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:هدف -1

 استعالم الکترونیک و استحقاق سنجی درمان بیمه شدگان
 ایای فرد و همپوشانی بیمهپوشش بیمه شناسائی 
 های موازی در هنگام پذیرش و نهایتا کاهش زمان پذیرش جلوگیری از ورود اطالعات هویتی چند باره بیماران در سامانه

بیماران بستری 
 :عملکرد ۀدامن -2

های طرف قرارداد سازمان بیمۀ سالمت ایرانبیمارستان و استانی سالمت بیمۀ کل ادارات
یف -3 :واصطالحات تعار

درمان و آموزش پزشکی: وزارت بهداشت، وزارت
 : سازمان بیمۀ سالمت ایرانسازمان

 های طرف قرارداد سازمانهای زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر بیمارستانبیمارستانبیمارستان: 
درمانیها و مراکز کل بیمۀ سالمت استان در بیمارستاننمایندۀ صاحب صالحیت ادارۀ کارشناس ناظر بیمارستانی:
 ۀبند هـ تبصرقانون برنامۀ توسعۀ ششم و  70مادۀ « چ»بند موضوع  پایگاه همان: شدگان درمان کشورپایگاه اطالعات برخط بیمه

کلیۀ مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و داروئی اعم از دولتی، غیر دولتی و  ،آن به استنادکه است  1397سال  ۀقانون بودج 17
سازمان بیمۀ  از سویسنجی از این پایگاه و بر اساس ضوابط اعالم شده خصوصی مکّلفند خدمات خود را از طریق استحقاق

سالمت ایران ارائه نمایند.
که است  شدگان درمان کشورپایگاه اطالعات برخط بیمهکه مبتنی بر  شدگان سازمانمدیریت امور بیمه ۀ: سامانسامانۀ سازمان

شدگان و مؤسسات طرف قرارداد و پزشکان و سایر اعضای تیم سالمت )مستقر در این مؤسسات( در کلیۀ همکاران سازمان، بیمه
اند.آن تعریف شده

سازمان اخذ  ۀکه برای هر بار مراجعه به صورت یکتا از سامان شده بیمهبستری شدن ای است برای ه: شناسَسماد شناسۀ رهگیری
این همچنین برای پذیرش در بیمارستان است.  ،شدهاعتبار بیمه ۀشود. این شناسه تأییدکننددرج میشده بیمهو بر روی صورتحساب 

شود.مه محسوب مییشناسه معادل یک برگ دفترچۀ ب
 .شودیشناخته م HID: Hospitalization-IDها تحت عنوان مارستانیب ۀارجاعات درمان که در سامان تیریمد ۀسامان َسماد:

درج در صورتحساب بیمار، برای ، شناسۀ رهگیری َسماد ای که در صورت عدم امکان تولیدشناسه شناسۀ رهگیری جایگزین:
شود.بیمارستان ارائه میبیمه در توسط ناظر 

یت  گیرد و وظیفه مدیریت برداری قرار میها مورد بهرهافزاری است که در بیمارستاننرم(: HISاطالعات بیمارستانی )سامانۀ مدیر
  منابع بیمارستانی و تشکیل پروندۀ بیماران در بیمارستان را برعهده دارد.
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شدگان درمان برخط بیمهپایگاه اطالعات مبتنی بر  های الکترونیکیسرویسوب ۀمجموعسنجی: های استحقاقسرویس
ای بیمه شده، خدمت دریافتی، محل ارائه خدمت و ارائه دهنده آن، بررسی و است که در طی آن اطالعات هویتی و بیمه کشور

شود.ارزیابی می
 ساسای بیمه شده بر اسنجی است که در طی آن صرفًا اطالعات هویتی و بیمهبخشی از فرآیند استحقاق سرویس اعتبارسنجی:

در  و دریافت ( از سامانۀ سازمانHISمحل ارائه خدمت، در زمان پذیرش به صورت برخط توسط سامانۀ اطالعات بیمارستانی )
 صادر خواهد شد.َسماد ید مسئول پذیرش، شناسۀ رهگیری یصورت تأ

های بعدی خدمات در نگارش ،دارندشده را که وظیفۀ ارزیابی قوانین ارائه خدمات درمانی به بیمههایی سرویسوب ۀمجموع تبصره:
 سنجی ارائه خواهد شد.الکترونیکی استحقاق

پوشش بیمۀ پایۀ سالمت.برخورداری همزمان از دو یا چند  پوشانی:هم
 :مرتبط مدارک و قوانین -4

