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 در ذهنی ماندگی عقب علل ترین مهم از یکی که ، تیرویید کاري کم بیماري وجود به)  تولد 5 تا 3 روز( نوزادان غربالگري انجام با" 

 "ببریم پی است کودکان

  ماهر علی دکتر آقاي جناب

 

 با سالم و احترام

 

رمــــانی  از فــــرم وزارت رفــــاه در خصــــوص اســــتفاده مراکــــز د 16/2/96مــــورخ  3436پیــــرو نامــــه شــــماره 

فیزیــوتراپی جهــت  ارســال بــه ســازمانهاي بیمــه گــر و نگهــداري در پرونــده بیمــار ، بــه استحضــار مــی رســاند فــرم               

ــدد   ــاي متع ــده       ي ه ــه گردی ــانی ارائ ــز درم ــه مراک ــر ب ــه گ ــازمانهاي بیم ــوي س ــژه    (از س ــش وی ــت بخ ــک لیس ــه چ )  ازجمل

ــده     ــامانی  در اوراق پرون ــاد نابس ــر ایج ــالوه ب ــد ع ــن رون ــه ای ــان       ک ــرف زم ــار وص ــده بیم ــم پرون ــزایش حج ــت اف ــار باع بیم

در قالـــب  گـــرزیـــاد جهـــت ثبـــت مســـتندات گردیـــده اســـت در حـــالی کـــه  مســـتندات مـــورد نیـــاز ســـازمانهاي  بیمـــه   

ا الهـــذفرمتهـــاي دیگـــر ماننـــد  فـــرم هـــاي اســـتاندارد وزارتـــی فیزیـــوتراپی در پرونـــده بیمـــار موجـــود مـــی باشـــد علـــی  

بــه بــا ســازمانهاي بیمــه گــر مبنــی بــر همــاهنگی بــا آن مقــام محتــرم  در جهــت            پیشــنهاد مــی گــردد ضــمن مکات   

کــه اقتباســی از  فــرم   )پیوســت مــی باشــد   (یکســان ســازي فــرم مهــاي مــورد نیــاز ، فــرم پیشــنهادي ایــن دانشــگاه         

ار اســتاندارد کشــور ي فیزیــوتراپی و فــرم ارســالی وزارت رفــاه بــوده  و نیــاز ســازمانهاي بیمــه گــر در آن مــد دنظــر قــر            

.گرفته  ،جهت بررسی و اظهار نظر، به حضور ایفاد می گردد   

 
 

 
  آسترکی پیمان دکتر

 درمان معاون
 

 

 



 

 

  بسمه تعالی

  معاونت درمان

  409د/8476

04/04/1396  

  ندارد

  منش جناب آقاي دکتر اولیایی 

 مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوري، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

 هماهنگی با سازمانهاي بیمه گر در خصوص عدم افزودن فرم هاي بیمارستانی: موضوع

  

  با سالم و احترام

درمانی  با عنایت به نامه واصله از معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

دانشگاهها در سایر ، و همچنین با توجه به دریافت گزارشات مشابه از )تصویر پیوست(لرستان 

افزودن فرمهاي ارسالی از سوي آن سازمانها در پرونده  جهتخصوص درخواست سازمانهاي بیمه گر 

خدمات ه مربوط به ارایبه استحضار می رساند با توجه به اینکه مدیریت فرمهاي  پزشکی بیماران؛

با این دفتر  بیمارستانیو در مجموع مدیریت اطالعات  بیماران پرونده پزشکی از جملهبهداشتی درمانی 

ابالغ  قبلی، دانشگاهها صرفا مجاز به افزودن فرمهایی به پرونده پزشکی بیماران می باشند  طبق، و بوده

در راستاي جلوگیري از نابسامانی و لذا خواهشمند است  باشد؛که توسط این دفتر کد زده و ابالغ شده 

ضمن مکاتبه اي با سازمانهاي بیمه گر در  ،سرگردانی دانشگاهها و جلوگیري از افزایش حجم پرونده ها

درخواستی در حیطه بر لزوم هماهنگی آن سازمانها با این دفتر در خصوص هر گونه فرم  ص،این خصو

  .ییدابالغ از سوي این دفتر تاکید فرما و بیمارستان

  

 

 

 

 

  



 

 

  تعالی بسمه

  معاونت درمان

  400د/9145

17/04/1396  

  ندارد

  آنی، مهم         

  جناب آقاي دکتر محمدجواد کبیر 

  مدیر عامل محترم سازمان بیمه سالمت ایران

  جناب آقاي دکتر میدري

 معاون محترم امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 هماهنگی سازمانهاي بیمه گر در خصوص افزودن فرم هاي بیمارستانی: موضوع

 

ع�ی�م
  سالم 

  با توجه به گزارشات واصله از سوي دانشگاه ها مبنی بر افزودن فرم هاي ارسالی از سوي ا احترام     

  سازمان هاي بیمه گر در پرونده پزشکی بیماران و الزامی نمودن ارائه آن ها بعنوان اسناد مثبته، به استحضار 

لذا به جهت . غ می گرددمی رساند کلیه اوراق و اسناد بیمارستانی بر اساس استاندارد، کدگذاري و ابال

پیشگیري از نابسامانی و عدم تحمیل بار مالی جهت چاپ و تکثیر اوراق، ضروري است کلیه سازمان هاي بیمه 

گر درخواست افزودن فرم ها را به همراه مستندات و دالیل توجیهی به این معاونت ارسال، تا پس از بررسی و 

شایان ذکر است در صورت عدم رعایت فرایند . ابالغ گرددکد گذاري توسط این معاونت به دانشگاه ها 

مذکور الزام افزودن فرم توسط سازمان هاي بیمه گر وجاهت نداشته و مراکز ملزم به همکاري و ارائه اسناد 

  . نمی باشند بدون تایید این معاونت
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