
 

 

 

 

استحقاق  یسسرو یساز یادهدستورالعمل پ

  یمارستانیاطالعات ب یدرمان در سامانه ها

 

 98 اسفند

 2.8 نگارش

 

 



 

 حوزه وزارتی

 اتـاوری اطالعــآمار و فن مدیریت مرکز

 های اطالعات بیمارستانیسازی سرویس استحقاق درمان در سامانهپیادهدستورالعمل  

 

 

 33از  2صفحه 

 

 شناسنامه سند

 یمارستانیاطالعات ب هایاستحقاق درمان در سامانه یسسرو سازییادهدستورالعمل پ نام سند

 2.8 نگارش

 05/03/97 تاریخ صدور

 MOHIT_HISInstructions_v2.8_981226.doc نام فایل

 شرح سند
ای و تولید و چاپ شناسه بیمه (HISاطالعات بیمارستانی) هایرمان در سامانهسازی سرویس استحقاق داین سند نحوه پیادهدر 

 شود.تشریح می( شباد)استحقاق درمان یکتای 

 ، عالیه فیروزه، فاطمه قربانی، مهناز نوری زادهفاطمه سارانی راد، پور سمانه ترابیاحسان احسانی،  نویسنده/مترجم

 

 تاریخچه بازنگری

 نام فایل نسخه شرح تغییرات تاریخ نویسنده / ویراستار

 پور سمانه ترابی
05/03/97 

تدوین اولیه دستورالعمل استحقاق درمان در 
 بیمارستان ها

0.1 MOHIT_HISInstructions_v0.1_970305.docx 

 MOHIT_HISInstructions_v0.2_970305.docx 0.2 تدوین اولیه دستورالعمل بارکد 06/03/97 احسان احسانی

 MOHIT_HISInstructions_v0.3_970305.docx 0.3 ویرایش دستورالعمل بارکد 07/03/97 سارانی راد فاطمه

 23/03/97 احسان احسانی
تجمیع دستورالعمل های استحقاق درمان و 

 بارکد
0.4 MOHIT_HISInstructions_v0.4_970305.docx 

 MOHIT_HISInstructions_v0.5_970402.docx 0.5 اصالح و ویرایش دستورالعمل 02/04/97 مهناز نوری زاده

 MOHIT_HISInstructions_v0.6_970404.docx 0.6 اصالح و ویرایش سند 04/04/97 فاطمه قربانی

 MOHIT_HISInstructions_v0.7_970405.docx 0.7 ویرایش سند 05/04/97 مهناز نوری زاده

 MOHIT_HISInstructions_v0.8_970406.docx 0.8 ویرایش سند 06/04/97 مهناز نوری زاده

 MOHIT_HISInstructions_v0.9_970409.docx 0.9 1پیوست افزودن  09/04/97 مهناز نوری زاده

 MOHIT_HISInstructions_v1.0_970410.docx 1.0 اصالحات 10/04/97 مهناز نوری زاده

 MOHIT_HISInstructions_v1.1_970410.docx 1.1 ویرایش کلی سند 10/04/97 فاطمه سارانی راد

 MOHIT_HISInstructions_v1.2_970411.docx 1.2 اصالحات 11/04/97 سمانه ترابی پور

 MOHIT_HISInstructions_v1.3_970413.docx 1.3 اصالحات 11/04/97 مهناز نوری زاده

 MOHIT_HISInstructions_v1.4_970603.docx 1.4 ویرایش سند 03/06/97 سمانه ترابی پور

 MOHIT_HISInstructions_v1.5_970721.docx 1.5 ویرایش سند 21/07/97 فیروزهعالیه 

 MOHIT_HISInstructions_v1.6_970914.docx 1.6 سندویرایش  14/09/97 عالیه فیروزه

 MOHIT_HISInstructions_v1.7_970927.docx 1.7 و اصالح کلی افزودن تبصره و مصادیق 27/09/97 عالیه فیروزه

