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اهداف کالن

جهانیسازمانبهگزارشارائهودقیقسازیتصمیمدربهداشتوزارتسیاستگذارینظامسازیبرآورده
کشورهاسایرباقیاسقابلودقیقآمارنیازمندبهداشت،

برنامهقانون74مادهالفبندوپنجمبرنامهقانون35مادهموضوعاجرایوالکترونیکدولتاهدافتحقق
ایرانیانسالمتالکترونیکپروندهسامانهاستقرارخصوصدرتوسعهششم



هاهداف اختصاصی پروژه تبادل اسناد بیم
الکترونیکیو تولید صورتحساب الکترونیکی و حذف اسناد کاغذی در فرآیند رسیدگی( بستری و پس از آن سرپایی)رسیدگی الکترونیک اسناد بیمه ای

ایجاد بستر مبادله الکترونیکی اطالعات خدمات ارائه شده به بیمه شدگان در مراکز ارائه دهنده خدمت

تنظیم هوشمند اسناد بر اساس قوانین بیمه گری به گونه ای که حداقل نیاز به رسیدگی دستی را داشته باشد

زمان بیمه گرساجلوگیری از تولید اطالعات الکترونیکی تکراری در مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت با توجه به دریافت الکترونیکی پرونده رسیدگی شده از

مدیریت اطالعات و رصد آن به منظور مدیریت هزینه در ارائه خدمات سالمت

شفاف سازی خدمات ارائه شده توسط مراکز درمانی

شفاف سازی کسور به تفکیک ارائه دهنده خدمات ، نوع ،علت کسور و........

ایجاد وحدت رویه در فرایند رسیدگی به اسناد پزشکی سازمانهای بیمه گر پایه

ایجاد بستر داده ا ی قابل استناد جهت اخذ گزارشات مدیریتی و آماری در سطوح مختلف مدیریتی

شفاف سازی در روند رسیدگی به اسناد پزشکی توسط سازمان های بیمه گر و جلوگیری از خطاهای انسانی و تفسیرهای فردی

شفاف سازی عملکرد مالی مراکز ارائه دهنده خدمت وسازمانهای بیمه گر پایه

دسترسی به کلیه سطوح خدمات ارائه شده به بیمه شدگان به صورت الکترونیک

 ارتقا کیفیت داده های موجود و منطقی نمودن زمان ارسال اسناد در پرونده های الکترونیک ارسال شده به سپاس



رسیدگی الکترونیک به اسناد بستریفرآیند 

1سامانه اطالعاتی بیمارستان 

2سامانه اطالعاتی بیمارستان 

nسامانه اطالعاتی بیمارستان 

1نود سپاس دان  اه علو  پزشکی 

1سامانه اطالعاتی بیمارستان 

2سامانه اطالعاتی بیمارستان 

nسامانه اطالعاتی بیمارستان 

2نود سپاس دان  اه علو  پزشکی 

نود مرکزی وزارت بهداشت

SSMسرور 

سامانه پردازش ر
اسناد بستری 

1

2

وب سرویس دریافت 
مستقیم پرونده



...مزایای رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری

نوع 
پرونده

نوع خدمت

ت خیص 
نهایی

جنست 
بیمه شده

پزشک 
معالج

وضعیت 
حیت 
ترخیص

نوع مرکز نوع پذیرش

بازه های 
زمانی

صندوق 

استان 
صدور

سن بیمه 
شده

تحلیل 
هزینه

آمار 
عملکردی

ت خیص 
تقلب

خوشه 
بندی

اخذ انواع گزارشات آماری، 
ح تحلیل و مدیریتی در سطو
ا و مختلف و براساس پارامتره

ذینفعان مختلف



شده در ستاد اجراییاقدامات انجام 
1398عملیاتیبرنامهتدوین

پروژهدردرگیرافرادبرایاستانسالمتبیمهادارهطرفازآموزشیوتوجیهیجلساتبرگزاری

شاخصرعایت)سپاسسامانهبهدرصد100صورتبه98فروردینازموقتبستریوبستریاسنادارسالمنظوربهدان  اهمراکزبامکاتبه

