
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازنگری بسته بیمه پایه خدمات و دبیرخانه تدوین
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 بسمه تعالی

 مقدمه

و عوامل خطر  ریرواگیغ یهایماریو کنترل ب یریشگیپ» یبرنامه ششم توسعه، سند مل 74و  72، 70دستورالعمل به استناد ماده  نیا

سرطان مصوبه  تیریمد یبرنامه مل یکل یمحورها یو در راستا ییغذا تیسالمت و امن یعال یجلسه شورا نیمصوب چهاردهم« مرتبط

 شده است.  نیزودهنگام سرطان دهانه رحم تدو صیو تشخ یریشگیو برنامه پ ریرواگیغ یمل تهیکم

 

 فیاول: تعار فصل

 :روندیبه کار م لیمشروح ذ یدستورالعمل، اصطالحات در معان نیدر ا -۱ماده

زودهنگام سرطان دهانه رحم،  صیتشخ یدستورالعمل کشورمطابق  زودهنگام سرطان دهانه رحم: صیتشخ یهاشی(آزماالف

 است. رینمونه پاپ اسم یو بررس 18و  16 پیژنوتا HPV( یو در صورت لزوم )به صورت رفلکس HPVشامل سنجش  هاشیآزما نیا

و  یا، پزشکان عموممام مان،یدهندگان اعم از متخصصان زنان و زاارائه ی: شامل تمامیبردار( واحد ارائه دهنده خدمت نمونهب

 است. HPV یشگاهیمجاز عضو شبکه آزما یهاشگاهیآزما

 ماریاز ب یبردارنمونه اینمونه  رشیپذ فهیسطح کشور که وظ یهاشگاهیآزما :HPV یشگاهیعضو شبکه آزما یهاشگاهیآزما (ج

 هنگام سرطان دهانه رحم بر عهده دارند.زود صیتشخ یرا برا HPV( جامع ی)هاشگاهی)در صورت مجاز بودن( و ارسال نمونه به آزما

عضو شبکه  یهاشگاهینمونه از آزما رشیپذ ندیکل فرا تیاست که مسئول یجامع شگاهیآزما :HPV( جامع ی)هاشگاهیآزما (د

 رینمونه پاپ اسم یو بررس 18و  16 پیژنوتا HPV( یو در صورت لزوم )به صورت رفلکس HPV یهاو انجام تست HPV یشگاهیآزما

 را بر عهده دارد.

 ییدوم( الزامات اجرا فصل

 شیو آزما یبردارارائه دهنده خدمات نمونه -الف

موظفند  یبردارنمونه تیصالح یاست و افراد دارا HPV( جامع ی)هاشگاهیبر عهده آزما یبردارنمونه زاتیتجه نیتام -۲ ماده

 زاتیتجه نیا نهی. هزندینما نیتام HPV یشگاهیعضو شبکه آزما یهاشگاهیآزما ای HPV( جامع ی)هاشگاهیالزم را از آزما زاتیتجه

 .باشدیم مارانیاخذ از بو قابل قابل محاسبه  HPV( جامع ی)هاشگاهیآزما یاعالم متیبراساس ق

 



 یشگاهیعضو شبکه آزما یهاشگاهیساعت به آزما 48موظفند نمونه اخذ شده را ظرف مدت  یبردارنمونه تیصالح یافراد دارا -3 ماده

HPV (جامع  شگاهیکه توسط آزما یمرکز ایHPV تحو )دهند. لیمشخص شده است 

 صیتشخ یاستاندارد را مطابق دستورالعمل کشور ینیو بال یموظفند فرم مشخصات فرد ،یبردارنمونه تیصالح یافراد دارا-4 ماده

 .ندیثبت نما یبردارابزار نمونه یرا بر رو ماریو مشخصات ب لیزودهنگام سرطان دهانه رحم، تکم

 افتیمشخص شده(، مجاز به در HPVجامع  شگاهیکه توسط آزما یمرکز ای) HPV یشگاهیعضو شبکه آزما یهاشگاهیآزما -5 ماده