 MOHIT_HISInstructions_v1.8_970927.docx 1.8 اصالح کلی سند 10/10/97 بانیفاطمه قر

 MOHIT_HISInstructions_v1.9_971014.doc 1.9 اصالح کلی سند 14/10/97 فاطمه سارانی راد

 MOHIT_HISInstructions_v1.10_971015.doc 1.10 های موردیافزودن مثال 15/10/97 عالیه فیروزه

 MOHIT_HISInstructions_v2.0_971022.doc 2.0 سازی سندنهایی 22/10/97 فاطمه قربانی

 MOHIT_HISInstructions_v2.1_980211.doc 2.1 افزودن تبصره و خطاهای رایج 11/02/98 عالیه فیروزه

 MOHIT_HISInstructions_v2.2_980216.doc 2.2  اصالح فرایند 16/02/98 عالیه فیروزه

 Issuer 2.3 MOHIT_HISInstructions_v2.3_980319.docافزودن کدینگ  19/03/98 عالیه فیروزه



 

 حوزه وزارتی

 اتـاوری اطالعــآمار و فن مدیریت مرکز

 های اطالعات بیمارستانیسازی سرویس استحقاق درمان در سامانهپیادهدستورالعمل  

 

 

 33از  3صفحه 

 MOHIT_HISInstructions_v2.4_980519.doc 2.4 اصالح کلی سند 19/05/98 فاطمه سارانی راد

 MOHIT_HISInstructions_v2.5_981015.doc 2.5 اصالح سند بر اساس نسخه جدید سرویس 15/10/98 عالیه فیروزه

 MOHIT_HISInstructions_v2.6_981127.doc 2.6 اصالح سند بر اساس نسخه جدید سرویس 27/11/98 فیروزهعالیه 

 10/12/98 فاطمه سارانی راد
اصالح کلی سند و تعیین صادر کننده شناسه 

 ها
2.7 MOHIT_HISInstructions_v2.7_981210.doc 

 26/12/98 فاطمه سارانی راد
دریافت شناسه اضافه کردن موارد مربوط به 

HID 
2.8 MOHIT_HISInstructions_v2.8_981226.doc 



 

 حوزه وزارتی

 اتـاوری اطالعــآمار و فن مدیریت مرکز

 های اطالعات بیمارستانیسازی سرویس استحقاق درمان در سامانهپیادهدستورالعمل  

 

 

 33از  4صفحه 

 فهرست مطالب

 7 ................................................................................................................................................................. مقدمه -1

 8 ...................................................................................................................................................... محدوده سند -2

 9 .............................................................................................................................................................. فیتعار -3

 11 ....................................................... هامارستانیدر ب استحقاق درمان سیو استفاده از سرو رشیپذ ندیفرآ -4

 HID ............................................................................................................... 22انواع شناسه  افتیدر قیمصاد -5

 24 ..................................................................................... یاستحقاق سنج سیدر سرو جیرا یخطاها تیهدا -6

 Time Out .................................................................................................................................................... 24 یخطا -1-6

 Call Limit Is Over .................................................................................................................................. 24 یخطا -2-6

 25 ............................................................................................. شوند. تیهدا نیگزیبا شناسه جا دیکه با ییخطاها -3-6

 HID ....................................................................................................................................................... 26بارکد  -7

 HID ............................................................................................................... 26اصول و ضوابط ثبت و چاپ شناسه  -7-1

 29 ......................................................................................................................................................... هاوستیپ -8

 29 ................................................................................................ درماناستحقاق  سیسرو یساز ادهیپ یقالب اصل -8-1

 33 ......................................................... درمان یاستحقاق سنج سیگر موجود در سرو مهیب یهاسازمان یکدها -8-2

 



 

 حوزه وزارتی

 اتـاوری اطالعــآمار و فن مدیریت مرکز

 های اطالعات بیمارستانیسازی سرویس استحقاق درمان در سامانهپیادهدستورالعمل  

 

