
 

 

ارسال الکترونیکی داده پیام خدمات  ضروریات

 سالمت به منظور رسیدگی الکترونیکی اسناد بیمه ای

 

 08/12/97تاریخ ابالغ اولیه: 

 01/08/98 تاریخ بازنگری:

 

 مقدمه

، کارایی اهداف تحقق برای کارآمد اطالعاتی های سیستم از استفاده درمان و بهداشت بخش در، اطالعات فناوری عصر در

 که نیست دهپوشی کسی بر. رودمی شمار به ناپذیرانکار ضرورتی مراجعین رضایتمندی نیز و خدمات کیفیت و اثربخشی

 همین به .است اطالعات از انبوهی حجم با کردن نرم پنجه و دست مستلزم درمانی -بهداشتی خدمات ارائه و سازماندهی

 .هستند العاتاط مکانیزه مدیریت نیازمند قطعاً درمانی – بهداشتی مراکز ،درمانی عملیات کردن بهینه برای منظور

 گردش و هم با ها نای ارتباط. هستند سالمت مثلث رأس سه سالمت خدمات کننده ارائه مراکز و گر بیمه سازمان، شده بیمه

 .دهدمی تشکیل را سالمت اقتصاد اساس و شالوده ها آن مابین فی مالی

در هستند  تانبیمارس در شدگان بیمه درمانی های هزینه از بخشی پرداخت به متعهد گر بیمه های سازمان که آنجا از

دستی کاغذی و ورت در قالب اسناد بیمارستانی و به ص هم اکنون های بیماران کهپروندهبه های بیمه گر  سازمانرسیدگی 

 فقدان علت به دارد بلکه را به دنبال زمان و کاغذ انرژی نیروی انسانی، هدر رفت نه تنها شود،ها ارسال میسازمان این برای

 مطالبات، ریبست بیماران های حساب صورت موقع به ارسال عدم، ها هزینه محاسبه، اطالعات آوری جمع در صحیح اصول

 .ماندمیباقی  پرداخت بدون و نشده محاسبه، شده ارائه خدمات از بسیاری

سازمان ، ها یمارستانب توسط مازاد یا خارج تعهد بیمه ای خدمات درج و ای بیمه قوانین رعایت اشتباه در دلیل به همچنین

 های یمارستانب نارضایتی ساز زمینه کهشوند میمجبور به کسر از صورتحساب بیمارستان و اعمال کسورات  های بیمه ای

 هایتأخیرا، هبه دلیل زمان بر بودن فرآیندهای رسیدگی دستی به اسناد کاغذی بیمارستان  گردد و می قرارداد طرف

 .کندمی تشدید ار نارضایتی ایندهد و میرخ های بیمه گر  از سوی سازمان ها بیمارستان مطالبات بازپرداخت در طوالنی

 دولت اهداف تحقق راستای درگر های بیمه سازمانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری بر این اساس 

 استقرار خصوص درکشور  توسعه ششمپنجساله  برنامه قانون 70و بند چ ماده  74 ماده الف بند موضوع اجرای و الکترونیک

مند تار نظام توسعه ساخ پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان کشور، نیاز به ایرانیان و سالمت الکترونیک پرونده سامانه

تاخیر زیاد ناشی از ، جلوگیری از نارضایتی ناشی از اختالفات و الکترونیکی صورت بهفرآیند دستی مذکور  تبدیلجهت 

ای برنامه تبادل در زمینه راه اندازی و اجر کسورات انواعشفاف سازی همچنین فرایند رسیدگی دستی به پرونده بیماران و 

 اقدام نمودند. الکترونیک اسناد



 

ضروریات ارسال الکترونیکی داده پیام خدمات سالمت برای 

 بهبود رسیدگی الکترونیکی اسناد
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 980801آخرین به روز آوری:  15 از 2 صفحه  الکترونیکی داده پیام خدمات سالمت ارسالمحتوا: 

 
 
 

 ب استانداردقال رد ارائه دهنده خدمات سالمتاسناد ارسالی از مراکز پرونده بیماران به صورت اساس، اطالعات بر این 

تعیین شده ترونیکی نیز اطالعات را در قالب استاندارد الک گربیمههای شود و سازمانوزارت بهداشت ارسال میابالغ شده 

اقدام به بررسی یمه ابالغی هیئت محترم وزیران و شورای عالی بدریافت کرده و طبق قوانین ، سبا واسطه میان افزار سپا