کشور 1397قانون بودجۀ سال  17تبصرۀ « هـ»بند  (1
قانون برنامۀ ششم توسعه 70مادۀ « چ»و بند  67مادۀ « ث»بند  (2
مصوبات استقرار دولت الکترونیک (3
شرح وظایف کارشناس/کارشناس مسئول ناظر مقیم در بیمارستان (4
و سازمان وزارت نظارت بر مؤسسات تشخیصی _ درمانی هایدستورالعمل (5

ند انجام کاریفرا -5
سامانه از طریق ( ثبت و این HISشمارۀ ملی بیمه شده، توسط واحد پذیرش در سامانۀ مدیریت اطالعات بیمارستانی )-5-1

.کندمیو درج نمایش  ،دریافترا شده بیمههویتی و ای اطالعات بیمه، )اعتبارسنجی( سنجیسرویس استحقاق
، جنسیت، وضعیت تاریخ تولدآدرس، عکس،  ،شود، شامل نام، نام خانوادگیاطالعاتی که در این مرحله نمایش داده می

سازمان  ۀدر سامان (های ثبت شدهبیماریالمقدور حتیو )ای(، تاریخ اعتبار ای )نوع خدمت بیمهتأهل، صندوق بیمه
برای وی است.

 ثبت گردد. HISتبصره: اطالعات هویتی فرد بایستی بصورت بر خط در 
ملی، تطبیق آن با نام و نام خانوادگی، صندوق شده، شامل صحت شمارۀ در صورتی که حداقل اطالعات مربوط به بیمه-5-2

 افت خواهد نمود.یو اعتبار آن درست باشد، مسئول پذیرش همزمان با پذیرش، شناسۀ رهگیری َسماد را در بیمه
در غیر این صورت مطابق شده است.، بیمارستان مجاز به پذیرش بیمهَسماد پس از دریافت شناسۀ رهگیری-5-3

 شود.می اقدامع به بیمار، با اطال 5-6و  5-5بند 
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در زمان پذیرش بیمار در )اعتبارسنجی( سنجی برخط استحقاق سرویس الکترونیکیدر مواردی که به هر علت -5-4
دریافت شناسۀ ، در اولین فرصت قبل از ترخیص، نسبت ارستان موظف است ضمن پذیرش بیماردسترس نباشد، بیم

شده اقدام نماید.بیمهبرای رهگیری َسماد 
ای( کارشناس ا بیمهی، )مثاًل به دلیل عدم تطابق اطالعات هویتی َسماد در صورت پذیرش بدون اخذ شناسۀ رهگیری-5-5

ید.اقدام نما َسماد شناسۀ رهگیری های الزم در صورت امکان نسبت به دریافتناظر بیمارستانی باید با بررسی
، و ...( )مانند قطع برق، قطع شبکه فراهم نباشدماد َس دریافت شناسۀ رهگیری فنی در صورتی که به هر علت امکان -5-6

ری توسط کارشناس ناظر بیمارستانی باید به روش دستی نسبت به اخذ مستندات مورد نیاز اقدام و شناسۀ رهگی
جایگزین دریافت نماید.

پذیرش و اخذ مراتب از طریق اخذ نظر فرد بیمه شده و اعمال نظر وی نسبت به ای، در صورت وجود همپوشانی بیمه-5-7
شود.اد اقدام میشناسۀ رهگیری َسم

شود.بوطه بطور سیستماتیک عمل میگر مرگری توسط سازمان بیمهای مطابق ضوابط بیمهتبصره: رفع همپوشانی بیمه
سنجی سازمان سیستمی و از طریق سرویس استحقاق استعالم ُکد شناسایی هویت اتباع خارجی  باید به صورت-5-8

مالک عمل است.در مورد نوزادان نیز شمارۀ ملی مادر برای اخذ شناسۀ رهگیری َسماد  انجام شود.
است و بررسی و استحقاق سنجی درمان برای بیمار تنها به معنی احراز هویت بیمه شده َسماد صدور شناسۀ رهگیری -5-9

 شود.ات ارائه شده در بستری بیمار، توسط ناظر بیمارستانی انجام میتعهد سازمان نسبت به خدم
در تمام صفحات پرونده  HISتوسط  شود، بایدکه از طریق سامانۀ سازمان برای بیمار صادر میَسماد شناسۀ رهگیری -5-10

شناسه در صورت عدم درج شود. بصورت عددی و بارُکد درج بستری بیمار و صورتحساب صادر شده برای بیمار 
ساعت به کارشناس ناظر بیمارستان اطالع دهند و نامبرده نسبت به  24ثر سماد پرسنل بیمارستان مکلفند طی حداک

