در صدی گروه هدف ،افزایش مرا ز جدید بایستي با جدیب پیگیری و لیسب مرا ز جدید هر
 3ماه به مراج فو الذ ر گزارش شود.
از سوی شبکه بهداشب استان/شهرستان برای دندانپزشکاني ه مایل به بیتوتفه در برنامفه پزشفك خفانواده روسفتایي
ميباش د امکانات الزم فراهم گردد.
آموزش مورد نیاز برای ارائه ده دگان خدمب زیر نظر اداره سالمب دهفان و دنفدان معاونفب بهداشفب وزارت متبفوع،
توسط واحد بهداشب دهان و دندان دانشکده/دانشگاههای علوم پزشکي و با مشفار ب مرا فز آمفوزش بهفورزی انجفام
گیرد.

این دستوالعمل با  15ماده و  7تبصره پس از طرح در ستاد شوری طرح تحول سالمب (مورخ  )1333/11/25و شورای سالمب
دهان (مورخ  )33/12/12به تصویب وزیر بهداشب ،درمان و آموزش پزشکي رسید.
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جدول شماره ( 1صفحه یک -شیفت صبح)  /ضمیمه دستورالعمل اجرایی نحوه فعالسازی واحدهای دندانپزشکی و ارائه خدمت در شبکه بهداشتی-درمانی کشور
کودکان زیر  14سال و زنان باردار و شیرده /کلیه مراکز بهداشتی=درمانی کشور /خدمات تحت پوشش بیمه روستاییان و پایه /سال 1393
ارائه
ردی

خدمب

دفعات انجام
خدمب

ضریب ا

تعرفه سال 33پرداختي بیمار
(ریال)
(ریال)