 ید شده یا مبالغخدمات تای هزینه ،ن می پردازند. در نهایت پس از طی کردن فرآیند رسیدگیتائید یا تعدیل آاسناد و 

 .نمایندمیبه بیمارستان اعالم سپاس ئیات از طریق میان افزار کسورات را با جز

 فاهدا

و  یکیکترونال صورتحساب دی( و تولییو پس از آن سرپا ی)بستر یا مهیب اسناد یکیالکترون یدگیرسبخشی از اهداف 

 :اد شامل مواردی می باشد از قبیلاسن به یکیالکترون یدگیرس ندیدر فرآ یحذف اسناد کاغذ

 هنده خدمتددر مراکز ارائه  یبستر یمارانئه شده به باخدمات ار اطالعات یکیالکترون تبادل بستر جادیا -1

 .باشد داشته را یدست یدگیرس به ازین حداقل که یا گونه به اسناد هوشمند میتنظ -2

 سالمت خدمات دهنده ئهاار مراکز در یتکرار یکیاطالعات الکترون دیاز تول یریجلوگ -3

 سالمت خدمات ارائه در نهیهز تیریمد منظور به آن رصد و اطالعات تیریمد -4

 گر مهیب یها سازمان توسط شده ارائه خدمات یساز شفاف -5

 کیبه تفک کسورات یساز شفاف -6

 محدوده

 گرهای بیمههای ارائه دهنده خدمات سالمت، سازمانهای توسعه دهنده سامانهتمام شرکتمحدوده این دستورالعمل شامل 

و  دولتی، خصوصی، خیریه سالمت خدمات دهنده ارائه مراکزبدیهی است مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت است.  و
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 980801آخرین به روز آوری:  15 از 3 صفحه  الکترونیکی داده پیام خدمات سالمت ارسالمحتوا: 

 
 
 

قانون  74ماده ونده الکترونیکی سالمت در اجرای مواد قانونی پر سایر موارد موظف به اجرای این دستورالعمل در راستای

 باشند. برنامه ششم توسعه می

می باشد. به بعد 5.6پیش نیاز استفاده از این مستند، سند داده پیام خدمات سالمت ویرایش 

 تعاریف

ات های جدید اطالعهر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری: 1داده پیام

 .شود، ذخیره یا پردازش میدریافت ارسال،تولید، 

: کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی، که در سه سطح ارجاع به 2مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت

 ارائه خدمات سالمت مشغول هستند.

امعه ارائه های بهداشتی و یا درمانی که در مراکز خدمات بهداشتی درمانی به افراد جکلیه فعالیت خدمت سالمت:

 گردد.می

 .رودبکار میداده  ءبه عنوان قالبی برای تولید شی سی کهکال:کالس ثبت داده

 ه بیم وقوع آنکوادثی ست حقوقی و در لغت به معنی اطمینان یا ضمانت با حفظ و نگهداری در برابر حا واژه ای :بیمه

 .رودمی

گزار را تحت پوشش خدماتی غ معینی به عنوان حق بیمه، بیمهای که در قبال اخذ مبلشرکت، سازمان یا مؤسسه :گربیمه

 .دهدمی قرار ،که مشخصات آن در قرارداد ذکر شده

واند از مزایای خدمات تمی فردی است که پس از پرداخت حق السهم )توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون( :بیمه شده

 مند گردد.سالمت بهره
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 980801آخرین به روز آوری:  15 از 4 صفحه  الکترونیکی داده پیام خدمات سالمت ارسالمحتوا: 

 
 
 

 .ت نمایدقسمتی از هزینه سالمت تحت پوشش بیمه است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمت پرداخ :فرانشیز

ات از سوی مراکز درمانی که بیمه پایه در قبال ارائه اینگونه خدم –قسمتی از تعرفه خدمات تشخیصی  :سهم بیمه پایه

 .نمایدمی طرف قرارداد به آنها پرداخت

ا بر اساس قرارداد ، خدمات معینی راخت مبلغ معینی به عنوان حق بیمهشخصی است حقیقی یا حقوقی که با پرد :بیمه گزار

 .نمایدمی ریافتمنعقده با بیمه گر د

یمار ب: فـرآیندی است که طی آن مدارك و مستنـدات خدمات انجام گـرفته توسط مؤسسات درمانی برای رسیدگی

