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 روسای محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: فرآیندهای مرتبط بانسخه نویسی الکترونیک در مراکز درمانی

با سالم و احترام

بنا به الزام ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف مقرر در بند «ز» تبصره (١۷) قانون بودجه کل کشور و 

همچنین مصوبات شورای اجرایی فناوری اطالعات، سازمانهای بیمهگر پایه، صرفا مجاز به خرید خدمات درمانی در 

بستر نسخه الکترونیک بوده و مکلفند نسبت به توسعه نسخه الکترونیک و فراهمسازی امکان ارایه خدمت بدون 

دفترچه، اقدام نمایند. در راستای تحقق این تکالیف، فرایندهای مرتبط با ارایه خدمت در مراکز بیمارستانی به شرح 

پیوست به تایید رسیده است. متذکر میشود تا راه اندازی کامل بستر و برای ضایع نشدن حقوق بیماران و مراکز 

درمانی ، راهکارهای غیردیجیتال به قوت خود باقیست.در عین حال سازمان های بیمه گر پایه با رویکرد توسعه 

نسخه الکترونیک مشوقهایی مصوب نموده اند که به مراکز درمانی و اشخاص ارایهدهنده خدمات سالمت اهدا نمایند. 

از این رو مقتضی است در راستای اطالعرسانی و اجرای فرایندهای موردتوافق پیوست، در خصوص اقدامات زیر 

اهتمام ورزید و گزارش آن را کتبأ به این معاونت اعالم فرمایید.

الف : در سطح بیمارستان 

با هماهنگی معاونت درمان دانشگاه ، "فرایند ارایه خدمت در مراکز بیمارستانی" در ورودی بیمارستان،  -١

پذیرش بیمارستان و سایر بخشهای بیمارستان به نحو مقتضی از طریق نصب بیلبورد و یا پوستر 
اطالعرسانی شود.

اطالعرسانی الزم به مراکز بیمارستانی و درمانگاههای دانشگاهی برای پرداخت علیالحساب برای تهیه  -۲

تجهیزات رایانهای مورد نیاز این فرآیند از طریق سازمان های بیمه گر پایه صورت گیرد.
از ظرفیت رسانههای محلی برای اطالعرسانی و آموزش فرایندها استفاده شود. -۳

عالوه بر برگزاری منظم جلسات کمیته نظارت بر حسن اجرای طرح در مدیریت درمان استان، جلسات  -۴

کمیته مشترک استانی با حضور دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر سازمانهای بیمهگر پایه بطور مستمر 
برگزار و مشکالت احتمالی رصد و در اسرع وقت برطرف شود. (گزارش اقدامات به این معاونت منعکس 

گردد)
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اطالعرسانی الزم به مراکز بیمارستانی برای پیادهسازی API نسخه الکترونیک و همچنین API سامانه  -۵

پردازش الکترونیکی اسناد پزشکی سازمان توسط توسعهدهندگان سامانههای اطالعاتی آنها صورت گیرد. 
ب: درسطح  کلینیک ها و درمانگاهها:

با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و سایر ذینفعان، "فرایند ارایه خدمت در  -١

درمانگاه و مطب" در ورودی مراکز و بخش پذیرش از طریق نصب بیلبورد و یا پوستر اطالعرسانی شود.
اطالعرسانی الزم به مطبها در خصوص پرداخت وام و به درمانگاههای دانشگاهی درخصوص پرداخت  -۲

علیالحساب برای تهیه تجهیزات رایانهای از طریق سازمان های بیمه گر پایه صورت گیرد.
از ظرفیت رسانههای محلی برای اطالعرسانی و آموزش فرایندها استفاده شود. -۳

عالوه بر برگزاری منظم جلسات کمیته نظارت بر حسن اجرای طرح در مدیریت درمان استان، جلسات  -۴

کمیته مشترک استانی با حضور دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر سازمانهای بیمهگر پایه بطور مستمر 
برگزار و مشکالت احتمالی رصد و در اسرع وقت برطرف شود.( گزارش اقدامات صورت گرفته و چالشهای 

مطرح شده در رابطه با کلینیک های دولتی به این معاونت منعکس گردد)
اطالعرسانی الزم به مطبها و درمانگاهها برای پیادهسازی API نسخه الکترونیک سازمان توسط  -۵

توسعهدهندگان سامانههای اطالعاتی آنها و عدم نیاز به ثبت موازی اطالعات در سامانههای سازمان صورت 
گیرد. 

پ: در سطح داروخانهها:

با هماهنگی معاونت غذا و دارو در دانشگاههای علوم پزشکی، انجمن داروسازان و سایر ذینفعان؛ "فرایند  -١

ارایه خدمت در داروخانه" در ورودی داروخانه و بخش پذیرش از طریق نصب بیلبورد و یا پوستر 
اطالعرسانی شود.

اطالعرسانی الزم به داروخانهها در خصوص مشوقهای پرداختی و همچنین امکان پرداخت علیالحساب  -۲

برای تهیه تجهیزات رایانهای صورت گیرد.
از ظرفیت رسانههای محلی برای اطالعرسانی و آموزش فرایندها استفاده شود. -۳

عالوه بر برگزاری منظم جلسات کمیته نظارت بر حسن اجرای طرح در مدیریت درمان استان، جلسات  -۴

کمیته مشترک استانی با حضور دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر سازمانهای بیمهگر پایه بطور مستمر 
برگزار و مشکالت احتمالی رصد و در اسرع وقت برطرف شود.

اطالعرسانی الزم به داروخانهها برای پیادهسازی API نسخه الکترونیک سازمان توسط توسعهدهندگان  -۵

سامانههای اطالعاتی آنها و عدم نیاز به ثبت موازی اطالعات در سامانههای سازمان صورت گیرد. 
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ت: در سطح مراکز پاراکلینیک:

با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی، انجمنهای مرتبط با حوزه پاراکلینیک استان و سایر دینفعان؛  -١

"فرایند ارایه خدمت در مراکز پاراکلینیک" در ورودی مراکز و بخش پذیرش از طریق نصب بیلبورد و یا 
پوستر اطالعرسانی شود.

اطالعرسانی الزم به مراکز پاراکلینیک در خصوص پرداخت علیالحساب برای تهیه تجهیزات رایانهای صورت  -۲

گیرد.
از ظرفیت رسانههای محلی برای اطالعرسانی و آموزش فرایندها استفاده شود. -۳

عالوه بر برگزاری منظم جلسات کمیته نظارت بر حسن اجرای طرح در مدیریت درمان استان، جلسات  -۴

کمیته مشترک استانی با حضور دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر سازمانهای بیمهگر پایه بطور مستمر 
برگزار و مشکالت احتمالی رصد و در اسرع وقت برطرف شود.

اطالعرسانی الزم به مراکز پاراکلینیک برای پیادهسازی API نسخه الکترونیک سازمان توسط توسعهدهندگان 

سامانههای اطالعاتی آنها و عدم نیاز به ثبت موازی اطالعات در سامانههای سازمان صورت گیرد.


