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( می باشد 1398در اسفند  2.8این آموزش خالصه ای از دستورالعمل پیاده سازی سرویس استحقاق سنجی درمان )ورژن ** 

 **تدوین شده است. که با سامانه اطالعات بیمارستانی در مراکز درمانی کار می کنند، یکه جهت آموزش پرسنل

 سرویس این ٔەمحدود. در تمامی مراکز بیمارستانی اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و ... الزامی استاین دستورالعمل اجرای  مهم:

 .افزار اطالعات بیمارستانی را شامل میشود دهنده نرم تمامی بیمارستانهای کشور و تمامی شرکتهای توسعه

  سرویس استحقاق درمان در بیمارستانهافرآیند پذیرش و استفاده از 

 

مربوط به فرایندهای نظام  فرایند صدور و بهره برداری از آنها تفاوتی ندارند و صرفاً( HID) شناسه های ارجاع با شناسه های شباد: 1شکل 

 .ارجاع الکترونیکی می باشد

 مجهول الهویه .1

بیمار وجود نداشته باشد، از طریق مکانیزم « اتباع خارجی کدملی/ شناسه»در صورتی که تحت هیچ شرایطی امکان دریافت 

 .عمل میشود« مجهول الهویه»پذیرش 

در  باشد )به عنوان مثال نوع بیمه پایه وی قابل ارایهدر صورتی که کد ملی/ شناسه اتباع بیمار در اختیار نباشد اما  حالت اول:

ع خصوص نو همراه بیمار( است که کد ملی بیمار را در اختیار ندارد اما درکننده به پذیرش، فردی غیر از بیمار ) زمانی که مراجعه

کننده به پذیرش از  -شناسه جایگزین بر اساس نظر مراجعهبیمه پایه وی اطالع دارد( از مکانیزم مجهول الهویه استفاده شده و 

 گر پایه )جایگزین بیمه سالمت/ جایگزین تامین اجتماعی( دریافت میشود.  سازمان بیمه
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 بیمار و همچنین نوع بیمه پایه بیمار در اختیار نباشد از مکانیزم« کدملی/ شناسه اتباع خارجی»درصورتی که  حالت دوم:

 .برای بیمار دریافت میشود جایگزین آزادHIDشناسه استفاده شده و  مجهول الهویه

 .هویه(، هیچ وقت نباید آپدیت شوندجایگزین اخذ شده در این حالت )مجهول الHIDشناسه های : نکته

 نوزاد .2

)در  روز پس از تولد، پذیرش نوزاد با هویت خود نوزاد30)فاقد کد ملی( تا  فاقد شناسنامهسنجی نوزادان  برای استحقاق الف(

 .می شودبر اساس بیمه مادر یا بیمه پدر اخذ HIDصورت وجود( و 

 .های مجزا اخذ شودHIDنوزادان چند قلو بودند، گر ا: نکته

ترچه و دف باشد، با توجه به آنکه بیمه نیروهای مسلح اقدام به صدور بیمه نیروهای مسلحدر صورتی که نوزاد تحت پوشش  (ب

 برای این نوزادان قابل انجام است. HIDشناسه از بدو تولد مینماید، استحقاق سنجی و صدور کد 

 

 اتباع خارجی .3

 و با درج« اتباع خارجی»استحقاق سنجی و استعالم بیمه اتباع خارجی که به بیمارستان مراجعه کردهاند از طریق مکانیزم 

 .های اتباع خارجی صورت میگیرده شناسه بیم

 .صادر میشود شناسه جایگزین آزادبرای اتباع خارجی فاقد شناسه اتباع خارجی استعالم هویت انجام نمیگیرد و  نکته:

 

 بیمه نیروهای مسلح .4

ا توجه به آنکه سرویس بیمه نیروهای مسلح در سرویس وجود ندارد، شناسه صادر شده برای این بیماران از نوع آزاد و درصورت ب

 .گردد شناسه جایگزین آزاد است ولی در فرم پذیرش فیلد نام بیمه با عنوان بیمه مسلح تکمیلقطعی سرویس، از نوع 

 

