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ندارد

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

جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: ارسال مصوبات جلسه "بررسی مشکالت استحقاق سنجی درمان" مورخ ۹۹/۰۴/۰۹
با سالم و احترام 

در راستای رفع مشکالت استحقاق سنجی درمان در خدمات سرپایی، به استحضار می رساند  نشستی 

مشترک در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۹ به منظور بررسی و رفع مشکالت استحقاق سنجی درمان و اتخاذ راهکارهای اجرایی 

مناسب بین معاونین محترم درمان و آمار و فناوری اطالعات وزارت متبوع، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه 

سالمت برگزار گردید که مصوبات جلسه به شرح ذیل جهت استحضار ارسال می گردد:

تا یک ماه آتی و ایجاد زیر ساخت کامل استحقاق سنجی در جهت جلوگیری از نارضایتی مراجعین،  .۱

استحقاق سنجی درمان سرپایی، صرفاً برای آن دسته از بیمه شدگان تامین اجتماعی و بیمه سالمت که 

دفترچه درمانی آنها فاقد اعتبار است، از سرویس یکپارچه استحقاق سنجی صورت پذیرد و هیچگونه 

کسوراتی در این خصوص اعمال نگردد.

رفع همپوشانی بیمه ای بیمه شدگان در استحقاق سنجی سرپایی صورت نگیرد.  .۲

از هفته آینده ۹۹/۰۴/۱۵ استحقاق سنجی درمان صرفا از پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان و سرویس  .۳

یکپارچه استحقاق سنجی در کلیه مراکز دولتی دانشگاهی صورت پذیرد. 

جهت بیمه شدگان تامین اجتماعی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و درمانگاه های تابعه فقط از  .۴

سامانه بیمه سالمت (وب سرویس)، استعالم صورت گیرد.

بیمه سالمت حداکثر طی ۷ روز آینده اطالعات دریافتی از بیمه تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگان  .۵

را به روز رسانی می نماید و پس از آن وب سرویس بیمه سالمت توسط سازمان تامین اجتماعی به روز 

رسانی می شود.



بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۵۸۶۴د

۱۳۹۹/۰۴/۱۰

ندارد

با برگزاری جلسات هفتگی دستورالعمل مشترکی جهت چگونگی استفاده از سرویس استحقاق سنجی  .۶

درمان از طریق درگاه واحد به مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت ابالغ شود. 

جهت رصد علت قطعی سیستم استحقاق سنجی و طرح در جلسات هفتگی، مانیتورینگ انتها به انتهای  .۷

سرویس استحقاق سنجی درمان توسط معاونت فناوری اطالعات سالمت بیمه سالمت راه اندازی شود.

پس از تکمیل پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت،  .۸

نسبت به تفکیک شناسه های بستری و سرپایی اقدام می نماید.

۹. پس از استقرار پایگاه برخط بیمه شدگان و استفاده از آن در سرویس استحقاق سنجی در صورت نیاز به 

تغییراتی در فیلدهای اطالعاتی صرفا  با جلسات کارشناسی و هماهنگی اعضا موضوع ابالغ گردد و 

هرگونه ابالغ یک سویه از طرف سازمانها پذیرفتنی نیست.

جلسه هماهنگی با سازمان نظام پزشکی و مدیران ارشد بیمه سالمت و سازمان تامین اجتماعی جهت  .۱۰

پیگیری استفاده داروخانه ها از سامانه یکپارچه برگزار شود.


