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معاونت درمان

معاون محترم درمان دانشگاه /دانشکده علوم پسشکي و خدمات تهداشتي درماني ...
جناب آقای دکتر والیتي
رئیس محترم مرکس آموزشي پژوهشي درماني سل و تیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری
جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسیني
رئیس محترم مرکس تازتواني قلثي مرکس قلة تهران
جناب آقای دکتر فریدون نوحي
ریاست محترم مرکس آموزشي ،تحقیقاتي ،درماني قلة شهید رجایي
موضوع :ابالغ دستًرالعمل بزوامٍ تبادل ي رسیدگی الىتزيویه اسىاد بستزی مًلت

با سالم و احترام
با عىایت بٍ لشيم تحمك اَداف ديلت الىتزيویه ي اجزای مًضًع بىد الف مادٌ  74لاوًن بزوامٍ ششم
تًسعٍ ،در خصًص استمزار ساماوٍ پزيودٌ الىتزيویه سالمت ایزاویان ي الدام يسارت متبًع ي ساسمان
بیمٍ سالمت ایزان جُت راٌ اوداسی ي استمزار وامل بزوامٍ تبادل ي رسیدگی الىتزيویه اسىاد بستزی ي
بستزی مًلت در ول داوشگاٌ َای وشًر بٍ استحضار می رساود پس اس ابالغ د ستًرالعمل بزوامٍ مذوًر
طی وامٍ شمارٌ  400/ 6833د مًرخ  ، 1398/ 3/ 28اس سًی مزاوش درماوی ابُاماتی در خصًص تبادل ي
رسیدگی اسىاد بستزی مًلت مطزح گزدید وٍ جُت شفاف ساسی دستًرالعمل فًق ،شیًٌ وامٍ مشتزن
يسارت بُداشت ،درمان ي آمًسش پششىی ي ساسمان بیمٍ سالمت ایزان صزفا جُت اسىاد بستزی مًلت
گزدد
بٍ شمارٌ  99/ 62115مًرخ  99/ 2/ 31تديیه گزدیدٌ است وٍ بٍ پیًست جُت اجزا ابالغ می .

ريوًشت:
جىاب آقای دکتر عبذالخالق کشايرزی مذیرکل دفتر ارزیابی فىايری تذيیه استاوذارد ي تعرفٍ سالمت
مذیر عامل محترم سازمان بیمٍ سالمت
سرکار خاوم زوگىٍ رئیس گريٌ بروامٍ ریسی اقتصاد ي بیمٍ َای سالمت

سازمان بیمه سالمت اریان
اریان
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 .1مقدمه:
پیرو نامه مشترک به شماره  98/121836مورخ  1398/03/25در خصوص برنامه تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد بستری

اریان

و بستری موقت ،نحوه تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد بستری موقت به شرح دستورالعمل ذیل می باشد.

 .2تعاریف:

 .2.1پرونده اورژانس تحت نظر :کلیه پرونده های بیمارانی که ا ز محل اورژانس پذیرش و تحت نظر بوده و کمتر از 6
ساعت مرخص می گردند ،را شامل می شود.
 .2.2پرونده بستری موقت بیمارستانی :کلیه پرونده های زیر  6ساعت که از محلی غیر از اورژانس پذیرش شده باشند و
شامل مراجعات شیمی درمانی ،رادیوتراپی ،همودیالیز و خدمات بیماران خاص و صعب العالج باشد.

 .3فرآیند انجام کار
 .3.1پرونده اورژانس تحت نظر

 .3.1.1سهم سازمان پرونده اورژانس تحت نظر بیماران ترخیص شده از اورژانس به میزان  70درصد است.
 .3.1.2خدمات سرپایی انجام شده در اورژانس ( تریاژ سطح 4با پروسیجر ) می تواند شامل مراجعات داخلی (مسمومیت،
 ،MIاورژانس روانپزشکی و غیره) ،تروما (تصادفی ،بخیه ،آتل و گچ گیری و غیره) سوانح سوختگی یا موارد مشابه
دیگر باشد در قالب پرونده اورژانس تحت نظر به علت لزوم ثبت کد خدمت به همراه دارو و لوازم مصرفی ارسال می
گردد
 .3.1.3کلیه بیماران با پرونده اورژانس تحت نظر جهت دریافت خدمات اورژانس( تریاژ سطح 4با پروسیجر ) میبایست
با  HIDجداگانه پذیرش شده و پرونده وی جداگانه محاسبه و ترخیص گردد.
 .3.1.4برای این پرونده ها در سیستم اطالعاتی ، HISفیلد نوع پرونده  Medical Record Typeبه صورت پرونده
اورژانس تحت نظر و کد “ ”4ثبت و به سپاس ارسال می شود
 .3.1.5چنانچه با دستور پزشک معالج ،پرونده های تحت نظر اورژانس بیماران به پرونده بستری در بخش مربوطه تبدیل
شود ،در این صورت مبنای محاسبه هزینه ها از ابتدای ورود بیمار به اورژانس تا زمان ترخیص از بخش 90 ،درصد
بوده و درخواست هزینه پرونده های تحت نظر اورژانس از بستری به صورت مجزا امکانپذیر نمی باشد .
 .3.1.6در مواردی که پذیرش بیمار از اورژانس صورت گرفته و پس از آن بیمار برای بستری به بخش منتقل میگردد،
الزم است برای خدمات ارائه شده در اورژانس ،یک پرونده و برای خدمات ارائه شده در بخش بستری  ،پرونده دیگری
ایجاد گردد .برای این موارد نوع  Condition On Dischargeدر پرونده اورژانس بیمار مقدار «تبدیل به بستری»
و  Admission Typeمقدار «اورژانس» خواهد بود و در پرونده بستری آن  Admission Typeبرابر با «بستری
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از اورژانس» با کد  5خواهد بود .الزم به ذکر است این مورد به صورت مجازی در سامانه مدیریت اطالعات
بیمارستان( )HISمی تواند انجام شود و برای بیمه با یک کد  HIDارسال می گردد.
 .3.2پرونده بستری موقت بیمارستانی:
 .3.2.1پرونده بیماران شیمی درمانی در مرکز شیمی درمانی

