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 معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

جناب آقای دکتر فریدون نوحی
ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی
رئیس محترم مرکز بازتوانی قلبی مرکز قلب تهران

جناب آقای دکتر محمدرضا مسجدی
رییس محترم مرکز تحقیقات سل بیماریهای ریوی مسیح دانشوری

موضوع: اجرای خدمات ستاره داردر سیستم های HIS بیمارستانی
سالم علیکم

احتراماً، پیرو ابالغ خدمات ستاره دار تحت پوشش برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری و صعب 
العالج به شماره ٤٠٠/١٤٢٢٨د مورخ ١٣٩٧/٦/٢٠ و عطف به نامه شماره ١١٠/٤١١ مورخ  ١٣٩٧/٩/٩ریاست 
محترم مرکز مدیریت آمار و فنآوری اطالعات وزارت متبوع پیرامون" ابالغ دستورالعمل ثبت صحیح خدمات 
ستاره دار، به شرکت های پشتیبان HIS بیمارستانی"ودر راستای پاسخدهی به سئواالت مطرح شده درخصوص 
خدمات مشروط(دارای قید IF ) به جهت اجرایی شدن  در سیستم اطالعاتی بیمارستان نکات ذیل به حضور ایفاد 

می گردد:
تعداد کل خدمات ستاره دار٧٧٤ عدد است که در ابالغیه، تعداد ٢٠٢ عدد از آنها دارای قید IF می باشند. -

مستند به بند سوم ابالغیه خدمات ستاره دار، خدمات با قید IF به معنی پوشش مشروط می باشد که  -
می بایست بر اساس استاندارد و دستورالعملهای ابالغی وزارت بهداشت جهت خدمات درمانی پوشش 

داده شود.
    تبصره: درصورت عدم وجود استاندارد ابالغی وزارت بهداشت تا زمان ابالغ، تحت پوشش قرارگرفتن خدمت 

ستاره دار با قید IF، منوط به نظر کمیته تخصصی بیمارستان های آن دانشگاه خواهد بود.
خدمات دارای قیدIF  در HIS بیمارستان بصورت پیش فرض دارای قید عدم پوشش(UC) خواهند بود  -
و در صورت تایید کمیته تخصصی بیمارستان، تبدیل به  C(تحت پوشش) خواهد شد. لذا الزمست امکان 

تبدیل قید UC به C برای خدمات IF دار در سیستم HIS بیمارستان فراهم گردد.
- الزم به ذکر است کلیه مفاد بخشنامه خدمات ستاره دار الزم االجرا بوده و عدم اجرای آن به منزله 

تخلف بیمارستان محسوب میگردد. 
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