 رفع نقص اقدام نماید.
ثبت شده بر صورتحساب بیمارستانی است.َسماد مبنای رسیدگی به اسناد بستری، شناسۀ رهگیری -5-11
 هر گونه سوء استفاده مشمول قوانین مربوطه خواهد بود.کلیۀ اطالعات بیمه شدگان محرمانه تلقی شده و -5-12
شده، بررسی نموده و در های رهگیری را با رؤیت شخص بیمهناظر بیمارستانی الزم است هر روز فهرست شناسه-5-13

صورت تأیید تطابق هویت وی با مشخصات اعالمی و نیز تعهد خدمات ارائه شده به بیمار نسبت به تأیید چرخۀ درمان 
ای اقدام نماید.شش بیمهبا پو

ضروریست کد رهگیری پرونده به فرد بستری شده از طریق پیامک یا از هر طریق دیگر اعالم گردد.-5-14
پذیرش اورژانس یا پذیرش بیمارستان موظف است قبل از ترخیص بیمار کد سماد  ،تصادفیدر خصوص مصدومین -5-15

را اخذ و بر روی تمامی برگه های بستری یا سرپایی بیمار ثبت نمایند و سازمان مکلف است کد سماد را به سامانه 
کشور ارسال نماید. تصادفیمصدومین 
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 دانشگاه کلیه به 1391 سال در خانواده پزشک

 استقرار برنامه اول گام اجرایی دستورالعمل
.گردید ابالغ)عشایر و نفر 20.000  زیر جمعیت

 3و 2 سطح ارجاع نظام دانشگاهی کمیته عهده
 بیمه مدیرکل ،دانشگاه اطالعات فناوري و 
 و بوده سالمت بیمه اطالعات فناوري اداره 

 براي آن کننده تکمیل و الکترونیک ارجاع

 که مواردي در صرفاً بیمه، پوشش فاقد بیگانه
 معاونت توسط موارد این .است مقدور بشود؛ 

 اساس بر و الکترونیک صورت به صرفاً دوم،

پزشک 02 نسخه عنوان تحت ارجاع نظام نامه شیوه
گردید ابالغ کشور سطح پزشکی علوم هاي

دستورالعمل وزارت، عالی محترم مقام بخشنامه اساس بر
جمعیت با شهرهاي و روستاها براي( ارجاع نظام

عهده به دستورالعمل این اجرایی هاي هماهنگی
 آمار مدیر ،بهداشت و درمان معاونین شامل

 رییس و سالمت خدمات بیمه معاون سالمت،
.باشد می دانشگاه رییس با کمیته این ریاست

ارجاع نظام بستر درمان، سنجی استحقاق سیستم
 .بود خواهد بیمار ارجاع مسیر پیگیري

بیگانه اتباع براي ارجاع نظام امکانات از مندي بهره
 عمومی سالمت تهدید موجب کامل درمان عدم

  .گردد می تعیین بهداشت

دوم، سطح مراکز کلیه در پذیرش و دهی نوبت
 .پذیرد می صورت ارجاع شناسه



  خود کننده مراجعه بیماران ارجاع %15 حداکثر

  متخصص پزشک هر توسط شده ویزیت بیماران

 بازخورد اخذ و تخصص فوق /متخصصین سایر

 در متخصص پزشک سه حداکثر به مراجعه 

 بیمه توسط )ماهانه صورت به( آنالین پرداخت

 .شود می انجام قرارداد

  هاي هزینه شده، بیمه طرف از ارجاع نظام 

  .شود می محاسبه آزاد صورت به کننده مراجعه

:مهم نکات

حداکثر سقف رعایت به موظف یک سطح پزشکان-

  .هستند سوم /دوم سطح به

بیماران از %15 حداکثر میزان به افقی ارجاع-

سایر به )درمان ادامه یا مشاوره انجام جهت(

  .است پذیر امکان ارجاع

 براي اعتبار داراي بیمار، ارجاع شناسه یک-

)افقی ارجاع( .باشد می ماه یک طول

پرداخت ارجاع، مسیر در ویزیت مورد هر ازاي به-

قرارداد طرف خصوصی پزشک /کلینیک به پایه هاي

 رعایت عدم صورت در  97 سال پایان تا-

مراجعه با  دارویی، و درمانی تشخیصی، خدمات
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2مرکز سطح 
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بیماربیمار