(بهن امی

پروندهارسالپایشوسالمتبیمهازاسنادالکترونیکتبادلبرنامهاصلیورودرمزوکاربرینا ارسال

سپاسامانهسبهاطالعاتارسالدرکمیوکیفیهایشاخصبهترینتحققگرفتننظردربابیمارستانهادرسپاسبهارسالهایفرایندطراحی

مسئولینبهسپاسارسالخطاهایگزارشارسالHISآنهارفعوپی یریبررسی،جهتحلراهارائهبابیمارستانها

اجراییستادهفت یجلساتبرگزاری

یافتدرssmسپاساسنادتبادلجهتمتبوعوزارتاز



برنامه ستاد اجرایی

مسول پی یری نا  فعالیت

آقای -خانم ها خوشنام، احدیان، آپرا، کریمی، سپهری، علیخانی: نمایندگان)کمیته دانشگاه در بیمه
(موالیی

تشکیل کمیته اجرایی و برگزاری جلسات هفتگی

دبیر ستاد اجرایی هر بیمارستان پیگیری برگزاری جلسات آموزشی

معاونت درمان بر اجرای پروژه در بیمارستانهانظارت 

آقای مهندس عبداللهی-معاونت درمان  شرکت در جلسات ویدئو کنفرانس وزارت بهداشت و اعالم مشکالت

بیمه-فناوری اطالعات دانشگاه تهیه داشبورد داخلی

بیمارستان ITدرآمد و  با سپاسHISپیگیری تطابق 

پیگیری از طرف ستاد وزارت هماهنگی با سازمانهای بیمه گر سالمت

معاونت درمان-بیمه دریافت اکانت اتصال به سامانه پردازشگر

نمایندگان ستاد اجرایی نظارت بر ارسال داده به سامانه

نمایندگان ستاد اجرایی تهیه گزارش پیشرفت برنامه و ارائه در جلسات

درمان و فناوی اطالعات-معاونت توسعه پایش اجرای برنامه در بیمارستان طی برنامه  زمانبندی

بیمه یهماهنگی جهت آموزش شرکت طرف قرارداد بیمه برای همکاران بیمارستان



ز باید تا به امروزتوسط مراکاقداماتی که 
شدهانجام می 



داقداماتی که باید تا به امروزتوسط مراکز انجام می ش

  بند نامه ارسالی معاونت درمان به بیمارستانها و ارائه گزارش8انجا

 سپاسبه عنوان مسئول سامانه در هر بیمارستاندرآمدنفر از پرسنل واحد یک معرفی

  ساعت اول پس از ترخیص بیمار به سامانه 48ارسال پرونده در )منظور بهبود شاخص بهن امی به اقدامات الز  انجا
(سپاس 

 صرفا بر اساس ارسال 98از خرداد ماه ( اعتبارات بسته کاهش فران یز) پرداخت سازمان بیمه سالمت و وزارت متبوع
اسناد به سپاس 

 ز به صورت ارسال اسناد توسط مراکاسناد، زمان استقرار کامل برنامه تبادل الکترونیک توافق بیمه و بیمارستان تا
.نیز ارسال گردد( روش فعلی ) کاغذی 

 پایش هفت ی فرآیند استقرار سامانه در سطح بیمارستان های زیر مجموعه دان  اه و ارائه گزارش

 هابخش ترخیص و من ی دوره های آموزشی جهت پرسنل برگزاری



بندی درمان به مراکز8متن نامه 

و استخراج پرونده های م کل دار و ارائه به واحد مربوطه جهت رفع HISبررسی گزارش خطاها توسط مسئولین 1.
نقص

1398قابل اجرا از اول خرداد ماه –ساعت72تدوین فرآیند ارسال به سپاس در بیمارستان برای بازه کمتراز2.

ارسال صورتجلسه، معرفی اعضا–ت کیل کمیته اجرایی تبادل الکترونیک اسناد در بیمارستان 3.

ارسال به پیوست صورتجلسه کمیته اجرایی-1تکمیل فر  شماره 4.

برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل پذیرش و من ی ها در ثبت درست اطالعات5.

دریافت چک لیستهای مصوب و اجرای آن در کلیه بخش های درگیر، از معاونت درمان و ارسال گزارش ماهانه6.