 

 33از  5صفحه 

هاجدولفهرست   

 15 ................................................................................................................................................... مهیاستعالم ب سیوسر یخروج -1جدول 

 HID ....................................................................................................................................... 16شناسه  افتیدر سیسرو یخروج -2جدول 

 HID ............................................................................................................................................ 22انواع شناسه  افتیدر قیمصاد -3جدول 

 25 .........................................................................................................................نیگزیمنجر به صدور کد جا یفهرست خطاها -4جدول 

 DO_IDENTIFIER ....................................................................................................................................................... 26کالس  -5جدول 

 Issuer ....................................................................................................................................................... 27 یممکن برا ریمقاد -6جدول 

 Issuer ........................................................................................................................................... 27 ریمعادل مقاد یکد دو رقم -7جدول 

 

 

 



 

 حوزه وزارتی

 اتـاوری اطالعــآمار و فن مدیریت مرکز

 های اطالعات بیمارستانیسازی سرویس استحقاق درمان در سامانهپیادهدستورالعمل  

 

 

 33از  6صفحه 

 

 هاشکلفهرست 

 21 ........................................................................................................ مارستانیق درمان در  باستحقا سیاستفاده از سرو ندیفرآ -1شکل 

 28 ...................................................................................................................................... رشیشده در برگه پذ دینمونه بارکد تول -2شکل 

 29 ............................................................................................................................ رشیدر فرم پذ یو ضرور ازیمورد ن یلدهایف -3شکل 

 30 ................................................................. )وزارت بهداشت( یآزاد و تصادف مهیبه همراه دو رکورد ب ماریب یهامهیفهرست ب -4شکل 

 30 ................................................................................................................... نیگزیجا HIDشناسه  افتیجهت در مهیانتخاب ب -5شکل 

 31 ..................................................................................................................................................................... شناسه رزرو افتیدر -6شکل 

 HID ...................................................................................................................................................................... 32ابطال شناسه  -7شکل 

 HID ....................................................................................................................................................... 33شناسه  تیوضع یبررس -8شکل 

 



 

 حوزه وزارتی

 اتـاوری اطالعــآمار و فن مدیریت مرکز

 های اطالعات بیمارستانیسازی سرویس استحقاق درمان در سامانهپیادهدستورالعمل  

 

 

 33از  7صفحه 

 مقدمه -1

-یمهاطالعات برخط ب یگاهپا یلتشک»بر  یمبن ایران،یاسالم یقانون برنامه ششم توسعه جمهور 70بند چ ماده  یسازییاجرا یروپ

اطالعات  یکیلکترونامکان تبادل ا یجادا»بر  یقانون، مبن ینهم 67و بند ت ماده « سالمت یمهشدگان درمان کشور توسط سازمان ب

استحقاق درمان را  سرویسسالمت  یمهسازمان ب «یاجرائ یهادستگاه یرسا یازمورد ن هایستعالمبه ا یکیالکترون ییو پاسخگو

 نموده است. یفتعر

 همینیازد یکه ط« سالمت یمهاز خدمات تبادل داده ب یبردارطرح بهره»از  یبه عنوان بخش یسنجاستحقاق سرویس ین،بر ا عالوه

 یکه خدمات الکترونیدار در ارایتاولو یهااز طرح یکیبه عنوان  15/10/1394 یخدر تار یکیتوسعه دولت الکترون یسیونجلسه کم

 .شودیاست، محسوب م یدهرس یب( به تصویو تعاون ی)خصوص یردولتیبا بخش غ مشارکت برای
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 سند محدوده -2

و الزام مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و  کل کشور 97ال برنامه و بودجه سقانون  17تبصره  «د»به منظور اجرایی کردن بند 

این سازمان  ،شدگان بر اساس ضوابط اعالم شده توسط سازمان بیمه سالمتسنجی از پایگاه اطالعات برخط بیمهدارویی به استحقاق

