ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺑﺨﺸﻨـﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴـﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴـﺎب ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸـﻜﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي اﻃﻼﻋــﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘـﺎﻧﻲ ) ﻧﮕﺎرش (2

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﭘﻴﺮو اﺑﻼغ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ« ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎره  100/89ﻣﻮرخ  ،1393/2/7ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻳﻜﺴﺎنﺳﺎزي ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺷﻤﻮل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﻛﻮر ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ) ﻧﺴﺨﻪ  (2ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  8ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ارﺳﺎﻟﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﻪ  1اﻧﺠﺎم
ﮔﺮدد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺨﻪ  ،2از ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ ﻻزماﻻﺟﺮا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده  :1ﺗﻌﺎرﻳﻒ
 .1ﺧﺪﻣﺎت :در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻳﺎ در زﻧﺠﻴﺮه ارﺟﺎع ،ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .2وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ :ﻣﻨﻈﻮر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ.
.3

ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻴﻤﺎر :ﻣﻨﻈﻮر ،ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﭼﺎپ و در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد.

.4

ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻴﻤﻪ :ﻣﻨﻈﻮر ،ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭼﺎپ و در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 .5ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ :اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﺰﺷﻜﺎن در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺘﻠﻴﻨﮓ ،ﺗﺮوﻳﺞ زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻴﻤﺎران وﻳﮋه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ« در ﺗﺎرﻳﺦ  93/2/15اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 .5.1ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي :اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه واﺟﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﻪ  %10ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ.
 .5.2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﺰﺷﻜﺎن :ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت  3ﻛﺎ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ اﺳﺖ.
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 .5.3ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺘﻠﻴﻨﮓ :اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺘﻠﻴﻨﮓ در ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻴﻴﻴﻴﻴﻲ
 .5.4ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮوﻳﺞ زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ :ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.

 .5.5ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎران وﻳﮋه :اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ-
ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران از ﺳﻮي واﺣﺪ ﻣﺪدﻛﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 .6ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ :ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .7ﻣﺒﻠﻎ در ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ :ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻋﻼﻣﻲ )ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل( ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪاول ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﻛﺎر رﺳﻴﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ،در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻗﺮار داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ :ﻣﺒﻠﻐﻲ از ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ آن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .9ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ :ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .10ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ :ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ-
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .11ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ :ﺳﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .12ﺳﻬﻢ ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ :ﻣﺒﻠﻐﻲ از ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻛﻪ در ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .13ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ :ﻣﺒﻠﻐﻲ از ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ،ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ آن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .14ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎر :ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ،ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻜﻤﻞ و ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ از
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .15ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ :ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺘﻮن در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺮماﻓﺰاري ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ،ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.
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ﻣﺎده :2
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮماﻓﺰاري ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﺎپ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮي را در دو ﻧﺴﺨﻪ،
ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﺎده  5و  6داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده :3
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ،
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ« را دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده :4
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در
ﻣﺎده  ،6روﻛﺶ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﻢ ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ« ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
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ﻣﺎده  :5ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮي )ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻴﻤﺎر(

وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بھداشتی درمانی .......
مركز /مجتمع /بيمارستان......
صورتحساب خدمات بستری )نسخه بيمار(
درجه ارزشيابی بيمارستان:

كد بيمار:

كد ملی:

شماره پرونده:

گروه خدمت

نوع پرونده :ﯾبستری□ سرپاﯾی □ اورژانس
تحت نظر□ گلوبال □

تعداد

مبلغ کل

سھم
بيمه پاﯾه

خارج از تعھد
ﯾارانه دولت

سھم
ﯾارانه
دولت

سھم بيمه
تکميلی

سھم
بيمار*

وﯾزﯾت

نام:

خدمات مشاوره ای

نام خانوادگی:

خدمات پرستاری

نام پدر:

پزشک جراح

تارﯾخ تولد:

کمک جراح

جنسيت:
مرد□ زن□
وضعيت تاھل:
متاھل□ مجرد□ طالق گرفته□
ھمسر فوت شده□

داروی مصرفی بخش

تارﯾخ پذﯾرش:

داروی مصرفی اتاق عمل

ساعت پذﯾرش:

لوازم مصرفی بخش

نحوه پذﯾرش بيمار:
سرپاﯾی□ بستری□ اورژانس□ انتقالی□

لوازم مصرفی اتاق عمل

بيھوشی
اتاق عمل

فيزﯾوتراپی

بخش پذﯾرش کننده:

سیتی اسکن

تارﯾخ ترخيص:

MRI

ساعت ترخيص:

رادﯾوگرافی

نحوه ترخيص بيمار:

سونوگرافی

بھبودی کامل□ فوت□ پيگيری□
بھبودی نسبی□ انتقال به مرکز دﯾگر □
ترخيص با ميل شخصی□ فرار□

نوارنگاری
آسيب شناسی

بخش ترخيص:

آزماﯾشات تشخيص طبی

نام و نام خانوادگی پزشک معالج:

عادی □

ھتليتگ**

شماره نظام پزشکی پزشک معالج:

وﯾژه □

.....

تخصص پزشک معالج:
سازمان بيمه گر پاﯾه:

مجموع مبالغ

صندوق بيمه پاﯾه:

تخفيفات

 .......................................................رﯾال

شماره بيمه:

مبلغ پيشپرداخت

 .......................................................رﯾال

تارﯾخ اعتبار بيمه:

کل مبلغ باقیمانده صورتحساب

 .......................................................رﯾال

نامبيمه مکمل:
تشخيص اوليه:

مھر و امضاء پزشك معالج

مھر و امضاء نماﯾنده
بيمارستان

تشخيص نھاﯾی:

در زمان پذﯾرش

کد اقدام
تشخيصی
درمانی

تعداد

واحد
جراحی

زمان
ببھوش

واحد
ببھوشی

...

...

مھر و امضاء نماﯾنده سازمان بيمهگر

...

...

...

نام ﯾصادرکننده گزارش /تارﯾخ/ساعت:

*)سھم خدمات خارج از تعھد -مبلغ کل( ≤%١٠سھم خدمات خارج از تعھد  -سھم بيمار
درصورتی که بيمار دارای بيمه روستاﯾی باشد:
)سھم خدمات خارج از تعھد -مبلغ کل( ≤%۵سھم خدمات خارج از تعھد  -سھم بيمار
**در ستون تعداد »تخت-روز« را وارد کنيد.
 -واحد کليه مبالغ به رﯾال میباشد.
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در زمان ترخيص

مھر و امضاء
كارشناس رسيدگی

ﻣﺎده  :6ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮي )ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ(

وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بھداشتی درمانی .......
مركز /مجتمع /بيمارستان......
صورتحساب خدمات بستری )نسخه سازمان بيمه گر(
كد ملی:

كد بيمار:

شماره پرونده:
نوع پرونده:ی بستری □ سرپاﯾی
□
اورژانس تحت نظر □ گلوبال □

نام:

درجه ارزشيابی بيمارستان:

گروه خدمت

تعداد

مبلغ کل

مبلغ در
تعھد
بيمه پاﯾه

سھم
بيمه پاﯾه

مابه التفاوت
ضرﯾب ھيئت
علمی

مابه التفاوت
ضرﯾب
ترجيحی

خارج از
تعھد
ﯾارانه
دولت

سھم
ﯾارانه
دولت

سھم
بيمه
تکميلی

سھم
بيمار*

مورد
پذﯾرش
بيمه پاﯾه

وﯾزﯾت
خدمات مشاوره ای

نام خانوادگی:

خدمات پرستاری

نام پدر:

پزشک جراح

تارﯾخ تولد:
جنسيت:
مرد□ زن□
وضعيت تاھل:
متاھل□ مجرد□ طالق گرفته□
ھمسر فوت شده□
تارﯾخ پذﯾرش:

کمک جراح
بيھوشی
اتاق عمل
داروی مصرفی بخش
داروی مصرفی اتاق
عمل

ساعت پذﯾرش:
نحوه پذﯾرش بيمار:
سرپاﯾی□ بستری□ اورژانس□
انتقالی□

لوازم مصرفی بخش
لوازم مصرفی اتاق
عمل

بخش پذﯾرش کننده:

فيزﯾوتراپی

تارﯾخ ترخيص:

سیتی اسکن

ساعت ترخيص:

MRI

نحوه ترخيص بيمار:

رادﯾوگرافی

بھبودی کامل□ فوت□
پيگيری□بھبودی نسبی□ انتقال به
مرکز دﯾگر □ ترخيص با ميل
شخصی□ فرار □

بخش ترخيص:

سونوگرافی
نوارنگاری
آسيب شناسی

نام و نام خانوادگی پزشک
معالج:
شماره نظام پزشکی پزشک
معالج:

آزماﯾشات تشخيص
طبی
عادی □

ھتليتگ**

تخصص پزشک معالج:
سازمان بيمه گر پاﯾه:

وﯾژه □

....