 .3.2.1.1پرونده بیماران شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی (آنکولوژی) به عنوان بستری موقت بیمارستانی
محسوب می گردد و با سهم سازمان مطابق با بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العالج قابل محاسبه و پرداخت
می باشد
 .3.2.1.2درخواست هزینه شیمی درمانی در مرکز شیمی درمانی در قالب نسخه سرپایی امکانپذیر نمی باشد.
 .3.2.1.3کلیه بیماران بستری موقت جهت دریافت خدمات شیمی درمانی برای هر جلسه شیمی درمانی با  HIDجداگانه
پذیرش شده و در پایان هر جلسه ،پرونده وی جداگانه محاسبه و ترخیص گردد.
 .3.2.1.4کلیه خدمات ارائه شده به بیمار درهمان روز دریافت خدمت شیمی درمانی(تشکیل پرونده بستری موقت) ،در قالب
همان پرونده و کد  HIDدریافتی اولیه ،قابل گزارش و محاسبه می باشد.
 .3.2.1.5برای این پرونده ها در سیستم اطالعاتی ، HISویژگی نوع پذیرش  Admission Typeبه صورت سرپایی با
کد " "1و نوع پرونده  Medical Record Typeبه صورت پرونده بستری موقت و کد " "5ثبت و به سپاس
ارسال می شود.
 .3.2.1.6بیمارن دریافت کننده خدمت شیمی درمانی که به دالیل دیگری به غیر از شیمی درمانی در بخش های بیمارستانی
بستری شده اند ،در قالب همان پرونده بستری و با سهم سازمان مطابق با بسته خدمتی بیماران خاص و صعب
العالج قابل محاسبه و پرداخت می باشد و سایر خدمات ارائه شده به بیمار از قوانین حاکم بر بستری تبعیت می
نمایند.
 .3.2.2پرونده بیماران همودیالیز در بخش دیالیز

 .3.2.2.1پرونده بیماران همودیالیز مراجعه کننده به بخش دیالیز به عنوان بستری موقت بیمارستانی محسوب می گردد و
با سهم سازمان مطابق با بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العالج قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
 .3.2.2.2درخواست هزینه همودیالیز در بخش دیالیز در قالب نسخه سرپایی امکانپذیر نمی باشد.
 .3.2.2.3کلیه بیماران بستری موقت جهت دریافت خدمات همودیالیز برای هر جلسه همودیالیز با  HIDجداگانه پذیرش
شده و در پایان هر جلسه ،پرونده وی جداگانه محاسبه و ترخیص گردد.
 .3.2.2.4سایر خدمات ارئه شده به بیمار درهمان روز دریافت خدمت همودیالیز(تشکیل پرونده بستری موقت) ،در قالب
همان پرونده و کد  HIDدریافتی اولیه ،قابل گزارش و محاسبه می باشد.
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 .3.2.2.5برای این پرونده ها در سیستم اطالعاتی ، HISویژگی نوع پذیرش  Admission Typeبه صورت سرپایی با
کد " "1و نوع پرونده  Medical Record Typeبه صورت پرونده بستری موقت و کد " "5ثبت و به سپاس
ارسال می شود.
 .3.2.2.6بیماران دریافت کننده خدمت همودیالیز که به دالیل دیگری به غیر از دیالیز در بخش های بیمارستانی بستری
شده اند ،خدمت همودیالیز در قالب همان پرونده بستری و با سهم سازمان مطابق با بسته خدمتی بیماران خاص
و صعب العالج قابل محاسبه و پرداخت می باشد و سایر خدمات ارائه شده به بیمار از قوانین حاکم بر بستری
تبعیت می نمایند.
 .3.2.2.7پرونده بیماری که به اورژانس مراجعه می نماید و حین دریافت خدمات اورژانسی ،خدمت همودیالیز را نیز دریافت
می نماید به عنوان پرونده اورژانس تحت نظر محسوب می گردد و مانند پرونده های تحت نظر اورژانس که شرح
داده شد به سپاس ارسال می گردد.
 .3.2.3پرونده خدمات خاص ارائه شده به بیماران خاص( مطابق بسته بیماران خاص)