اقدام نموده است. در راستای  «یشدگان بستریمهن بدرما یکی( الکترونی)اعتبارسنج یسنجاستحقاق یهانامهیوهش» نسبت به ابالغ

سنجی درمان در سطح مراکز درمانی )بیمارستان، حوزه بستری( بر اساس این دستورالعمل نامه، سرویس استحقاقاجرای این شیوه

دهنده سامانه های توسعهتتمامی مراکز بیمارستانی اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و ... الزامی است. شرکسازی و اجرای آن در پیاده

آمار و فناوری اطالعات وزارت مرکز مدیریت موظفند بر اساس این دستورالعمل و استانداردهای ابالغی ( HISاطالعات بیمارستانی )

یس ها اقدام نمایند. محدودۀ این سروافزاری خود در بیمارستانروزرسانی سامانه نرمهببهداشت درمان و آموزش پزشکی، نسبت به 

 شود.افزار اطالعات بیمارستانی را شامل میدهنده نرمهای توسعههای کشور و تمامی شرکتتمامی بیمارستان
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 تعاریف -3

خدمات در  ارایهنامه خود موظف به مدیریت و ساماندهی که در اساس است: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت

 .استدهنده خدمات سالمت هیمراکز ارا

 .استهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور : منظور دانشگاهدانشگاه

خدمات سالمت شامل تمامی دهنده  ارایههای اطالعاتی مراکز سامانه :خدمات سالمتدهنده ه یاسامانه اطالعاتی مراکز ار

های ها، آزمایشگاهها، درمانگاهمانند بیمارستاندهنده خدمات سالمت هیهای اطالعاتی هستند که در مراکز اراافزارها و سیستمنرم

برداری، خانه بهداشت و غیره نصب بوده و قسمتی از اطالعات درمان و بهداشت شهروندان را ذخیره و مدیریت بالینی، مراکز تصویر

 نامیم.می 1POCSخدمات سالمت را دهنده هیاکنند. به اختصار سامانه اطالعاتی مراکز ارمی

که در بیمارستان است دهنده خدمات سالمت ارایههای اطالعاتی مراکز : یک نوع از سامانه2العات بیمارستانیسیستم اط

 کند.یندهای بالینی و اداری را مدیریت میآفر

های دنیای واقعی شود که نمایانگر موجودیتهایی اطالق میشناسه دنیای حقیقی، به آن دسته از شناسه: 3شناسه دنیای واقعی

هایی نظیر کدملی )شناسه ملی( یابد که لزوما یکتا نیستند. شناسهها توسط نهادهای حقوقی تعریف و تخصیص میستند. این شناسهه

 و کد نظام پزشکی از این نوع هستند.

ای افراد تحت پوشش های مرتبط با استعالم اطالعات هویتی و بیمهکلیه سرویسسنجی درمان: استحقاق سرویس

سنجی درمان  ای درمان، تحت عنوان سرویس استحقاقهای مربوط به ارایه شناسه یکتای بیمهبیمه و همچنین سرویس هایشرکت

ای، سرویس تولید شناسه شباد، سرویس ها عبارتند از: سرویس استعالم اطالعات هویتی و بیمهشوند. برخی از این سرویسمعرفی می

روزرسانی و سرویس به سرویس تولید شناسه شباد جایگزین ،دن شناسه شباد تولید شدهاعتبارسنجی شناسه شباد، سرویس باطل کر

                                                 

1Point of Care System 

2 HIS 

3 RWI 



 

 حوزه وزارتی

 اتـاوری اطالعــآمار و فن مدیریت مرکز

 های اطالعات بیمارستانیسازی سرویس استحقاق درمان در سامانهپیادهدستورالعمل  

 

 

 33از  10صفحه 

 .شناسه جایگزین

گر به افراد در هر مراجعه تحت های بیمهشناسه یکتایی است که توسط سازمان :1)شباد( ای استحقاق درمانشناسه بیمه 