 .گـرددمی ، مقـررات و تعرفه های مصوب ارزش گـذاریسی شده و بعد از انطباق با ضوابطبستری برر

خدمات سالمت دهنده سامانه های اطالعاتی مراکز ارائه  :خدمات سالمتدهنده ئه اسامانه اطالعاتی مراکز ار

ها،  شامل تمامی نرم افزارها و سیستم های اطالعاتی هستند که در مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت مانند بیمارستان

ت درمان و درمانگاه ها، آزمایشگاه های بالینی، مراکز تصویر برداری، خانه بهداشت و غیره نصب بوده و قسمتی از اطالعا

خدمات سالمت دهنده ئه ابهداشت شهروندان را در خود ذخیره و مدیریت می کنند. به اختصار سامانه اطالعاتی مراکز ار

 می نامیم. 33POCSرا 

به افراد در هر مراجعه  گر مهیب یها است که توسط سازمان ییکتایشناسه : 4استحقاق درمان )شباد( یا شناسه بیمه

دهنده خدمت، مورد  هیموضوع است که فرد مراجعه کننده به مرکز ارا نیو نشان دهنده ا ابدی یم صیتخص یطیشرا تحت

شناسه توسط  نی. ادینما افتیها در بوده و مجاز است خدمات مورد نظر را بر اساس دستورالعمل گر مهیسازمان ب دییتا

هر برگه دفترچه  الیشناسه معادل شناسه سر نی. اشود یم اندهاستعالم کننده بازگرد یافزار به سامانه نرم گر مهیسازمان ب

که کوتاه شده عبارت « HIDشناسه »از اصطالح معادل « شناسه شباد» اصطالح یدستورالعمل به جا نیاست. در ا مهیب

Health ID .است استفاده شده است 
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 980801آخرین به روز آوری:  15 از 5 صفحه  الکترونیکی داده پیام خدمات سالمت ارسالمحتوا: 

 
 
 

قرار  یمراکز درمان اریشده و در اخت دیتول گر مهیب یها است که توسط سازمان ییکتایشناسه  :نیگزیجا HIDشناسه 

 نیاستفاده شود. ا HID شناسه عنوان به آناز  رش،یدر زمان پذ HIDشناسه  دیتا در صورت عدم امکان تول ردیگی م

 .شودی م یروزرسان به یسنج استحقاق یها سیسرو یانو با فراخو یمشخص ندیدر فرا مار،یب یشناسه در مدت بستر

 فنی ضوابطاصول و 

رگونه اعتبار موظف هستند ههای توسعه دهنده سامانه های اطالعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت شرکت -1ماده 

به ازای هر  SDKموجود در  SepasValidatorرا غیرفعال کنند و به جای آن از تابع ها سنجی تعریف شده در سامانه 

ابل نمایش قحل رفع( را برای کاربر ، توضیح فارسی و راهپرونده استفاده کرده و هر سه قسمت خروجی سرویس )خطا

 ساخته و تنها در صورت عدم وجود خطا، داده پیام خدمات سالمت ارسال شود.

های توسعه دهنده بایستی های اطالعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت، شرکتبرای ارسال اطالعات از سامانه -2ماده 

رگونه قطعی در سازی کنند و در صورت هفرآیند ارسال پرونده را به صورت خودکار پیادهبدون دستکاری راهبر سیستم، 

صورت گیرد. این  هنگام ارسال، پرونده ها در صف ارسال قرار داده شده و در زمان وصل شدن و برقراری ارتباط، ارسال

 اهبر سامانه تعریف شده باشد.مهم نیز به صورت خودکار و بدون دخالت ر

ه فرد خدمت ببه معنی شناسه منحصر  PKIDدر مناطقی که رسیدگی الکترونیکی اسناد انجام می شود، ویژگی  -3ماده 

ر سمت داجباری می باشد و نباید هیچ صحت سنجی  ServiceDetailsVOدر سامانه اطالعات بیمارستانی در کالس 

مت باید بتواند با مراکز ارائه دهنده خدمات سال سپاس و سمت سامانه رسیدگی اسناد بیمه صورت بگیرد. سامانه اطالعاتی

 مت خود دریافت و مدیریت کند.استفاده از این ویژگی، کسورات را در س

 د در سامانه بیمهموجوپرونده های  ایرت های پرونده های ارسالی سامانه اطالعاتی بیمارستان باجهت بررسی مغ -4ماده 