 عدم تطابق بین اطالعات هویتی بیمار و خروجی سرویس استحقاق درمان .5

 پذیرشکارشناس  در مواردی که عدم تطابق بین اطالعات هویتی بیمار و خروجی سرویس استحقاق درمان وجود داشته باشد،

عدم تطابق را پیگیری  نیز میرساند تا وی اقدامات الزم جهت رفع ناظر بیمهاطالع داده و مراتب را به اطالع بیمار موضوع را به 

 .نماید، اما مانعی برای صدور کد وجود نخواهد داشت
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 حالتهای مختلف خروجی سرویس استحقاق درمان 

 

 اقدام خروجی سرویس ردیف

 HID انتخاب بیمه پایه و صدور یک رکورد بیمه پایه 1

 های نمایش پیغام توصیهای در صورت وجود همپوشانی نمایش یافته و از بین بیمه دو یا چند رکورد بیمه پایه 2

بر اساس آنچه در پیغام توصیه ای قید شده، بیمه پایه انتخاب و شناسه  داده شده،

HIDمربوطه صادر شود از سازمان. 

 و یکک رکورد بیمه پایه ی 3

 بیمه تکمیلی رکورد

 .صورت میگیردHIDبیمه پایه انتخاب شده و بعد از آن تخصیص شناسه 

دو رکورد بیمه پایه و یک  4

 تکمیلی رکورد

عمل شده و نسبت به  2ضمن نمایش بیمه ها، برای انتخاب بیمه پایه مانند ردیف 

 .اقدام شودHIDشناسه  صدور

یک یا دو رکورد بیمه  5

 تکمیلی

 بر اساس بیمه آزادHIDتخصیص شناسه 

 

در این حالت استعالم ثبت احوال صورت میگیرد )به همراه وارد کردن سال تولد( و  خالی 6

 طالعات هویتی فرد بها صورتی که سرویس ثبت احوال نیز دچار مشکل بود ثبت  در

در با نوع بیمه اظهارشده دریافت میشود و HIDدستی انجام شده و شناسه  صورت

به صورت آزاد تخصیص HIDاطالعی از نوع بیمه فرد در دست نبود شناسه  صورتی که

های  نیز با مشکل مواجه شد از شناسهHIDسرویس دریافت شناسه  مییابد. اگر

HIDبیمه مشخص شده استفاده میشود جایگزین با نوع. 

کردن سال تولد( و در این حالت استعالم ثبت احوال صورت میگیرد )به همراه وارد  خطا 7

طالعات هویتی فرد به اصورتی که سرویس ثبت احوال نیز دچار مشکل بود ثبت  در

با نوع بیمه اظهارشده دریافت میشود و در HIDدستی انجام شده و شناسه  صورت

به صورت آزاد تخصیص HIDاطالعی از نوع بیمه فرد در دست نبود شناسه  صورتی که

های  نیز با مشکل مواجه شد از شناسهHIDناسه سرویس دریافت ش مییابد. اگر

HIDبیمه مشخص شده استفاده میشود جایگزین با نوع. 
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 قوانین همپوشانی .6

گر وجود خواهد  یکی از سازمانهای بیمه ازHIDای همزمان باشد، امکان دریافت شناسه ه چنانچه بیمار دارای چند پوشش بیم

 .داشت

 و سالمت صندوق روستاییان، همگانی و سایر اقشار از سازمان بیمهای همزمان از  پوشش بیمهدر صورتی که بیمار دارای  الف(

 استفاده نماید.  بیمه تأمین اجتماعیباشد، باید از  تأمین اجتماعیبیمه همزمان در 

 باشد، اجتماعی تامینو صندوق کارکنان دولت سازمان بیمه سالمت ای همزمان از  در صورتی که بیمار دارای پوشش بیمه ب(

 .های خود است به انتخاب هر یک از بیمه بیمه شده مختارو در هر دو سازمان بیمه بعنوان سرپرست )اصلی( باشد، 

 در برخی از موارد که همپوشانی بین سه صندوق فوق از سازمان بیمه سالمت و تأمین اجتماعی شناسایی میشود، بیمار نکته:

. در این حالت، بیمار مدعی ن اجتماعی نیست اما در سرویس دارای بیمه نشان داده میشودتأمیدارای پوشش بیمه از سازمان 

از بیمه سالمت است اما امکان دریافت شناسه از این سازمان وجود ندارد. این گروه از بیماران باید به شعب تأمین اجتماعی  استفاده

این سازمان اقدام نمایند. پس از رفع این مشکل  ابطال دفترچهسامانه متمرکز نسبت به اصالح اطالعات خود در  مراجعه و

 .روزرسانی شناسه رزرو دریافت شده برای بیمار وجود خواهد داشت دریافت شناسه از سازمان بیمه سالمت و یا به امکان

 

 های جایگزین شناسه .7

دسترسی ندارد و یا سرویس استحقاق درمان رسانی در مواردی که بیمارستان به اینترنت  برای پیشگیری از اختالل در خدمت

این سرویس را در زمان برخط  HISسامانه  )در نظر گرفته شده است. ای استحقاق درمان است، دریافت شناسه جایگزین بیمه قطع

اد دحنه و خودکار و بدون دخالت کاربر فراخوانی کرده و نسبت به دریافت تعص به صورت پشت  ساعت 1حداقل هر  بودن سرویس

 (.نمودن آن اقدام مینماید جایگزین و ذخیرهHIDمشخصی شناسه 

از  انصراف، واضح نبودن عکس بیمار، ای فرد تغییر شرایط بیمه، اطالعات هویتی بیماردر صورت تغییر  حذف شناسه : الف(

بیماری در زمان قطعی سرویس به )مثال: .و نسبت به صدور شناسه جدید اقدام شود سوزاندهHIDشناسه  ، نیاز است پذیرش

ای خود و یا دالیل دیگر، برای این بیمار شناسه جایگزین  یمار از شرایط بیمهببیمارستان مراجعه کرده است و بنا به عدم اطالع 

اعالم میکند که تحت پوشش بیمه سالمت است. در این موارد باید شناسه  آزاد صادر شده است. پس از اتصال سرویس، بیمار

 . (ردحذف ک« ای تغییر شرایط بیمه»روزرسانی شده است( را به دلیل  ایگزین آزاد مورد نظر )که بصورت خودکار یا دستی بهج

زیرا  .ودش سوزانده و شناسه جدید صادر، شناسه صادر شده حتماً باید کد ملیدر صورت تغییر اطالعات پایه به ویژه  :مهم نکته

واهد خ شده در سمت اپلیکیشن ناظر بیمه قابل مشاهده نبوده و موجب رد و عدم تأیید پروندهدر غیر این صورت تغییرات اعمال 

ر ابتدا کد که د شناسه اولیه باید با همان کد ملیشد. ضمن اینکه تطابق شناسه و کد ملی برای ابطال ضروری است بدین معنا که 
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HIDطای خبخش، پذیرش با  شود. در صورت عدم مدیریت درست این سوزانده -نه با کد ملی تغییر یافته - با آن صادر شده است

 .صورت پذیرد بایستی تا پیش از ترخیص بیمارمواجه خواهد شد. الزم به ذکر است این فرایند شناسه نامعتبر 

 

  مصادیق دریافت انواع شناسهHID 

 

 مثال مصداق دریافت نوع شناسه

 مشخصزمان وصل بودن سرویس و  شناسه تامین اجتماعی

 بودن بیمه تامین اجتماعی بیمار

فردی به بیمارستان مراجعه کرده که دارای بیمه تامین 

در این حالت از شناسه اصلی تامین  .اجتماعی است

 .اجتماعی استفاده میشود

 زمان وصل بودن سرویس و مشخص شناسه بیمه سالمت

 بودن بیمه سالمت بیمار

ای بیمه سالمت فردی به بیمارستان مراجعه کرده که دار

حالت از شناسه اصلی بیمه سالمت استفاده  است. در این

 .میشود

 شناسه آزاد

 