دهنده خدمت، مورد تایید سازمان بیمه ارایهاجعه کننده به مرکز فرد مرکه  و نشان دهنده این موضوع استیابد شرایطی تخصیص می

گر به سامانه نرمها دریافت نماید. این شناسه توسط سازمان بیمهگر بوده و مجاز است خدمات مورد نظر را بر اساس دستورالعمل

به جای  این دستورالعملدر  .استرچه بیمه شود. این شناسه معادل شناسه سریال هر برگه دفتافزاری استعالم کننده بازگردانده می

 استفاده شده است. است Health ID عبارت که کوتاه شده «HIDشناسه »معادل صطالح ز اا «شناسه شباد»اصطالح 

است. شناسه ارجاع توسط بیمار  DO_IDENTIFIERشناسه ارجاع یک شناسه دنیای واقعی و از نوع کالس  شناسه ارجاع:

شود شود. شایان توجه است که شناسه ارجاع از طریق سرویسی تولید میه مییارا 2لب فرم کاغذی به مرکز سطح و یا در قا یارجاع

 شود.یداده م اختصاصو به ازای هر مراجعه فرد در صورت لزوم به ارجاع، شناسه جدیدی  شودمیه یگر پایه اراکه توسط سازمان بیمه

گیرد تا و در اختیار مراکز درمانی قرار میشده تولید  گربیمههای که توسط سازمانیکتایی است  شناسه جایگزین: HIDشناسه 

. این شناسه در مدت بستری استفاده شود HIDبه عنوان شناسه  آناز  ،در زمان پذیرش HIDدر صورت عدم امکان تولید شناسه 

 شود.انی میروزرسسنجی بههای استحقاقفرآیند مشخصی و با فراخوانی سرویسدر بیمار، 

را  نکنندگا جعهامر به هشدارایه  تخدما بر رتنظا ظیفهو و ستامستقر  نستاربیما محلدر  که بیمه نمازسا سشنارکاناظر بیمه: 

 .دارد هعهد بر

گر پایه برای کننده و یا فراهم نبودن سرویس سازمان بیمهای مراجعهای است که در موارد عدم پوشش بیمهشناسه شناسه آزاد:

 شود. کننده صادر میمراجعه

 

                                                 

1 SHEBAD (HID) 
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 هادر بیمارستان فرآیند پذیرش و استفاده از سرویس استحقاق درمان -4

 سنجی درمان باید این نکته مد نظر قرار گیرد که:در کلیه مراحل استفاده از سرویس استحقاق

 «خدمت به وی خللی ایجاد نشود ارایهبیمار دچار مشکل نشود و در روند »

 

 اقداموضعیت ارجاعی بیمار تعیین ستان، مسئول پذیرش در ابتدا باید نسبت به یمار به بخش بستری بیمارهنگام مراجعه ب -1

. برای این منظور به دو صورت می توان عمل کرد، درج نماید HISدر  را ، شناسه ارجاعوینموده و در صورت ارجاعی بودن 

اقدام به  و یا با استفاده از بارکدخوان صورت دستی هل پذیرش باگر بیمار شناسه ارجاع خود را به همراه داشته باشد، مسئو

، با استفاده از کد ملی بیمار، اقدام به نماید و در صورتی که بیمار شناسه ارجاع خود را به همراه نداشته باشدآن میدرج 

 نماید.جاع مرتبط را انتخاب میشناسه ار، و پس از مشاهده اطالعات بازگشتی نمودهبیمار  ارجاع  های فعال  دریافت شناسه

 دیده شود. را ببینید(  1)پیوست  HISسرویس باید گزینه مناسب در سیستم  یقهای ارجاع از طربرای دریافت شناسه

 صورت زیر است.ه در حالت کلی و در حالتی که بیمار ارجاعی باشد ب HIDنحوه تولید و صدور شناسه  -1** نکته 