اریخ ترخیص، تخروجی به فرمت فایل اکسل با ستون های عاتی بیمارستان، می بایست سامانه اطال ،هر دوره زمانیدر 

CompositionUID ،HIDو جهت بررسی  بیمه گر پایه از پرونده های ارسالی تهیه کرده ، مبلغ در تعهد و سهم سازمان

 .تحویل دهد سامانه رسیدگی الکترونیکی بیمه، جهت ثبت و مغایرت گیری در ،مغایرت به سازمان بیمه
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 980801آخرین به روز آوری:  15 از 6 صفحه  الکترونیکی داده پیام خدمات سالمت ارسالمحتوا: 

 
 
 

 مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت کشور یکینحوه ثبت و تعامالت الکترون ییبر اساس دستورالعمل اجرا -5ماده 

 سرپایی الزامی می باشد.داده پیام خدمات سالمت ، ارسال 06/05/1397مورخ « د 10110/400»

 ذیرش و ترخیصپ

که پرونده  شود. در صورتیبالفاصله پس از ترخیص بیمار انجام می اطالعات داده پیام خدمات سالمتارسال  -6 ماده

ل گردد ارسا 1.1.1.2( با کد incompleteبه صورت غیرنهایی ) VersionLifeycleStateنهایی نمی باشد، ویژگی 

هایی نبه صورت  VersionLifecycleStateو بعد از نهایی شدن اطالعات پرونده، پرونده ویرایش شده و ویژگی 

(complete با کد )ارسال شود. 1.1.1.1 

خش منتقل می بدر موارد خاصی که پذیرش بیمار از اورژانس صورت گرفته و پس از آن بیمار برای بستری به  -7ماده 

رونده دیگری زم است برای خدمات ارائه شده در اورژانس، یک پرونده و برای خدمات ارائه شده در بخش، پگردد، ال

و « ه بستریتبدیل ب»در پرونده اورژانس بیمار مقدار  ConditionOnDischargeایجاد گردد. برای این موارد نوع 

AdmissionType  خواهد بود و در پرونده بستری آن « اورژانس»مقدارAdmissionType  از  بستری»برابر با

ت بیمارستان خواهد بود. الزم به ذکر است این مورد به صورت مجازی در سامانه مدیریت اطالعا 5با کد « اورژانس

(HIS می تواند انجام شود و برای بیمه با یک کد )HID .ارسال می گردد 

ی می باشد بنا به های متفاوت در طول دوره بستردر زماندر موارد خاصی که پرونده بستری شامل دو بیمه پایه  -8ماده 

دامه درمان با ا»با مقدار  ConditionOnDischargeشود. نوع های متفاوت، پرونده بسته و دوباره پذیرش میاین زمان

 خواهد بود.« تعویض بیمه پایه

اطالعات  ، بعد از دریافتآزاد گرفته باشد HIDتبصره: در صورتی که بیمار به صورت آزاد پذیرش شده و  

 (.EliminateHIDآزاد، ابطال می شود ) HIDبیمه مربوطه گرفته شده و  HIDبیمه، 

 (HIDاستحقاق درمان و شناسه شباد )
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 980801آخرین به روز آوری:  15 از 7 صفحه  الکترونیکی داده پیام خدمات سالمت ارسالمحتوا: 

 
 
 

است که منحصربه فرد بوده و برای هر مراجعه متفاوت می باشد. الزم به ذکر است  HIDهر پرونده دارای یک  -9ماده 

 مختص به یک بیمه پایه می باشد.  HIDهر 

 HIDای بیمارستانی تبصره: برای بیماران آزاد، تصادفی و مجهول الهویه نیز برای ایجاد وحدت رویه در فرآیند ه

 مجزا گرفته می شود.

آداپتور  ا استفاده ازب HIDو استحقاق بیمه را از طریق دریافت کد استعالم  مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت که -10ماده 

و پرتال  ، در سیستم اطالعاتی خود فراهم کرده اند، نمی بایست از هیچ سرویس(SDK) پرونده الکترونیک سالمت

ق سیستم اطالعاتی دیگری برای استحقاق درمان استفاده کنند. به عبارت دیگر، تنها سرویس استحقاق سنجی درمان از طری

 ( استفاده شود.SDK) رمذکومرکز و از طریق آداپتور 

 بیماران مجهول الهویه

گرافیک، در اطالعات دمو FullNameان مجهول الهویه می بایست ویژگی بیماربر ارسال پرونده  -11ماده 