جمعیب هدف

محل انجام خدمب

ده خدمب

بهورز ،اردان
بهداشب و
ارش اس مراقب
سالمب

اردان بهداشب
دهان /پرستار
دندانپزشکي

دندانپزشك

خانه بهداشب/
مر ز بهداشتي درماني/
مدرسه /مهد
پایگاه سالمب جامعه
ودک

1

تحویل مسواک انگشتي

 3بار  /دو سال

_

5

تا  2سال

+

+

+

+

+

2

بسته تشویقي /مسواک و خمیر دندان

 1بار در سال

_

5

 3تا 11سال

+

+

+

+

+

غربالگری اولیه /ثبب اطالعات

 2بار در سال

معای ه امل /ثبب اطالعات

 2بار در سال

_
05،555

5

تا  11سال

+

+

+

21،555

تا  11سال

+

+

+

3

آموزش بهداشب

 2بار در سال

11

51،655

16،305

تا  11سال

+

+

+

+

+

1

وارنیش فلوراید دو فك

 2بار در سال

25

70،555

23،155

 3تا 11سال

+

+

+

+

+

5

فیشور سیل ب هر دندان 6

 1بار

11

171،655

51،105

 6تا  3سال

+

+

+

6

جرم گیری و بروساژ دو فك

 1بار در سال

152

532،055

177،015

زنان باردار

+

+

+

7

بروساژ دو فك

 1بار در سال

25

70،555

23،155

 3تا 11سال

+

+

+

0

شیدن دندان قدامي شیری

 1بار هر دندان

11

153،355

17،375

تا  0سال

+

+

3

شیدن دندان خلفي شیری

 1بار هر دندان

15

175،555

52،655

تا  11سال

+

+

15

ترمیم یك سطحي آمالگام دندان 6

 1بار هر دندان

71

276،355

03،575

 6تا  11سال

+

+

11

ترمیم دو سطحي آمالگام دندان 6

 1بار هر دندان

37

370،355

113،135

 6تا  11سال

+

+

12

ترمیم سه سطحي آمالگام دندان 6

 1بار هر دندان

150

121،255

126،365

 6تا  11سال

+

+

13

ترمیم یك سطحي ا نوری دندان 6

 1بار هر دندان

70

351،255

31،265

 6تا  11سال

+

+

11

ترمیم دو سطحي ا نوری دندان 6

 1بار هر دندان

151

155،655

121،605

 6تا  11سال

+

+

15

ترمیم سه سطحي ا نوری دندان 6

 1بار هر دندان

126

131،155

117،125

 6تا  11سال

+

+

تعرفههای فو برای دندانپزشك بوده و ارائه خدمات توسط بهداشتکار دهان /پرستار دندانپزشکي و اردان بهداشب دهان صرفا در خدمات مجاز %55 ،تعرفههای فو خواهد بود.
بهداشتکاران دهان و دندان طبق مقررات موضوعي و در چارچوب وظای تعیین شده به ارایه خدمات سالمب دهان مي پردازند.
پرداختي بیمار در روستاها و شهرهای زیر  25هزار نفر برای خدمات تحب پوشش بیمه پایه (ردی  3تا  )15صفر ميباشد.
در صورت ارائه خدمات فو در شیفب عصر تعرفه حدا ثر  2ا محاسبه خواهد شد ولي پرداختي بیماران در هر صورت صفر خواهد بود .ا دوم از محل طرح تحول سالمب تامین خواهد شد.
با تایید ستاد اجرایي طرح تحول سالمب دانشگاه ،حدا ثر  %55مرا ز از حدا ثر تعرفه (دو ا) برخوردار خواه د شد.
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جدول شماره ( 1صفحه  -2شیفت عصر)  /ضمیمه دستورالعمل اجرایی نحوه فعالسازی واحدهای دندانپزشکی و ارائه خدمت در شبکه بهداشتی-درمانی کشور
کلیه آحاد جامعه  /کلیه مراکز بهداشتی = درمانی کشور  /خدمات تحت پوشش بیمه پایه و طرح تحول سالمت  /سال 1393
خدمب

دفعات انجام
خدمب

غربالگری /معای ه /ثبب اطالعات

 1بار در سال

1

آموزش بهداشب

 2بار در سال

2

رادیوگرافي پری اپیکال و بایب وی ،

3

پالپوتومي VPT/دندان شیری و دائمي

 1بار هر دندان

1

جرم گیری و بروساژ دو فك

 1بار در سال

152

5

بروساژ دو فك

 1بار در سال

25

70،555

6

شیدن دندان قدامي دائمي

 1بار هر دندان

11

153،355

17،375

7

شیدن دندان خلفي دائمي

 1بار هر دندان

15

175،555

52،655

باالی  6سال

0

شیدن دندان عقل

 1بار هر دندان

55

135،555

50،555

باالی  16سال

بیمه پایه

3

ترمیم یك سطحي آمالگام شیری و دائمي

 1بار هر دندان

71

276،355

03،575

لیه افراد

طرح تحول سالمب

15

ترمیم دو سطحي آمالگام شیری و دائمي

 1بار هر دندان

37

370،355

113،135

لیه افراد

طرح تحول سالمب

11

ترمیم سه سطحي آمالگام شیری و دائمي

 1بار هر دندان

150

121،255

126،365

لیه افراد

طرح تحول سالمب

12

ترمیم یك سطحي ا نوری شیری و دائمي

 1بار هر دندان

70

351،255

31،265

لیه افراد

طرح تحول سالمب

13

ترمیم دو سطحي ا نوری شیری و دائمي

 1بار هر دندان

151

155،655

121،605

لیه افراد

طرح تحول سالمب

11

ترمیم سه سطحي ا نوری شیری و دائمي

 1بار هر دندان

126

131،155

117،125

لیه افراد

طرح تحول سالمب

ردی

تعرفه سال 33
(ریال)

پرداختي بیمار
(ریال)

جمعیب هدف

محل تامین اعتبار

ضریب
ا

05555

21،555

لیه افراد

بیمه پایه

51،655

16،305

لیه افراد

بیمه پایه

تعرفه مصوب

%35

لیه افراد

بیمه پایه

05

312،555

33،655

لیه افراد

طرح تحول سالمب

532،055

177،015

باالی  11سال

بیمه پایه

23،155

لیه افراد

بیمه پایه

باالی  6سال

بیمه پایه
بیمه پایه

11

ترمیم دندان ها شامل همه دندان ها و همه گروه های س ي غیر از دندان  6ود ان  6تا  11سال مي باشد.
تعرفههای فو برای دندانپزشك بوده و ارائه خدمات توسط بهداشتکار دهان /پرستار دندانپزشکي و اردان بهداشب دهان صرفا در خدمات مجاز %55 ،تعرفههای فو خواهد بود.

