
بسمه تعالی

معاونت درمان

۱۳۲۷۴/د۴۰۹

۱۳۹۶/۰۵/۲۲

ندارد

 معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی .......

 موضوع: در پاسخ به استعالم در خصوص فرم های درخواستی سازمانهای بیمه گر

با سالم و احترام

نظر به استعالم تعداد کثیری از دانشگاهها در خصوص تعیین تکلیف در قبال فرمهای درخواستی از 

سوی سازمانهای بیمه گر؛ به پیوست ابالغیه شماره ۴۰۰/۹۱۴۵د مورخ ۹۶/۰۴/۱۷ معاون محترم درمان این 

وزارت خطاب به سازمانهای بیمه گر حضورتان ارسال می گردد. با توجه به مفاد ابالغیه مذکور هر گونه در 

خواست اضافه یا تغییر فرمهای بیمارستانی باید با هماهنگی این دفتر بوده و از طریق وزارت بهداشت ابالغ گردد. 

لذا موارد استعالمی دانشگاهها به شرح ذیل با توجه به ابالغ مستقیم از سوی سایر سازمانها و وزارتخانه ها فاقد 

مجوز اجرایی می باشند.

ICU فرم گزارش وضعیت بیماران جراحی/غیر جراحی بستری در -

 Albumin فرم مربوط به مصرف -

فرم فیزیوتراپی -

دو برگی شدن فرم پذیرش  -



 

 تعالي بسمه

 معاونت درمان

 144/د5419

41/41/4951 

 ندارد

 آني، مهم         

 جناب آقای دکتر محمدجواد کبیر 

 مدیر عامل محترم سازمان بیمه سالمت ایران

 جناب آقای دکتر میدری

 معاون محترم امور اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 هماهنگی سازمانهای بیمه گر در خصوص افزودن فرم های بیمارستانیموضوع: 

 

 سالم علیکم
 با توجه به گزارشات واصله از سوی دانشگاه ها مبنی بر افزودن فرم های ارسالی از سوی ا احترام     

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

 غ می گردد  لذا به جت  می رساند کلیه اوراق و اسناد بیمارستانی بر اساس استاندارد، کدگذاری و ابال

پیشگیری از نابسامانی و عدم تحمیل بار مالی جت  چاپ و تکثیر اوراق، ضروری اس  کلیه سازمان های بیمه 

گر درخواس  افزودن فرم ها را به همراه مستندات و دالیل توجیتی به این معاون  ارسال، تا پس از بررسی و 

ابال غ گردد  شایان ذکر اس  در صورت عدم رعای  فرایند کد گذاری توسط این معاون  به دانشگاه ها 

مذکور الزام افزودن فرم توسط سازمان های بیمه گر وجاه  نداشته و مراکز ملزم به همکاری و ارائه اسناد 

 نمی باشند   بدون تایید این معاون 
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