
  

  »بسمه تعالی«

  
  

  استان ... درمانی و ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیگادانشریاست محترم 
  مدیرکل محترم بیمه سالمت استان ...

  ،با سالم 
سـنجی   سـرویس اسـتحقاق   2ۀ با عنایت به اسـتقرار نسـخ  کشور و  1397قانون بودجۀ سال  17تبصرة » د«با استناد به بند 

رسـاند کـه از ابتـداي    اي پایه و تکمیلی، بـه اطـالع مـی   ه همپوشانی بیمهو حذف کنترل  ،قابلیت مدیریتدگان کشور، با ش هبیم
ها بابت اسناد بستري، و پرداخت بیمه باشد می االجرا سرویس یادشده، در آن مجموعه الزمبرداري از جاري، بهره ماه سال شهریور

  ) است.HIDسنجی معتبر ( د استحقاقمنوط به وجود کُ
دفتـر آمـار و   ابالغـی   ) مطابق دسـتورالعمل HISهاي اطالعات بیمارستانی ( سامانه ه بروزرسانیالزم است نسبت بهمچنین 

مبذول اقدام عاجل  2سنجی نسخۀ  فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براي انجام فرایندهاي استحقاق
، راهنمـایی  هایی که ذیالً به آن اشاره شده اسـت  و مطابق شیوهبر اساس دستورالعمل رفع همپوشانی را  کنندگان همراجعنموده و 

  کنند.
سالمت   ۀمیو ب انیرانیا ۀمیاقشار، ب ریسا ان،یروستائ يها فعال صندوق ۀدفترچ يکه دارا یشدگان مهیدر هنگام مراجعه ب )1

 یاجتمـاع  نیتأم شدگان مهیبا ب یاستحقاق خدمت، در صورت وجود همپوشان افتیهنگام استعالم در باشند، یم یهمگان
. همچنین الزم اسـت پیـام ذیـل بـه     داده شود شینما HIS ۀتوسط سامان لیذ غامی) صادر نگردد و پHID( يرید رهگکُ

 اطالع و رؤیت مراجعه کننده رسانده شود و بر مبناي آن اقدام بعدي صورت پذیرد.

 .دیباش یم یاجتماع نیفعال سازمان تأم ۀدفترچ يمحترم، شما دارا ةشد مهیب«
  »است. سریم ،یاجتماع نیتأم ۀصرفاً امکان استفاده از دفترچ یجنابعال يبرابر مقررات، برا لذا

دفترچه فعال صندوق کارکنان دولت هستند، هنگام استعالم استحقاق خدمت،  يکه دارا یشدگان مهیدر هنگام مراجعه ب )2
. همچنین الزم است پیام ذیل بـه اطـالع و   داده شود شینما HIS ۀتوسط سامان لیذ غامیپ ،یدر صورت وجود همپوشان

 رؤیت مراجعه کننده رسانده شود و بر مبناي آن اقدام بعدي صورت پذیرد.

 نیسالمت و دفترچه فعال سازمان تأم ۀمیفعال صندوق کارکنان دولت سازمان ب ۀدفترچ يمحترم، شما دارا ةشد مهیب«
  .»دیخود را انتخاب نمائ يا مهیخدمت، نوع پوشش ب افتیدر ي. لذا برادیباش یم یاجتماع

  
  بابائی قاسم جان

  معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  موهبتیطاهر   *****

  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیرة سازمان بیمۀ سالمت ایران
  