ی گیرد. مثبت گردد، در این صورت کد ملی پرونده صحت سنجی نشده و ارسال صورت « مجهول الهویه»عبارت 

 انعی ندارد.م LastNameو  FirstNameثبت نام و نام خانوادگی با ویژگی  ،نالزم به ذکر است در این بیمارا

ه سازمان بیمه در مواردی که بیمار مجهول الهویه تحت پوشش بیمه سالمت می باشد )پیرو تفاهم نام -12ماده 

مان ه ساز(، شناسه معرفی نامInsuredNumberسالمت با سازمان بهزیستی(، می بایست شماره بیمه )ویژگی 

آن برای  Type( به عنوان شماره بیمه و SWO)بهزیستی سازمان مربوط به  Assignerو  Issuer بهزیستی با

 .ثبت شود RL_IDمعرفی نامه برابر با 

برای بیماران  جایگزین استفاده می شود. الزم به ذکر است HIDبرای تمامی بیماران مجهول الهویه از  -13ماده 

جایگزین بیمه سالمت  HIDمجهول الهویه ای که مشمول تفاهم نامه مذکور سازمان بیمه سالمت می باشند از 
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آپدیت شوند )به عبارت دیگر هیچ زمانی  نبایداخذ شده، هیچ وقت  جایگزین HID. شناسه های استفاده می شود

 (.نشودفراخوانی  HIDبرای این شناسه های  UpdateHIDتابع 

یتی در سامانه در صورتی که سازمان بیمه سالمت برای بیماران مجهول الهویه تحت پوشش، پرونده هو -14ماده 

جایگزین  HIDجدید را به پذیرش اعالم نماید تا پذیرش، کد  HIDمی بایست کد  ،بیمه گری خود تشکیل داد

 را در پرونده فرد ویرایش نماید.

یمه سالمت بو زندانیانی که هویت آن ها مشخص نمی باشد با توافق تبصره: در خصوص پرونده نوزادان 

 عمل کرد. 13ماده می توان برابر 

ویتشان مشخص هدر مورد بیمارانی که ابتدا با هویت نامشخص پذیرش می شوند و بعدا در طول درمان  -15ماده 

د ملی صحیح کبعد از ترخیص با می شود، بسته پذیرش برخط با هویت نامشخص و بسته داده پیام خدمات سالمت 

ست، در که بیمار در زمان مشخص نبودن هویت با ارسال پذیرش برخط ثبت شده ا PatientUIDارسال شود. 

 شت.جدید خواهد دا PatientUIDزمانی که بیمار هویت دار می شود دیگر استفاده نمی شود و بیمار 

 نوزادان

یا بیمه پدر بنا  دراخذ شده از بیمه ما HID)در صورت وجود( و با  نوزادان با هویت خود نوزاد پرونده -16ماده 

 ارسال شود. به دستورالعمل های ابالغی

 ارسال شود.های مجزا  HIDاگر نوزادان چند قلو بودند، پرونده های مجزا با  صره:تب

( برابر InsuredNumber) شماره بیمه(، ویژگی InsuranceVOدر کالس بیمه )پرونده نوزاد،  در -17ماده 

 کد ملی مادر ثبت شود. با
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د و خدمات مربوط به نوزاد در پرونده نوزاد ثبت و ارسال نباید پرونده مستقل داشته باشبیمار نوزادان  -18ماده 

 قابل ذکر است، کد ملی برای این پرونده ها ثبت نمی شوند. شود.

 .زایمان گردد جمول برنامه ترویزایمان طبیعی می بایست مش سالم پرونده مستقل نوزاد -19ماده 

ردد، کلیه منتقل شود و از گلوبال خارج گ ICUدر صورتی که مادر پس از زایمان طبیعی به : 1تبصره

 خدمات پرونده مشمول برنامه ترویج زایمان می گردد.

 لوبال خارجدر صورتی که در حین زایمان طبیعی، زایمان به سزارین تبدیل شد، پرونده از گ: 2تبصره

 شده ولی همچنان مشمول برنامه ترویج زایمان می باشد.