 آنها نگذشته باشد.  یریساعت از زمان نمونه گ 48از  شیهستند که ب ییهانمونه

 رشیمشخص شده( موظف به پذ HPVجامع  شگاهیکه توسط آزما یمرکز ای) HPV یشگاهیعضو شبکه آزما یهاشگاهیآزما -6 ماده

شده توسط وزارت  یسرطان( معرف یمایاطالعات سرطان )س تیریمد کپارچهیفرد در سامانه  ینیو بال ینمونه و ثبت اطالعات فرد

 هستند.  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

مشخص شده(، موظفند به صورت  HPVجامع  شگاهیکه توسط آزما یمرکز ای) HPV یشگاهیعضو شبکه آزما یهاشگاهیآزما-7 ماده

 . ندیارسال نما یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک دییمورد تا HPV( جامع ی)هاشگاهیشده را به آزما یآورجمع یهانمونه ،یهفتگ

 یمایاطالعات سرطان )س تیریمد چهکپاریدر سامانه  مارانیب یهاشیآزما جیموظف به ثبت نتا HPV( جامع ی)هاشگاهیآزما-8 ماده

 .سرطان( هستند

 .باشدیم وستیارائه خدمت، مطابق فلوچارت پ ییاجرا ندیفرا -۹ ماده

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -ب

مرجع  هشگایآزما یمطابق دستورالعمل ابالغ  HPV( جامع ی)هاشگاهیدر آزما هاشیدستورالعمل استاندارد نحوه انجام آزما -۱۰ ماده

 .است یسالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

اعالم  هیپا گرمهیب یهارا به سازمان HPV( جامع ی)هاشگاهیموظف است آزما یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -۱۱ ماده

 .دینما

مرجع سالمت وزارت  شگاهیآزما از عملکرد آنها بر عهده نانیو کسب اطم HPV( جامع ی)هاشگاهینظارت بر عملکرد آزما -۱۲ ماده

 است. یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 یمایاطالعات سرطان )س تیریمد کپارچهیبه سامانه  یموظف است امکان دسترس یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -۱3 ماده

 زیتجو تیصالح یو افراد دارا هیپا گرمهیب یهامراکز ارجاع دهنده، سازمان ،یشگاهیعضو شبکه آزما یهاشگاهیآزما یسرطان( را برا

 .دیخدمت فراهم نما

 

 



 هیپا گرمهیب یهاسازمان -ج

 یعال یمصوب شورا هیپا یهامهیب کسانی یهاضوابط و دستورالعمل»مطابق  هیپا گرمهیب یهانحوه عقد قرارداد با سازمان  -۱4 ماده

 HPV( جامع ی)هاشگاهیکلف به عقد قرارداد و پرداخت تعرفه خدمت به آزمام هیپا گرمهیب یها. سازمانباشدیم« سالمت کشور مهیب

 .هستند ملدستورالع نیبراساس ا

انجام  سیو با وب سرو زهیهستند به شکل مکان زهیمکان ستمیکه مجهز به س یاهیپا گرمهیب یهاارسال اطالعات به سازمان -۱5 ماده

 سرطان( خواهد بود.  یمایاطالعات سرطان )س تیریمد کپارچهیدر سامانه  دییابر اساس ت گرمهیب یها. پرداخت سازمانردیپذ

 

 سوم( تعرفه خدمات فصل

خدمت لحاظ  نیکه در گلوبال ا ییو تواتر کدها وعی. بر اساس شباشدیقابل محاسبه و گزارش م 880000خدمت با کد  نیا -۱6 ماده

و  یاآن جزء حرفه 22/0بوده که  72/4خدمت معادل  نی، تعرفه گلوبال ا(805079و  805097، 807026، 807000، 800005اند )شده

به  یفیک  PCRخدمات فوق کد تست  هیجهت ارا د،یکد گلوبال جد فیتعر ندیفرا لی. )تا زمان تکمباشدیم یآن جزء فن یکا 50/4