 .3.2.3.1پرونده بیماران خاص جهت دریافت خدمات بیماران خاص به عنوان بستری موقت محسوب می گردد و با سهم
سازمان مطابق با بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العالج قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
 .3.2.3.2درخواست هزینه خدمات خاص( مطابق بسته بیماران خاص) ارائه شده به بیماران خاص در قالب نسخه سرپایی
امکانپذیر نمی باشد.
 .3.2.3.3کلیه بیماران بستری موقت جهت دریافت خدمات خاص( مطابق بسته بیماران خاص) به بیماران خاص برای هر
جلسه با  HIDجداگانه پذیرش شده و در پایان هر جلسه ،پرونده وی جداگانه محاسبه و ترخیص گردد.
 .3.2.3.4سایر خدمات ارئه شده به بیماران به غیر از خدمات خدمات خاص( مطابق بسته بیماران خاص) درهمان روز
دریافت خدمت خاص(تشکیل پرونده بستری موقت) ،در قالب همان پرونده و کد  HIDدریافتی اولیه ،قابل گزارش
و محاسبه می باشد.
 .3.2.3.5برای این پرونده ها در سیستم اطالعاتی ، HISویژگی نوع پذیرش  Admission Typeبه صورت سرپایی با کد
" "1و نوع پرونده  Medical Record Typeبه صورت پرونده بستری موقت و کد " "5ثبت و به سپاس ارسال
می شود.
 .3.2.3.6پرونده بیماران خاص دریافت کننده خدمات خاص( مطابق بسته بیماران خاص) که به دالیل دیگری به غیر از
دریافت خدمت خاص در بخش های بیمارستانی بستری شده اند ،در قالب همان پرونده بستری و با سهم سازمان
مطابق با بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العالج قابل محاسبه و پرداخت می باشد و سایر خدمات ارائه شده
به بیمار از قوانین حاکم بر بستری تبعیت می نمایند.
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 .3.2.3.7پرونده بیماران خاص که به اورژانس مراجعه می نماید و حین دریافت خدمات اورژانسی ،خدمات خاص( مطابق
بسته بیماران خاص)را نیز دریافت می نماید به عنوان پرونده اورژانس تحت نظر محسوب می گردد و مانند پرونده
های تحت نظر اورژانس که شرح داده شد به سپاس ارسال می گردد.
 .3.2.4پرونده بیماران رادیوتراپی در بخش رادیوتراپی

 .3.2.4.1پرونده بیماران رادیوتراپی مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی به عنوان بستری موقت محسوب می گردد و با سهم
سازمان مطابق با بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العالج قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
 .3.2.4.2درخواست هزینه رادیوتراپی در بخش رادیوتراپی در قالب نسخه سرپایی امکانپذیر نمی باشد.
 .3.2.4.3کلیه بیماران بستری موقت جهت دریافت خدمت رادیوتراپی برای هر جلسه با  HIDجداگانه پذیرش شده و در
پایان هر جلسه ،پرونده وی جداگانه محاسبه و ترخیص گردد.
 .3.2.4.4سایر خدمات ارئه شده به بیمار درهمان روز دریافت خدمت رادیوتراپی(تشکیل پرونده بستری موقت) ،در قالب
همان پرونده و کد  HIDدریافتی اولیه ،قابل گزارش و محاسبه می باشد.
 .3.2.4.5برای این پرونده ها در سیستم اطالعاتی ، HISویژگی نوع پذیرش  Admission Typeبه صورت سرپایی با
کد " "1و نوع پرونده  Medical Record Typeبه صورت پرونده بستری موقت و کد " "5ثبت و به سپاس
ارسال می شود.
 .3.2.4.6پرونده بیماران دریافت کننده خدمت رادیوتراپی که به دالیل دیگری به غیر از رادیوتراپی در بخش های بیمارستانی
بستری شده اند ،خدمت رادیوتراپی در قالب همان پرونده بستری و با سهم سازمان مطابق با بسته خدمتی بیماران
خاص و صعب العالج قابل محاسبه و پرداخت می باشد و سایر خدمات ارائه شده به بیمار از قوانین حاکم بر بستری
تبعیت می نمایند.
 .3.3در صورت دریافت  HIDو ثبت دستور پزشک معالج برای انجام خدمات و تجویز دارو شیمی درمانی ،همودیالیز،
رادیوتراپی و همچنین دارو و خدمات خاص ارائه شده به بیماران خاص بر روی سرنسخه پزشک یا بیمارستان ،الزامی
به ارسال دوبرگه دفترچه بیمه شده به سازمان بیمه سالمت نمی باشد.
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