ثبت احوالثبت احوال بیمه سالمتبیمه سالمت

استعالم هویتاستعالم هویت استعالم بیمهاستعالم بیمه

مرکز خدمات مرکز خدمات 
جامع سالمتجامع سالمت

پذیرش بیمار، استعالم بیمه، استعالم هویت و ارجاع به پزشک خانوادهپذیرش بیمار، استعالم بیمه، استعالم هویت و ارجاع به پزشک خانواده  --

ویزیت بیمار توسط پزشک خانوادهویزیت بیمار توسط پزشک خانواده  --

ثبت اطالعات پزشکی بیمار در سامانه سیب و بررسی نیاز به ارجاعثبت اطالعات پزشکی بیمار در سامانه سیب و بررسی نیاز به ارجاع  --

رقمیرقمی  1616ارجاع بیمار به همراه پرینت فرم ارجاع حاوي کد ارجاع بیمار به همراه پرینت فرم ارجاع حاوي کد   --

::گام اولگام اول
اقدامات مرکز اقدامات مرکز 
جامع سالمتجامع سالمت

پذیرش بیمار، استعالم بیمه، استعالم هویت و ارجاع به پزشک خانوادهپذیرش بیمار، استعالم بیمه، استعالم هویت و ارجاع به پزشک خانواده  --

ویزیت بیمار توسط پزشک خانوادهویزیت بیمار توسط پزشک خانواده  --

ثبت اطالعات پزشکی بیمار در سامانه سیب و بررسی نیاز به ارجاعثبت اطالعات پزشکی بیمار در سامانه سیب و بررسی نیاز به ارجاع  --

ارجاع بیمار به همراه پرینت فرم ارجاع حاوي کد ارجاع بیمار به همراه پرینت فرم ارجاع حاوي کد   --





سیستم نوبت دهیسیستم نوبت دهی

مرکز خدمات مرکز خدمات 
جامع سالمتجامع سالمت

ارسال اطالعات ارجاع  ارسال اطالعات ارجاع  
از سیب به سنااز سیب به سنا

ارسال اطالعات به سنا از سطح یکارسال اطالعات به سنا از سطح یک  --

اخذ نوبت براي بیمار از سیستم نوبت دهی الکترونیک  اخذ نوبت براي بیمار از سیستم نوبت دهی الکترونیک  --

سطح یکسطح یکتوسط توسط کلینیک کلینیک 

::گام دومگام دوم
ارتباط سطح  ارتباط سطح  

یک  با دویک  با دو

ارسال اطالعات ارجاع  ارسال اطالعات ارجاع  سناسنا
از سیب به سنااز سیب به سنا

ارسال اطالعات به سنا از سطح یکارسال اطالعات به سنا از سطح یک  --

اخذ نوبت براي بیمار از سیستم نوبت دهی الکترونیک  اخذ نوبت براي بیمار از سیستم نوبت دهی الکترونیک  --

سطح یکسطح یکتوسط توسط کلینیک کلینیک 



بیماربیمار
مرکز خدمات مرکز خدمات 
جامع سالمتجامع سالمت

ارسال اطالعات ارجاع  ارسال اطالعات ارجاع  
از سیب به سنااز سیب به سنا

بازخوانی اطالعات ارجاع از سنا در کلینیک تخصصیبازخوانی اطالعات ارجاع از سنا در کلینیک تخصصی  --

::گام سومگام سوم
فراخوانی فراخوانی 

اطالعات ارجاعاطالعات ارجاع

کلینیککلینیک

سناسنا

ارسال اطالعات ارجاع  ارسال اطالعات ارجاع  
از سیب به سنااز سیب به سنا

بازخوانی اطالعات ارجاع  بازخوانی اطالعات ارجاع  
HISHISاز سنا در از سنا در 

بازخوانی اطالعات ارجاع از سنا در کلینیک تخصصیبازخوانی اطالعات ارجاع از سنا در کلینیک تخصصی  --



  حداقلحداقل  مرکز،مرکز،  پذیرشپذیرش  وو  پزشکانپزشکان  تعدادتعداد

  منظورمنظور  بهبه  فعالفعال  هايهاي  شیفتشیفت  دردر  رارا  دیدهدیده

  بهبه  الکترونیکالکترونیک  دهیدهی  نوبتنوبت  هماهنگیهماهنگی  بیماران،بیماران،

    دودو  سطحسطح  دردر  خدمتخدمت  دریافتدریافت  برايبراي    بیماربیمار

::دودوشرح وظایف مسئول پذیرش مرکز سطح شرح وظایف مسئول پذیرش مرکز سطح 

تعدادتعداد  براساسبراساس  موظفندموظفند  ویژهویژه  هايهاي  کلینیککلینیک  کلیهکلیه--