خواهد گزارش کا، قابل  21/0 یارزش نسبمعادل ،  807000نمونه به شماره  رشیکا و کد پذ 4.5 یمعادل ارزش نسب، 805097شماره 

 بود(

 .باشدیبه صورت جداگانه قابل محاسبه و گزارش م ،یبردارتعرفه نمونه -۱ تبصره

که توسط  یمرکز ای) HPV یشگاهیعضو شبکه آزما یهاشگاهیثبت اطالعات و ارسال نمونه از آزما رش،یپذ نهیهز -۲ تبصره

 است. دهیانجام تست لحاظ گرد نهیدر هز HPV( جامع ی)هاشگاهیزمامشخص شده(، به آ HPVجامع  شگاهیآزما

. الزم به باشدیسال قابل گزارش م 49تا  30 نیسن یهاخانم یمراکز ارائه خدمات، صرفاً برا هیکد از زمان ابالغ در کل نیا -3 تبصره

( به صورت جداگانه 805079و  805097 ،807026، 807000، 800005اند )خدمت لحاظ شده نیکه در گلوبال ا ییذکر است کدها

 . باشدینم هیپا گرمهیب یها، در تعهد سازمانHPVیمولکول صیو تشخ ریپاپ اسم شیآزما انجامبه منظور  تیجمع هیکل یبرا

، سال باشد کیبه تکرار تست پس از  ازیزودهنگام سرطان دهانه رحم، ن صیتشخ یکه مطابق دستورالعمل کشور یدر صورت -۱7 ماده

 است. هیپا مهیتکرار تست تحت پوشش ب

 چگونهیه ه،ینمونه اول یرو شیعدم امکان انجام آزما لیبه دل ش،یپس از انجام آزما یبه تکرار نمونه بردار ازیدر صورت ن - تبصره

. به عبارت باشدینم افتیرقابل محاسبه و د گرمهیو سازمان ب ماریمجدد از ب شیارسال نمونه و انجام آزما ،یبرداربابت نمونه یانهیهز

 است. دهیسال( در تعرفه خدمت لحاظ گرد کیمجدد )تا قبل از  شیآزما نهیهز گرید



قابل  یتعرفه بخش دولت بیطبق دستورالعمل، کد مربوطه با ضر ماریمراجعه ب یبرا هیریو خ یدولت ریغ ،یدر مراکز خصوص -۱8 ماده

 .باشدیتعرفه بخش مربوطه و به صورت آزاد قابل محاسبه و اخذ م بیعمل با ضرمحاسبه است؛ اما در مراجعات خارج از دستورال

 خواهد بود.  ییخدمات سرپا ریمطابق سا مارانیب یپرداخت زیفرانش -۱۹ ماده

انه زود هنگام سرطان ده صیتشخ شیدستورالعمل، خدمات گلوبال آزما نیابالغ ا خیاز تار ،ییدر برنامه پزشک خانواده روستا: ۱ تبصره

منطبق با  مارانیگروه از ب نیا یپرداخت زیفرانش زانیو م گرددیم کیدر سطح  ریخدمت پاپ اسم نیگزیو انجام( جا یرحم)نمونه بردار

 باشد.یمربوطه م یهادستورالعمل

 کیسطح  شیم آزمانمونه و انجا افتیجهت در یعلوم پزشک یهامکلف به عقد قرارداد با دانشگاه HPVجامع  یهاشگاهیآزما: ۲ تبصره

 .باشدیم

 .است یقابل بازنگر مهیب یعالیشورا یاعضا هیو با توافق کل انهیشناسنامه ارائه خدمت و تعرفه گلوبال به صورت سال -۲۰ ماده

و از  دیگرد مصوب 17/7/1397سالمت مورخ  مهیب یعال یو در جلسه شورا نیتبصره، تدو 6ماده و  21دستورالعمل در  نیا -۲۱ ماده

 .باشدیاالجرا مزمان ابالغ، الزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