 

بیمار ارجاعیپذیرش

بیمار  یر ارجاعیپذیرش

استعال  بیمه و  دور 
برای اولین  HIDشناسه 

بار

تولید شده  HID دریافت شناسه
شناسه =  در مرکز درمانی قبلی
ارجاع

جدید با  HID تولید شناسه
استفاده از شناسه ارجاع

 

( تفاوتی ندارند و صرفا فرایند صدور و بهره برداری از آنها HIDشناسه های ارجاع با شناسه های شباد ) -2** نکته 

در استحقاق  HIDهای شناسهساختار های ارجاع مانند ساختار شناسهمربوط به فرایندهای نظام ارجاع الکترونیکی می باشد. 
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 Issuerو   Assignerاست. بنابراین برای پر کردن پارامترهای زمان صادرکننده شناسه( دهنده سا)دو رقم ابتدا نشانسنجی 

 یابارکدخوان  یقاز طر به صورت دستی و یا است که شناسه ارجاع یحالت یقاعده برااین شود. عمل می براساس این مورد 

 .شود یافتدر یممستق هاییسسرواز  یرغ یگرید یرهر مس

 هی کووه شناسووه ارجوواع بیمووار بووه صووورت سیسووتمی و بووا اسووتفاده از سرویسووهای مربوطوودر صووورت  -3نکتههه  **

(GetActiveReferralIDByNationalCode وGetActiveReferralIDByPersonIdentifier   ) ،دریافوووت شوووود

الت نیواز بوه به عبارت دیگر در این ح شود.و از طریق سرویس ارسال میرات نیاز به اعمال تغیی شناسه ارجاع صحیح، بدون

تعیین سازمان صادرکننده شناسه بر اساس دو رقم ابتدای شناسه نیست. در این حالت شناسه برگردانده شده از سرویس عیناً 

 یسبوووا اسوووتفاده از سووورو اگووور بوووه عنووووان مثوووالشوووود. در سووورویس صووودور شناسوووه ارسوووال موووی 

GetActiveReferralIDByNationalCode یسسروبا استفاده از  یا GetActiveReferralIDByPersonIdentifier 

 یسدو سورو یونا یو مقودار خروجو همشخص شد یسدر خود سرو Issuerو  Assignerشود، مقدار  یافتشناسه ارجاع در

  .شودیارسال م یسسرو درهمان مقدار شناسه ارجاع خواهد بود که 

شماره نظام  درج /شناسه اتباع خارجی ویملدکموظف است با درخواست  یرشمسئول پذ در صورتی که بیمار ارجاعی نباشد، -2

و ای بیمه اطالعات: فهرست بازگشتی از سرویس استعالم بیمه شامل. یدنمابیمار  یرشاقدام به پذ ،پزشکی پزشک معالج

 اییمهصندوق بگر، یمهنام سازمان ب شماره بیمه، (،یتتولد، جنس یخآدرس، عکس، تار ی،خانوادگنام و نامشامل )فرد هویتی 

همچون نام و نام یگریاطالعات د در صورت موجود بودن و اعتبار یختار ای،تاریخ شروع بیمه (،اییمه)نوع خدمت ب

 اما محدود به این موارد نیست. است خانواده یتعداد اعضااصلی و شده یمهرابطه با ب ی،شده اصل یمهب یخانوادگ

در  validFrom یلدمنظور از ف ینا ی. براداده شود یشنما یزن هیمشروع ب یختار رابط کاربری بایستیدر  -4** نکته 

، استفاده (CallupInsurance) یمهاستعالم ب یسدر سرو insuranceInquiryVOاز کالس  ExtraProperties یژگیو