دیدهدیده  آموزشآموزش  پزشکیپزشکی  مداركمدارك  کارشناسکارشناس  یکیک

    ..کنندکنند  تعیینتعیین  بیمارانبیماران  ارجاعارجاع  مدیریتمدیریت

بیماران،بیماران،  ارجاعارجاع  کنندهکننده  هماهنگهماهنگ  مسئولمسئول--

بیماربیمار  هدایتهدایت  وو  یکیک  سطحسطح  ازاز  ارجاعیارجاعی  بیمارانبیماران

..دارددارد  عهدهعهده  بهبه  رارا



کلینیککلینیک

رقمی توسط دستگاه بارکد خوان 16پذیرش بیمار با استفاده از کد -

تأیید نوبت اخذ شده در کلینیک تخصصی -

::گام چهارمگام چهارم
پذیرش بیمار در  پذیرش بیمار در  

سطح دوسطح دو

رقمی توسط دستگاه بارکد خوان 16پذیرش بیمار با استفاده از کد -

تأیید نوبت اخذ شده در کلینیک تخصصی -



رؤیت اطالعات ارسالی از سطح یک-

معاینه و ویزیت بیمار و تجویز الزم-

ثبت الکترونیک اطالعات و اقدامات براي پس خوراند-

::گام پنجمگام پنجم
ویزیت بیمار ویزیت بیمار 

توسط متخصصتوسط متخصص
رؤیت اطالعات ارسالی از سطح یک-

معاینه و ویزیت بیمار و تجویز الزم-

ثبت الکترونیک اطالعات و اقدامات براي پس خوراند-



مرکز خدمات مرکز خدمات 
جامع سالمتجامع سالمت

ارسال اطالعات بازخورد  ارسال اطالعات بازخورد  
از سنا به سیباز سنا به سیب

به سنا HISارسال پس خوراند از -

دریافت اطالعات پس خوراند از سنا در سامانه سیب در مرکز -

خدمات جامع سالمت

::گام ششمگام ششم
ارسال اطالعات ارسال اطالعات 

پس خوراندپس خوراند

کلینیککلینیک

سناسنا
ارسال اطالعات بازخورد  ارسال اطالعات بازخورد  

از سنا به سیباز سنا به سیب

ارسال اطالعات بازخورد  ارسال اطالعات بازخورد  
به سنابه سنا  HISHISاز از 

ارسال پس خوراند از -

دریافت اطالعات پس خوراند از سنا در سامانه سیب در مرکز -

خدمات جامع سالمت



رؤیت پس خوراند در مرکز جامع خدمات سالمت توسط پزشک خانواده-

اجراي توصیه ها و دستورات پزشک متخصص و پیگیري سالمت بیمار-
::گام هفتمگام هفتم

پیگیري سالمت پیگیري سالمت 

بیماربیمار

رؤیت پس خوراند در مرکز جامع خدمات سالمت توسط پزشک خانواده-

اجراي توصیه ها و دستورات پزشک متخصص و پیگیري سالمت بیمار-



بیماربیمار

ثبت احوالثبت احوال بیمه سالمتبیمه سالمت

استعالم هویتاستعالم هویت استعالم بیمهاستعالم بیمه

سیستم نوبت دهیسیستم نوبت دهی

مرکز خدمات مرکز خدمات 
جامع سالمتجامع سالمت

ارسال اطالعات ارجاع  ارسال اطالعات ارجاع  
از سیب به سنااز سیب به سنا

ارسال اطالعات بازخورد  ارسال اطالعات بازخورد  
از سنا به سیباز سنا به سیب

نقشه مفهومی نقشه مفهومی 

نظام ارجاع نظام ارجاع 

الکترونیکالکترونیک

بیمارستانبیمارستان/ / کلینیک کلینیک 

ارسال اطالعات ارجاع  ارسال اطالعات ارجاع  سناسنا
از سیب به سنااز سیب به سنا

بازخوانی اطالعات ارجاع  بازخوانی اطالعات ارجاع  
HISHISاز سنا در از سنا در 

ارسال اطالعات بازخورد  ارسال اطالعات بازخورد  
از سنا به سیباز سنا به سیب

ارسال اطالعات ارسال اطالعات 
  HISHISبازخورد از بازخورد از 
به سنابه سنا
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