فراهم سازی بستر سخت افزاری جهت اجرای پروژه تا پایان اردیبه ت7.

بیمارستانHISو پی یری و اعمال آن در ... دریافت کدینگ خدمات و دارو و8.



فرآیند طراحی شدهنمونه



برنامه زمانبندی بیمارستان:1فرم شماره 

زمان مسول پی یری نا  فعالیت

تشکیل کمیته اجرایی بیمارستان و برگزاری جلسات هفتگی

برگزاری جلسات آموزشی

تدوین فرآیند و اصالح بر اساس شاخصهای زمانبندی

شرکت در جلسات ستاد دانشگاهی و اعالم مشکالت

با سپاسHISتطابق 

ارسال داده به سامانه

دریافت اکانت اتصال به سامانه پردازشگر

تهیه گزارش پیشرفت برنامه و ارائه به مدیرپروژه

پایش اجرای برنامه در بیمارستان طی برنامه شاخص گذاری شده

یشناسایی مشکالت اجرای فرآیند و گزارش به ستاد اجرایی دانشگاه



باشداقداماتی که نیازمند انجام می 



-اسنماینده سپ-مدیرپروژه)براساس چک لیستهای ماهانه ارائه شده در کمیته راهبردی دان  اه استان پایش عملکرد بیمارستانهای 1.

(کارشناسان اقتصاددرمان

گا به صورت گا  به ...... تجربیات کارشناسان ستادی و هم افزایی 2.

بیمارستان مراجعه به اصالح  اطالعات هویتی بیمه شدگان در 3.

پی یری جهت همراهی و هماهن ی کارشناسان وزارت و تسریع در رفع م کالت سپاس و ارائه کدینگ های الز  توسط نماینده سپاس4.

استفاده توسط تیم بیمارستانسازی مفاهیم و کدهای مورد یکپارچه 5.

فرآیندهای تولید سند کاغذی فراهم سازی بستر ثبت و تولید پرونده دیجیتال در بیمارستان و کاهش و اصالح 6.

در هر بیمارستان توسط کمیته اجرایی ساعت 48گره های کور در اجرای فرآیند طی شناسایی 7.

دان  اهSSMپیاده سازی 8.

مراکزداشبورد الز  جهت بررسی صحت اطالعات ارسالی روی نود سپاس جهت استفاده 9.

اقداماتی که نیازمند انجام می باشد



عملکرد بیمارستانهای استانپایش -1

 لیستهاپایش عملکرد هر بیمارستان از نظر کمی و کیفی توسط چک

درجه بندی مراکز در ارسال اسناد  به سپاس با شاخص های دان  اهی

 در به ریاست محتر  دان  اه ماهانه به صورت 98ماه تیر مراکز در ارسال اسناد به سامانه سپاس  از گزارش رنکینگ
مربوطههای توسط معاونت مرکز درهر موانع جلسات هیات رییسه و زمینه سازی هدف را و تسریع در رفع 



کمی فرآیندپایش ماهانه، شاخص چک لیست 

میان ین زمان شاخص

در برنامه بخش توسطدر پرونده فیزیکی تا ثبت ترخیص پزشک توسطمیان ین فاصله زمانی ثبت دستور ترخیص 

میان ین فاصله زمانی بررسی اطالعات هویتی و رفع نواقص پرونده تا ارسال به واحد ترخیص در صورت وجود م کل مستنداتی

ترخیصواحدتحویل پرونده به تا برنامه در بخشمیان ین فاصله زمانی ثبت ترخیص توسط 

ن در صورت داشت-بیمار و تحویل به مدارک پزشکیتا زمان صدور برگه ترخیص ترخیص واحدمیان ین فاصله زمانی دریافت پرونده توسط 
.ارسال گرددروز اصالح و به واحد مدارک پزشکی3م کل پرونده باید حداکثر 

صورت وجود م کل در پزشکیارسال به واحد مدارک مدارک پزشکی تا مجدد پرونده  و کدگذاری در واحدمیان ین فاصله زمانی بررسی 
گردد؟؟ارسال پزشکیروز اصالح و به واحد مدارک 10باید حداکثر مستنداتی، پرونده 