ارائه خدمات فو در شیفب عصر مشمول حدا ثر تعرفه  2ا (فقط برای دندانپزشك) خواهد بود ولي پرداختي بیماران در هر صورت  %35یك ا خواهد بود 1/7 .ا از محل طرح تحول سالمب تامین خواهد شد( .افراد
فاقد دفترچه بیمه پایه ه جز گروه هدف نمي باش د ،تعرفه امل را پرداخب مينمای د).
با تایید ستاد اجرایي طرح تحول سالمب دانشگاه ،حدا ثر  %55مرا ز از حدا ثر تعرفه (دو ا) برخوردار خواه د شد.
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جدول شماره  ) 2ضمیمه دستورالعمل اجرایی نحوه فعالسازی واحدهای دندانپزشکی و ارائه خدمت در شبکه
بهداشتی-درمانی کشور(
محاسبه متوسط مدت زمان انجام خدمات دندانپزشکی و حداقل خدمات مورد تعهد در هر شیفت موظف
ردیف

خدمت

متوسط مدت زمان انجام خدمت (دقیقه)

1

ویزیب و ثبب اطالعات

15

2

آموزش بهداشب

15

3

وارنیش فلوراید دو فك

15

1

فیشور سیل ب هر دندان 6

25

5

جرمگیری امل دو فك

25

6

بروساژ دو فك

15

7

شیدن دندان شیری

15

0

شیدن دندان دائمي

25

3

پالپوتومي

25

15

ترمیم یك سطحي آمالگام

35

11

ترمیم دو سطحي آمالگام

15

12

ترمیم سه سطحي آمالگام

55

13

ترمیم یك سطحي ا نوری

15

11

ترمیم دو سطحي ا نوری

55

15

ترمیم سه سطحي ا نوری

65

در محاسبات فو مدت زمان خدمب شامل زمان قبل و پس از شروع خدمب ،بيحسي و غیره اسب.
برای محاسبه حداقل تعداد خدمات موظ در هر شیفب ،زمان خدمات انجام شده را جم مي یم ه مجموع آنها باید معادل ساعات ار موظ
در آن شیفب شود.
مثال :اگر در یك شیفب  5ویزیب 2 ،شیدن دندان دایمي و  3ترمیم آمالگام یك سطحي انجام شده باشد مجموع زمان خدمات انجام شده
معادل  105دقیقه یا  3ساعب ميشود و الباقي ساعات شیفب ،سر ار تلقي خواهد شد.
برای محاسبه تعهد ماهیانه ،تعداد خدمات انجام شده در شیفبهای موظ در طول هر ماه جم و به روش فو محاسبه انجام ميشود.
سق خدمات قابل ارائه در ساعات اداری حدا ثر  %55بیش از حد موظ ميباشد و مازاد بر آن قابل محاسبه و پرداخب نمي باشد
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جدول شماره  3ضمیمه دستورالعمل اجرایی نحوه فعالسازی واحدهای دندانپزشکی و ارائه خدمت در شبکه بهداشتی-درمانی کشور
نحوه پرداخت به ارائه کنندگان خدمات
ردی

ارایه کننده خدمت

شیفت صبح

شیفت عصر

1

بهداشتکار دهان و دندان  /اردان
بهداشب دهان  /پرستار دندانپزشکي

ارانه بر اساس جدول  2و لحاظ  %55تعرفه دندانپزشك در
خدمات تعری شده (پس از سرحقو ثابب)

ارانه بر اساس جدول  2و لحاظ  %55تعرفه دندانپزشك در
خدمات تعری شده

2

بهورز  /سایر اردان ها

3

دندانپزشك

حق الزحمه تشویقي طبق سیاسب های معاون بهداشتي
ارانه بر اساس جدول ( 2پس از سرحقو ثابب)