 داده شود. یشنما یزن یصترخ واحد یبرا یسسرو یدر خروج یدپارامتر با ینشود. ا

 مجهول الهویه -1تبصره 

، از طریق مکانیزم وجود نداشته باشدبیمار  «ی/ شناسه اتباع خارجیملکد» یافتامکان درتحت هیچ شرایطی که  یورتدر ص 
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 .شودعمل می« مجهول الهویه»پذیرش 

وی قابل ارایه باشد )به عنوان مثال پایه اما نوع بیمه  در صورتی که کد ملی/ شناسه اتباع بیمار در اختیار نباشد حالت اول:

کننده به پذیرش، فردی غیر از بیمار )همراه بیمار( است که کد ملی بیمار را در اختیار ندارد اما در مانی که مراجعهدر ز

-( از مکانیزم مجهول الهویه استفاده شده و شناسه جایگزین بر اساس نظر مراجعهاطالع داردخصوص نوع بیمه پایه وی 

در  حالت دوم: شود.دریافت میگزین بیمه سالمت/ جایگزین تامین اجتماعی( )جایگر پایه کننده به پذیرش از سازمان بیمه

بیمار و همچنین نوع بیمه پایه بیمار در اختیار نباشد از مکانیزم مجهول الهویه  «ی/ شناسه اتباع خارجیملکد»صورتی که 

  .شوددریافت میبرای بیمار  آزاد جایگزین HIDاستفاده شده و شناسه 

شوند )به عبارت  یتآپد یدوقت نبا یچ، هدر این حالت )مجهول الهویه( اخذ شده یگزینجا HID یاسه هاشن -5** نکته 

 نشود( یفراخوان HID یشناسه ها ینا یبرا UpdateHID تابع یزمان یچه یگرد

 نوزاد -2تبصره 

خود نوزاد  یتهو پذیرش نوزاد با روز پس از تولد،  30تا )فاقد کد ملی( سنجی نوزادان فاقد شناسنامه استحقاقبرای  الف( 

 . اخذ می شود پدر یمهب یامادر  یمهببر اساس  HID و)در صورت وجود( 

 .اخذ شودمجزا  یها HIDاگر نوزادان چند قلو بودند، ، 2با توجه به تبصره -6** نکته 

صدور  مسلح اقدام به آنکه بیمه نیروهای در صورتی که نوزاد تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح باشد، با توجه به ب(

قابل انجام است. در حال حاضر این نوزادان برای  HIDصدور کد  و استحقاق سنجی ،نمایدمیاز بدو تولد  و شناسه دفترچه

و شرایط فوق در زمان اتصال  شودصادر می آزادبنابراین کد جایگزین از نوع  ،بیمه نیروهای مسلح به سرویس متصل نیست

 .برقرار خواهد بودسرویس نیروهای مسلح 

 خارجی اتباع -3تبصره 

و با درج « اتباع خارجی»اند از طریق مکانیزم ستحقاق سنجی و استعالم بیمه اتباع خارجی که به بیمارستان مراجعه کردها 

شناسه شناسه بیمه شونده )کد ملی/  یمه،استعالم ب یسبا توجه به آنکه در سروگیرد. اتباع خارجی صورت میای بیمهشناسه 

 Typeو  Issuerو  Assigner یژگیو یکالس دارا ینو ا شودمی ارسال DO_Identifierاتباع( در قالب کالسی از نوع 
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و  Assigner=MOI_BAFIA در زمان استعالم بیمه اتباع خارجی، این پارامترها باید با مقادیراست، 

=MOI_BAFIAIssuer  وType=BAFIA_ID د.نشو مقدار دهی 

 بیمه نیروهای مسلح -4تبصره 

و در  آزاد شناسه صادر شده برای این بیماران از نوع، وجود ندارد سرویسدر نیروهای مسلح سرویس بیمه با توجه به آنکه  

مسلح تکمیل بیمه عنوان نام بیمه با فیلد در فرم پذیرش  لیاست وصورت قطعی سرویس، از نوع شناسه جایگزین آزاد 

  گردد.

