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

موضوع: دستورالعمل تنظیم سند صورت حساب خدمات پیوند اعضا و مغز استخوان بیماران

باسالم و احترام
پیرو نامه شماره ۴۰۰/۵۴۱۱د مورخ ۹۹/۰۴/۴۰ در خصوص "لزوم یکپارچه سازی کلیه سامانه های معاونت 

درمان"  مقرر گردیده است کلیه پرداخت های بسته های حمایتی بر اساس اطالعات دریافت شده از بستر سپاس 

باشد. لذا از این تاریخ کلیه پرداخت های مربوط به بسته خدمات و بستری بیماران پیوند اعضا و مغز استخوان، 

منوط به ثبت و ارسال از طریق سپاس است و صرفا شامل پرونده هایی می شود که یکی از کدهای خدمت مربوط 

به پیوند اعضا و مغز استخوان مندرج در جدول نامه شماره ۴۰۰/۵۶۲۲د مورخ ۹۹/۰۴/۰۸ دفتر ارزیابی فناوری و 

تدوین استاندارد و تعرفه سالمت درخصوص "استعالم کدملی خدمات پیوند در سپاس" در آن ها ثبت شده و بر 

بستر سپاس از طریق بیمارستان ارسال شده باشد.

شایان ذکر است که از آنجایی که حق الزحمه پرسنل پرونده های مربوط به  پیوند اعضا و مغز استخوان (به جز 

پیوند کلیه)، به صورت گلوبال پرداخت می شود الزم است این مورد در پرونده پیوند اعضا و مغز استخوان بیماران 

(به جز پیوند کلیه)، لحاظ شود و کلیه هزینه های مربوط به ارائه دهندگان خدمت از جمله حق الزحمه تیم پزشکی 

شامل ویزیت پزشک معالج، ویزیت مشاوره، خدمات پرستاری، پزشک جراح، کمک جراح و بیهوشی در ستون 

"بسته حمایتی ویژه" (معادل کد ۲۲ در استاندارد سپاس) و سایر موارد مندرج در صورت حساب بیمار در ستون 

"سهم کاهش پرداختی بیمار بستری" (معادل کد ۵ در استاندارد سپاس) وارد شود و سهم بیمار و بیمه صفر در 

نظر گرفته شود. همچنین الزم است نوع بیمه و صندوق بیمه ای بیماران مطابق با سرویس استحقاق درمان بیمه ای 

ارسال شود. دستورالعمل فنی نحوه ثبت صحیح موارد ذکر شده، توسط مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطالعات 

وزارت متبوع متعاقبا ابالغ خواهد شد.

بدیهی است کلیه رسیدگی و پرداخت ها بر اساس اطالعات ارسالی و دریافت شده بر بستر سپاس مطابق 

 HIS استاندارد ذکر شده و دستور العمل فنی است لذا مقتضی است دستور فرمایید اقدامات الزم جهت اصالح

های بیمارستان ها و ثبت صحیح اطالعات توسط کارشناسان بیمارستانی را مبذول فرمایند.