ارانه بر اساس جدول 2

 سهم دندانپزشك از ار رد پس از سر حقو و مزایای ثابب در نوبب صبح و همچ ین از ل ار رد نوبب عصر و با مصوبه دانشگاه تا حدا ثر %65ميباشد. در صورت تامین نیروی انساني مورد نیاز (اعم از دستیار ،م شي و نیروی خدماتي) این سهم در نوبب عصر حدا ثر تا  %75قابل افزایش اسب.دریافتي و مبت ي بر خدمات قابل ارائه ميباشد.
 در نوبب صبح سق دریافتي ارائه دگان خدمات بر اساس جدول شماره  2تا  %55بیش از تعرفه خدمات در شیفب عصر حدا ثر  2ا ميباشد ه حسب نوع درمان مت اسب با جدول شماره یك ،ای اول از مشار ب بیمار و بیمههای پایه و یا از محل طرح تحول تأمین ميشود و ای دومصرفاً از محل طرح تحول تأمین خواهد شد.
 -ارائه خدمات با استفاده از یونیب سیار در مدارس ،مهدهای ودک و غیره مشمول  %25اضافه پرداخب به ارائه ده ميباشد.
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جدول شماره  4ضمیمه دستورالعمل اجرایی نحوه فعالسازی واحدهای دندانپزشکی و ارائه خدمت در شبکه بهداشتی-درمانی کشور
شیوه های تامین منابع مالی طرح فعال سازی واحدهای دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی

محل تامین م اب

شهرهای باالی  250555نفر

روستاها و شهرهای زیر  250555نفر
شیفب صبح

شیفب عصر

شیفب صبح

شیفب عصر

بیمه سالمب*
(تفاهم نامه روستائیان)

 %155هزی ه خدمات تحب
پوشش تفاهم نامه

 %155هزی ه خدمات تحب
پوشش تفاهم نامه*

_

_

بیمه سالمب و سایر بیمههای پایه
(خدمات دندانپزشکي تحب پوشش بیمه پایه)/
مصوبه هیأت وزیران

 %75تعرفه خدمات
تحب پوشش بیمه پایه %35 +
توسط بیمار

 %75تعرفه خدمات تحبپوشش
بیمه پایه  %35 +توسط بیمار

 %75تعرفه خدمات
تحبپوشش بیمه پایه +
 %35توسط بیمار

 %75تعرفه خدمات
تحب پوشش بیمه پایه %35 +
توسط بیمار

وزارت بهداشب ،درمان و آموزش پزشکي
(طرح تحول سالمب)

_

 %75یك ای خدمات تحب
پوشش طرح تحول سالمب و
 %155ای دوم  %35 +یك ا
توسط بیمار

_

 %75یك ای خدمات تحب پوشش
طرح تحول سالمب و  %155ای
دوم  %35 +یك ا توسط بیمار

*چ انچه برای گروه هدف ( ود ان زیر  11سال و مادران باردار) خدمات سالمب دهان ارایه گردد  %155هزی ه ها رایگان خواهد بود و برای افراد خارج از گروه هدف ،طبق تعرفه مصوب در بخش دولتي عمل خواهد
شد.
ترمیم دندان ها شامل همه دندان ها و همه گروه های س ي غیر از دندان  6ود ان  6تا  11سال مي باشد.
تعرفههای فو برای دندانپزشك بوده و ارائه خدمات توسط بهداشتکار دهان /پرستار دندانپزشکي و اردان بهداشب دهان صرفا در خدمات مجاز %55 ،تعرفههای فو خواهد بود.
ارائه خدمات فو در شیفب عصر مشمول حدا ثر تعرفه  2ا (فقط برای دندانپزشك) خواهد بود ولي پرداختي بیماران در هر صورت  %35یك ا خواهد بود 1/7 .ا از محل طرح تحول سالمب تامین خواهد شد.

(افراد فاقد دفترچه بیمه پایه ه جز گروه هدف نمي باش د ،تعرفه امل را پرداخب مينمای د).
با تایید ستاد اجرایي طرح تحول سالمب دانشگاه ،حدا ثر  %55مرا ز از حدا ثر تعرفه (دو ا) برخوردار خواه د شد.
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