 خدمات گلوبال

بوطه)مانند ( و خدمات غیر گلوبال در گروه خدمت مر41)کد  خدمات گلوبال در گروه خدمت گلوبال -20ماده 

 )صرف نظر از این که خدمت تعرفه ( درج گرددغیرهچشم و  یصیو خدمات تشخ یص طبیشات تشخیآزما

( ServiceType) با گروه خدمت 3در سطح  ،گلوبال تمامی خدمات. به عبارت دیگر یا خیر(گلوبال دارد 

 درج می شوند. «گلوبال»

 ویژگی  و در BillSummaryVOکالس  ازاصلی گلوبال پرونده های گلوبال کد عمل  -21ماده 

GlobalPackage  عمل واقعی بر اساس کدینگ ارزش های گردد. واضح است که کد درج می 1در سطح

وبال خواهد ثبت شده ولی محاسبات آن بر اساس پرونده گل 3( با تعدیالت مشمول گلوبال در سطح RVU3نسبی )

 بود.

این دستورالعمل  21در پرونده های گلوبال، پیرو ماده  3و 2به منظور ایجاد همخوانی در هزینه های سطح  -22ماده 

برای بهبود رسیدگی الکترونیکی اسناد بیمه ای در سطح ( خدمات سالمت امیداده پ یکیارسال الکترون اتیضرور)

التفاوت برای صفر شدن بستانکار  به گردد و عدد مامی درج  990650.1 به التفاوت گلوبال با کد ، خدمت ما3
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 خدمت ( به گروهگلوبال به التفاوت )ما در نظر گرفته شود. خدمت مذکور می تواند منفی و بدهکار

(ServiceType.گلوبال مرتبط می شود ) 

، امکان تفکیک 90هیئت علمی در کد تعدیلی کای تمام وقت و  کای ،در پرونده های گلوبال ا توجه به اینکهب -23اده م

ده ها اعم ، در همه پرونگلوبالتفکیک خدمات گلوبال از غیر جهتستونی وجود ندارد، برای تفکیک به صورت سطری 

پرداخت به »ی برا 90.2 تعدیلی و کد «هیئت علمیپرداخت به پزشکان » برای 90.1 تعدیلی کد از گلوبال و غیرگلوبال

 گردد.ارسال می «تمام وقت پزشکان

 و گروه خدمات کدهای ارزش نسبی

به ت مربوط در گروه خدم ز هتلینگ محاسبه می گردد،خدمات پرستاری که ا %6در داده پیام خدمات سالمت  -24ماده 

سبی خدمات براساس هر نوع هتلینگ محاسبه شده و با کدهای ارزش ن %6، این قرار داده می شود« خدمات پرستاری»

ی یک تختی درصد پرستار 6»معادل  980006ثبت می شود. )مانند کد  Kدر بخش خدمات با ارزش ریالی بدون  3نسخه 

 «(در بیمارستان درجه یک

« احیخدمات جر»ه جای گروه خدمات بیهوشی، اتاق عمل، جراحی و کمک جراح، یک گروه تحت عنوان ب -25ماده 

 گردد.می اضافه  44با کد 

 تعدیالت

به نام  ویژگی ServiceDetailVOجهت ارسال کدهای تعدیلی خدمات ارائه شده به بیمار، در نوع داده  -26ماده 

RelatedServices کند. بر می شده است که ساختار سلسله مراتبی خدمت را پیاده سازی ت وابسته( قرار دادها)خدم

ت خدمت این اساس برای خدمات ارائه شده مشمول کد تعدیلی، در زیرمجموعه خدمت اصلی، کدهای تعدیلی به صور

 شود.وابسته ثبت می
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 لیست کدهای تعدیلی در تاریخ نگارش این دستورالعمل به قرار زیر می باشد:

 ترمینولوژی مقدار کد

 RVU3 عمل مستقل 20

 RVU3 یجزء کل 25

 RVU3 یحرفه ا جزء 26

 RVU3 یجزء فن ایارائه خدمت  التیتسه نهیهز 27

 RVU3 2 هیبا ارزش پا یهوشیب 31

 RVU3 ماریب یریقرارگ تیوضع یبرا یهوشیب 32

33 
 یپوترمیه لیبدل یهوشیمشکل ب انجام

 گرادیدرجه سانت 30 یبدن باال
RVU3 

34 

استفاده از  لیبه دل یهوشیمشکل ب انجام

)پمپ  یکریخون برون پ انیجر

 (یپمپ کمک ایقلب  ژناتوریاسک
RVU3 

 RVU3 یهوشیب مخاطره 35

 RVU3 اورژانس تیدر وضع مارانیب یهوشیب 36

37 
سال و  70با سن  ماریب یبرا یهوشیب

 شتریب
RVU3 

38 
استافده از  لهیبه وس دهیچیپ یهوشیب

 کنترل شده ونیپوتانسیه
RVU3 

 RVU3 یکاوریدر بخش ر یهوشیب 39

 RVU3 یبهوش یلیمتعدد تعد یکدها اعمال 40

 RVU3 یهوشیب یزمان ارزش 41

 RVU3 یهوشیتام ب ارزش 42

43 
 یدردها ایدرد بعد از عمل  تیریمد

 مزمن
RVU3 

 RVU3 ماریاز دو ب شیهمزمان ب یهوشیب 44
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45 
( و ونالی)رژ یا هیناح یحسیب انجام

 توسط پزشک معالج ینخاع
RVU3 

46 
توسط پزشک  یموضع یحسیب انجام

 معالج
RVU3 

49 
متعدد همزمان با ارزش  یجراح اعمال

 یهوشیتام ب یها
RVU3 

51 
تو  ای کی لهیمتعدد به وس یجراح اعمال

 جراح
RVU3 

 RVU3 مجدد یجراح اعمال 53

60 
قلب و  نترونشنالیاعمال ا یاستندبا

 عروق
RVU3 

63 
 یبر رو یهوشیب ای یجراح اقدامات

 رخوارانیش ایکودکان 
RVU3 

 RVU3 از کمک جراح استفاده 80

85 
 یتهاجم مهین یها یاز فناور استفاده

 ارائه خدمت یبرا
RVU3 

 RVU3 پرتابل یپرتوپزشک زاتیاز تجه استفاده 86

87 
 یربرداریاز خدمات تصو استفاده

 مارانیب یوتراپیراد یبرا یپزشک
RVU3 

88 
 بر لمیو پورتال ف فیل یاز مولت استفاده

 یدستگاه شتاب دهنده خط یرو
RVU3 

90 
به پزشکان تمام وقت  پرداخت

 ییایجغراف
RVU3 

 RVU3 یعلم ئتیبه پزشکان ه پرداخت 90.1

 RVU3 به پزشکان تمام وقت پرداخت 90.2

95 
در مناطق محروم و کمتر  پرداخت

 کشور افتهیتوسعه 
RVU3 

 RVU3 یتصادف مارانیدرمان ب یریگیپ دوره 99
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 تخفیف و مددکاری

ها از منابع ردیف مددکاری هرگونه جبران هزینهاز در اسناد الکترونیکی پرونده عبارت است « مددکاری» مبلغ -27ماده 

 OtherCostدر کالس  9با کد  و شودسهم پرداختی بیمار کسر می)نیازمندان( که صرفاً جهت کمک به بیمار از 

 صورتحساب الکترونیکی آورده می شود.

ی گردد و معبارت است از مبلغی که به هر عنوانی خارج از مددکاری از صورتحساب بیمار کسر  «تخفیف» -28ماده 

در کالس  «تخفیفات»با مقدار  10با کد  و ارائه دهنده خدمت تامین می گردد توسط بیمارستان و یا توسط پزشک

OtherCost .صورتحساب الکترونیکی آورده می شود 

بارت است از ع)مطابق با مصوبات شورای عالی بیمه و هیئت محترم وزیران( « تمام وقت جغرافیایی تخفیف» -29ماده 

وسط سازمان جغرافیایی که نه تخدمت ارائه شده در بخش بستری و سرپایی توسط پزشک تمام وقت  درصدی از کای دوم

نیکی آورده می صورتحساب الکترو OtherCostدر کالس  18بیمه گر، نه بیمار و نه دانشگاه تامین نمی گردد و با کد 

 شود.

حسب درجه  بر) درصد تعرفه ترجیحی مناطق محروم 10عبارت است از« تخفیف تعرفه ترجیحی مناطق محروم » -30ماده 

وسط پزشک صوبات شورای عالی بیمه و هیئت محترم وزیران( خدمت ارائه شده در بخش بستری تمحرومیت مطابق با م

در صورتحساب  OtherCostدر کالس  19با کد  و که نه توسط سازمان بیمه گر، نه بیمار و نه دانشگاه تامین نمی گردد

 الکترونیکی آورده می شود.

