
 

 

  بسمه تعالي

  معاونت درمان 

١٥٩٣/٤٠٠  

١٣٩٩/ ٠٥/ ٢٩  

  ندارد

  جناب آقاي دكتر رضوي  

  دبير و رئيس محترم دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت 

از بيمارستانها و مراكز    ١٩- مكاتبات سازمان هاي بيمه گر مبني بر دريافت ليست بيماران كوويد  موضوع:  

  دانشگاهي خارج از بستر تعريف شده 

رام     با سالم و ا

به دانشگاه/دانشكده    تامين اجتماعي سازمان  حترم  بعضي از مديريت هاي م با عنايت به مكاتبات  

خارج از روال هاي تعيين شده و    ١٩-بيماران كوويد  آمار تفكيكي  دريافت    جهت  هاي علوم پزشكي كشور

  ١٥٩٤/٩٩/٠٢/٦٦١نامه شماره    ضمن ارسال  ،منوط نمودن پرداخت مطالبات بيمارستانها به ارسال اين آمار

د بيمارستانهاي  ستان لرستان (منضم به سوابق)، به استحضار مي رساندرمان امديريت    ٠٥/٠٥/٩٩مورخ  

ساير سازمان ها تابعه مجاز به ارسال آمار  به لحاظ حفظ محرمانگي اطالعات بيماران به صورت مستقيم با  

درگاه يكپارچه تبادل اطالعات  و هرگونه تبادل اطالعات با سازمان هاي بيمه گر مي بايست از بستر    نبوده

پذيرد.    )يتاسد( ويروس  صورت  با  مقابله  و  درمان  بهتر  راستاي مديريت هرچه  در  است  خواهشمند  لذا 

دستور   در شرايط كنوني و تبعات حقوقي ارسال هرگونه اطالعات خارج از بستر تعريف شده،  ١٩- كوويد

با اين مضامين    از  فرمائيد علوم پزشكي،  دانشگاه هاي    به از سوي سازمان هاي بيمه گر  ارسال مكاتباتي 

مراكز  و  بدون  ،بيمارستانها  و  مستقيم  صورت  اين    به  با  همچنين  ،  دفترهماهنگي  آيد.  عمل  به  ممانعت 

تاكيد مي گردد كه دريافت اسناد مالي مراكز و پرداخت مطالبات آنان مشروط به ارسال آمار و اطالعات  

بستر   از  باخارج  مربوطه  هاي  هزينه  پرداخت  در  خلل  هرگونه  و  به  نبوده  آسيب  شدگانعث  و    بيمه 

  بيمارستانها مي گردد. 

  

  رونوشت:
  جناب آقاي دكتر قاسم جان بابايي معاون محترم درمان  

ارجاع  جناب آقاي دكتر عبدالخالق كشاورزي مديركل محترم دفتر ارزيابي فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سالمت : اين شاخه به منظور 
  رسالي به صورت اتوماتيك توسط سيستم ايجاد گرديده است.نامه ا

جناب آقاي دكتر محمدحسين حيدري مدير كل محترم دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات و دبير كميته نظارت و بررسي  
  خريدهاي ضروري ستاد مقابله با كرونا 

  ز مديريت آمار و فناوري اطالعات يس محترم مرك جناب آقاي دكتر سيد هدايت اله فقيه رئ
  سركار خانم شفقت دبيرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د البرز 

  جناب آقاي عبدالرضا طالبيان دبيرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د اراك  -جناب آقاي عطيفه 
    سركار خانم يوسف نژاد دبيرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د اردبيل

  سركار خانم محمدزاده رضايي دبيرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د اروميه   -احمدزاده  سركار خانم