 زمان وصل بودن سرویس و برای افراد

هایی که  فاقد پوشش بیمهای و یا بیمه

سرویس نیستند و یا مایل به  در

 .بیمه خود نیستند استفاده از

 نیروهایفردی به بیمارستان مراجعه کرده که دارای بیمه 

کمیته امداد است . برای این فرد شناسه آزاد  مسلح یا

پذیرش بر اساس اطالعات  اصلی دریافت شده و فرم

 .معرفینامه فرد تکمیل میشود

 شناسه جایگزین تامین

 اجتماعی

زمان قطع بودن سرویس و مشخص 

 بیمه تامین اجتماعی بیمار بودن

مه تامین فردی به بیمارستان مراجعه کرده که دارای بی

سرویس نیز قطع است. در این حالت از  اجتماعی است و

 .اجتماعی استفاده میشود شناسه جایگزین تامین

 شناسه جایگزین بیمه

 سالمت

زمان قطع بودن سرویس و مشخص 

 بیمه سالمت بیمار بودن

فردی به بیمارستان مراجعه کرده که دارای بیمه سالمت 

حالت از شناسه  سرویس نیز قطع است. در این است و

 استفاده میشود جایگزین بیمه سالمت

 زمان قطع بودن سرویس و مشخص شناسه جایگزین آزاد

ای و یا فراهم  بیمه نبودن شرایط

 سرویس بیمه پایه نبودن

فردی به بیمارستان مراجعه کرده که دارای بیمه نیروهای 

این حالت از  سرویس نیز قطع است. در مسلح است و

 میشود جایگزین آزاد استفادهشناسه 
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 زمان وصل بودن سرویس و تصادفی شناسه تصادفی

 بودن بیمار

 فردی به بیمارستان مراجعه کرده تصادف کرده است

 شناسه جایگزین

 تصادفی

زمان قطع بودن سرویس و تصادفی 

 بیمار بودن

فردی به بیمارستان مراجعه کرده تصادف کرده است است 

 .نیز قطع است و سرویس
 

 خطاهای رایج در سرویس استحقاق سنجی 

در زمانی که مدت زمان ارسال پاسخ از سرویس دهنده طوالنی شود با یکی از خطاهای زیر مواجه :  Time Outخطای  -1

 .میشویم

A) The operation has timed out. 

B) The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout. 

C) Time-out. 

D) Service Timeout. 

 فرآیند صدور شناسه رخ داده و این خطاثانیه به طول بیانجامد،  10زمانی که بازگشت پاسخ از سرویس استحقاق سنجی بیشتر از 

 .شودمیجایگزین فراخوانی 

اربر و ک به اتمام رسیده است مربوطهین پیغام مربوط به زمانی است که بسته خدماتی توکن :  Call Limit Is Overخطای  -2

 مربوطه باید نسبت به شارژ توکن اقدام نماید.

 

 کدهای سازمانهای بیمه گر موجود در سرویس استحقاق سنجی درمان 

 

 کد دورقمی مقدار کد اصطالح طالحصا منا

 Tamin 01 1 تامین اجتماعی

 IHIO 02 2 خدمات درمانی

 MOHME_IT 00 36 تصادفی)وزارت بهداشت(

 MOHME_IT 00 37 آزاد
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 7  از    7 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 بررسی وضعیت شناسه HID 

بیمارستان کاربرد دارد. فراخوانی این سرویس در بخش پذیرش به صورت دستی و اختیاری  ترخیص و درآمدو  پذیرشدر دو بخش 

در صورت سوزانده  وصورت گرفته  ساعت 6و پشت صحنه هر   رسیدگی به پرونده به صورت خودکار و در بخش ترخیص در زمان

در چهار حالت در HIDخروجی این سرویس وضعیت شناسه  .شودمیشدن شناسه صادر شده نسبت به دریافت شناسه جدید اقدام 

 .مشخص مینماید انتظار تایید ، تایید شده، عدم تایید، ابطال شده

 :نمونه بارکد تولید شده در برگه پذیرش 

    و0/8cmدر قسمت باالی سمت چپ برگه پذیرش با فاصله  IDAutomationHC39Mبا استفاده از فونت HIDشناسه 

0/7cm 9از باالی برگه پذیرش و همچنین اندازه فونتpt 5/9و طولcm 0/8و ارتفاعcmچاپ میشود. 

 