صندوق بيمه:

مجموع مبالغ

شماره بيمه:
تخفيفات

تارﯾخ اعتبار بيمه:

.................

درصد سھم بيمار از خدمات
در تعھد برنامه تحول

نام بيمه مکمل:

 .................درصد

تشخيص اوليه:
سھم ﯾارانه دولت در بسته ھای تحت پوشش

تشخيص نھاﯾی:
کد اقالم
تشخيصی
درمانی

تعداد

واحد
جراحی

زمان
ببھوش

واحد
ببھوشی

...

...

...

...

کاھش پرداختی
بيمار بستری

برنامه تشوﯾقی
ماندگاری پزشکان

مھر و امضاء پزشك معالج

ارتقای كيفيت
ھتلينگ

مھر و امضاء نماﯾنده
بيمارستان

تروﯾج زاﯾمان
طبيعی

مھر و امضاء نماﯾنده سازمان بيمهگر
در زمان پذﯾرش

...

نام صادرکننده گزارشی /تارﯾخ/ساعت

*)سھم خارج از تعھد -مبلغ کل( )≤%١٠سھم خارج از تعھد  -سھم بيمار(
درصورتی که بيمار دارای بيمه روستاﯾی باشد:
)سھم خارج از تعھد -مبلغ کل( )≤%۵سھم خارج از تعھد  -سھم بيمار(
**در ستون تعداد »تخت-روز« را وارد کنيد.
 -واحد کليه مبالغ به رﯾال میباشد.
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بيماران وﯾژه

در زمان ترخيص

مابه التفاوت بيمه
روستاﯾی

مھر و امضاء كارشناس رسيدگی

ﻣﺎده :7
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ،ﺳﺘﻮن ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺎده  5و  6ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد
ﻣﻨﺪرج زﻳﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهاي ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ،ﭘﺰﺷﻚ ﺟﺮاح ،ﻛﻤﻚ ﺟﺮاح ،داروي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ ،داروي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ،ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺗﺎق
ﻋﻤﻞ ،ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ ،ﺳﻲﺗﻲاﺳﻜﻦ ،MRI ،ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪاي ،رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ،رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ،آﻧﮋﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ،ﻧﻮارﻧﮕﺎري ،ﺷﻴﻤﻲ
درﻣﺎﻧﻲ ،آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ،آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،آزﻣﺎﻳﺸﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ،دﻳﺎﻟﻴﺰ ،وﻳﺰﻳﺖ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ،ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ،اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ،
ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ،ﭘﺮوﺗﺰ ،ﻫﺘﻠﻴﻨﮓ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﭼﺸﻢ ،اﻋﻤﺎل ﻣﻜﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان ،ﺷﻨﻮاﺋﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ ﺳﻨﺠﻲ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻤﺎر ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ ،ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲ ،آﻧﮋﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ،ﻣﺪاﺧﻼت ﻋﺮوﻗﻲ
ﺗﺒﺼﺮه :1ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪ در ﺧﺼﻮص ﺳﺘﻮن ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  5و ،6در ﺳﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت روﻛﺶ اﺳﻨﺎد
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺪﻳﻨﮓ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  coding.behdasht.gov.irﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2در ﺳﺘﻮن ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر درج ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  :3ﻣﻨﻈﻮر از اورژاﻧﺲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ،ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻮﻗﺖ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي وي ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :4ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎر از ﺧﺪﻣﺎت در ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ،ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
)* 100ﺳﻬﻢ ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪ – ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ( ) /ﺳﻬﻢ ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪ  -ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎر(
ﺗﺒﺼﺮه  :5ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻤﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع )اﻋﻢ از روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده :8
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ رﻳﺰ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  5از ﻣﺎده 1
اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎر و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻇﺮف ﻣﺪت  48ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎس )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﻼﻣﺖ( ارﺳﺎل ﮔﺮدد..
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