از زمان دریافت پرونده فیزیکیپزشکی توسط مدارکمیان ین فاصله زمانی ثبت کد 

زمان ثبت کد میان ین فاصله زمانی ارسال پرونده به سامانه سپاس از



فرآیندپایش ماهانه، شاخص کیفی چک لیست 

بینی جهت رفعتاریخ پیش تعداد پرونده واحد مسئول اساز ارسال به سپقبل مشکل و خطاهای احتمالی 

عد  ثبت کد ملی بیمار

همخوانی کد ملی بیمارعد  

فاقد کد ارزش نسبیخدمات 

تفاوت تعرفه موجود با مصوب

عد  وجود تعرفه مصوب

خدمات دارویی و تجهیزات فاقد کد ملی

نسبیکتاب ارزش عد  تطابق خدمات ارائه شده با کد 

3و 2و 1عد  تطابق سطوح 

خدمات غیر قابل گزارش در سرجمع گلوبال

کدخطاهای استحقاق سنجی و 

عد  ثبت ت خیص اولیه و نهایی

پرونده های وصول ن ده

ن ده، ارسالپرونده های کدگذاری



دانشگاهیپایش ماهانه شاخصهای 

و نمودار ماهانهگزینه عددی شاخص

در بیمارستانمربوطه مصوبات کمیته بررسی 

سامانه سپاسبه درصد پرونده های ارسالی 

تفکیک علت از سامانه سپاسبه درصد پرونده های عودتی 

سامانه پردازش ر تبادل الکترونیک توسط کارشناس ناظر بیمهاز تفکیک علت به درصد پرونده های عودتی 

ویپایان رسیدگی تا فاصله زمانی تحویل پرونده الکترونیکی به کارشناس ناظر بیمه میان ین 

بیمه گرکل سازمان به اداره ماهیانه بیمارستان اسناد زمانی ارسال میان ین فاصله 

(ماه درشده در همان بیماران ترخیص گر به تعداد سازمان بیمه به اداره کل ارسال شده نسبت ) گرسازمان بیمه به اداره کل موقع اسناد درصد عد  ارسال به 



مراجعه به بیمارستاناصالح  اطالعات هویتی بیمه شدگان در -3

یمه به عکس از کارت ملی و دفترچه ب+ارائه فایل اکسل تکمیل شده : هرگونه مغایرت در اطالعات هویتی و بیمه شخص
نماینده سپاس

ناس اصالح  اطالعات هویتی بیمه شدگان در مراجعات قبلی به بیمارستان توسط مدارک پزشکی و با همکاری کارشHIS



ل در سازی بستر ثبت و تولید پرونده دیجیتافراهم -6
بیمارستان

مالی،امورسرئیمدیر،،ریاستحضوربابیمارستانهاکلیهدر"سالمتالکترونیکپرونده"عنوانتحتکارگروهیت کیل
الکترونیکتبادل+ارجاعنظا )درمانمعاونتبهصورتجلساتارایهوHISمسئولوپزشکیمدارکمسئولدرآمد،مسئول
(خاصبیمارانالکترونیکپرونده+الکترونیکنویسینسخه+سنجیاستحقاق+اسناد

درمانمعاونتبهگزارشوکارانجا الز برآوردومراکزکلیهدرهاپروندهاسکنزیرساختتامین

بیمارستانردکاغذیسندتولیدفرآیندهایاصالحوکاهشوبیمارستاندردیجیتالپروندهتولیدوثبتبسترسازیفراهم
حسابداریسندعنوانبه



مشکالت و چالش های موجود

ابالغ دیرهن ا  کدینگ جامع در حوزه تجهیزات مصرفی، دارو و خدمات

 (هیات علمی، رزیدنت، تما  وقت درمانی)عد  وجود بانک اطالعاتی جامع و بروز پزشکان

اختار پرونده دستورالعمل های قدیمی و غیر منطبق با دریافت و رسیدگی به اسناد به صورت  الکترونیک از قبیل س

...های گلوبال، فرآیندهای ثبت اطالعات در بیمارستان ها و 

 دان  اه به موقعنیاز مالی مورد منابع اختصاص

کندی و قطعی های استحقاق سنجی



باتشکر از همکاری و توجه شما