 ارائه دهنده خدمت سالمت

ویژگی  ServiceDetailVO، در نوع داده خدمت را به بیمار ارائه نمی دهد مستقیماً پزشکدر مواقعی که  -31ماده 

ProvisionMethod با کد  «پزشک تیارائه خدمت با مسئول»، 1.12.1با کد  «ارائه خدمت با نظارت پزشک» ریبا مقاد

قرار داده  به بیمار جهت پوشش نحوه ارائه خدمت ،1.12.3با کد  «یصیاقدام تشخ رینظارت پزشک بر تفس»و  1.12.2
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در نیز  OtherParticipation ، تکمیل ویژگیProvisionMethodدر صورت تکمیل ویژگی شده است. همچنین 

الزامی  ارائه دهندگان خدمتشامل اطالعات  HealthCareProviderVOاز نوع  یا هیبه صورت آراهمین نوع داده 

 است.

تبصره: در مواردی که می خواهیم اطالعات تجویزگر در خدمات خاص ارسال شود، تجویزگر را در 

OtherParticipation  اضافه می کنیم. 6کد با « تجویزگر»با نقش 

ه صورت ب باشند یشده نم نییکا تعضریب  یموقت که دارا یبستر یدر پرونده ها تیزیدر خصوص خدمات و -32ماده 

 :زیر عمل شود

می سال ارتعیین شده و مربوط به همان سال دولت  ئتیمصوب ه متیق صرفا با( 26)ی حرفه ا جز: یپزشکان عاد -

 (.نمی گرددتعیین  با مقدار کاگردد )

 ئتیمصوب ه متیق صرفا با( 26)ی حرفه ا جز(: کا 2)  تمام وقت جغرافیاییهیئت علمی درمانی و  پزشکان -

با  کا 2 جز(. ددنمی گرتعیین  با مقدار کامی گردد )ارسال برای پزشکان عادی تعیین شده و مربوط به همان سال دولت 

قیمت  ینهامکا 2پزشکان  یدولت برا ئتیمصوب ه متیبه التفاوت ق ما نییتعصرفا با  90.2 ای 90.1کدهای تعدیلی 

 (.گرددنمی تعیین  با مقدار کا) شودمی ارسال  یپزشکان عادمصوب هیئت دولت برای 

 لیست کدهای خدمات ویزیت سرپایی در تاریخ نگارش این دستورالعمل از قرار زیر می باشد:

 ترمینولوژی مقدار کد

 RVU3 سرپایی مراکز در عمومی پزشک ویزیت 970000

970005 
 مراکز در عمومی دندانپزشک ویزیت

 سرپایی
RVU3 

970010 
 مراکز در دار پروانه PhD ویزیت

 سرپایی
RVU3 

970015 
 مراکز در متخصص پزشک ویزیت

 سرپایی
RVU3 
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ضروریات ارسال الکترونیکی داده پیام خدمات سالمت برای 

 بهبود رسیدگی الکترونیکی اسناد
 01/08/98تاریخ: 

 
 

 

 980801آخرین به روز آوری:  15 از 15 صفحه  الکترونیکی داده پیام خدمات سالمت ارسالمحتوا: 

 
 
 

970020 
 مراکز در متخصص دندانپزشک ویزیت

 سرپایی
RVU3 

 RVU3 سرپایی مراکز در MD- PhD ویزیت 970025

970030 
 مراکز در تخصص فوق پزشک ویزیت

 سرپایی
RVU3 

970035 
 مراکز در فلوشیپ پزشک ویزیت

 سرپایی
RVU3 

970040 
 مراکز در روانپزشک متخصص ویزیت

 سرپایی
RVU3 

970045 
 در روانپزشک تخصص فوق ویزیت

 سرپایی مراکز
RVU3 

970050 
 مراکز در دار پروانه ارشد کارشناس

 سرپایی
RVU3 

 RVU3 سرپایی مراکز در دار پروانه کارشناس 970055
 

 خدمات زنجیره تامین

م شود )بر اساس برای خدمات زنجیره تامین می بایست محاسبات در مرکز ارائه دهنده خدمت مبدا انجا -33ماده 

 وارد شود. ExtraLocationشرایط مقصد( و در مبدا شناسه مرکز ارائه دهنده خدمت مقصد در ویژگی 

 .ذ نگرددجدید اخ HIDبرای خدمات زنجیره تامین در مرکز ارائه دهنده خدمت مقصد، کد  -34ماده 

یست به سپاس نمی با ،خدمات زنجیره تامین که در سامانه اطالعاتی بیمارستانی مقصد ثبت شده است -35ماده 

 ارسال گردد.
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