در و  ودش یفراخوان ،اعالم شده /شناسه اتباع خارجییکدمل یبرا یمهاستعالم ب یسسرو ها ابتدایسسرو یفراخوان یبدر ترت -3

از  %5شود. از آنجا که تنها حدود ای در پی نداشته باشد، سرویس استعالم هویت فراخوانی میصورتی که این استعالم نتیجه

ها شوند، این توالی فراخوانی سرویساستفاده از بیمه پذیرش میکنندگان به مراکز درمانی به صورت آزاد و بدون مراجعه

 شود. دهد و اطالعات هویتی فرد با استعالم از بیمه واکشی میدفعات استفاده از سرویس استعالم هویت را کاهش می

 اتباع خارجی فاقد شناسه اتباع خارجی -5تبصره 

 شود.و شناسه جایگزین آزاد صادر می گیردهویت انجام نمی استعالم فاقد شناسه اتباع خارجی برای اتباع خارجی 

با  ،و اعتبار آن درست باشد یمهصندوق ب ی،خانوادگنام و نام ی،ملکدشامل  یاصل یتیهوای و بیمهکه اطالعات  یدر صورت -4

دریافتی از سرویس در شود و اطالعات تولید می گر انتخاب شدهسازمان بیمه نامبا توجه به  HIDشناسه  ،انتخاب نوع بیمه

 شود.نمایش داده می صورت خودکار هدایت یافته وه ب فرم پذیرش

 ازصادره در بدو پذیرش  HID، شناسه )نظام ارجاع( الزم به ذکر است که در زمان پذیرش بیماران ارجاعی -7** نکته 

 شناسه ارجاع مجزا است و هر گونه تغییر در ساختار شناسه ارجاع غیر مجاز است. 

در مواردی که عدم تطابق بین اطالعات هویتی بیمار و خروجی سرویس استحقاق درمان وجود داشته باشد،  -6تبصره 

رساند تا وی اقدامات الزم جهت رفع کارشناس پذیرش موضوع را به بیمار اطالع داده و مراتب را به اطالع ناظر بیمه نیز می

 صدور کد وجود نخواهد داشت.  عدم تطابق را پیگیری نماید، اما مانعی برای

ای دریافت استعالم بیمهخروجی از سرویس ی که به عنوان های، عالوه بر بیمهکنندگانبرای تمامی مراجعه -7تبصره 
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نشان داده شود و  ی فردهای پایهبیمه فهرستدر نیز « تصادفی و آزاد»با عنوان  به تفکیکدو نوع بیمه باید ، شودمی

-نمی ،های بیمهیا بر اساس دستورالعملخواهند برای بیماران تصادفی یا بیمارانی که نمیان انتخاب آن را امکپذیرش کاربر 

 .داشته باشداستفاده نمایند،  ی خودی پایهاز بیمهتوانند 

تحت پوشش بیش از که فرد  یدر صورتدهد. های مختلف خروجی سرویس استحقاق درمان را نشان می( حالت1جدول ) -5

آنچه در پیغام بیمه مورد استفاده بر اساس ای، ضمن نمایش پیغام توصیهای( ای باشد )همپوشانی بیمهازمان بیمهیک س

 .تعیین خواهد شدای قید شده توصیه

 استعال  بیمهخروجی سرویس  -1 جدول

 اقدا  خروجی سرویس ردیف

 HIDصدور  انتخاب بیمه پایه و یهپا یمهرکورد ب یک 1

2 

 یهپا یمهرکورد بیا چند دو 

های نمایش داده شده، بیمه ینو از ب یافته یشنماپوشانی در صورت وجود هم یایهتوص یغامپ

از سازمان  HIDانتخاب و شناسه  پایه بیمه آنچه در پیغام توصیه ای قید شده،بر اساس 

 مربوطه صادر شود. 

 رکورد یکو  یهپا یمهرکورد ب یک 3

 یلیتکم هیمب
 .گیردیصورت م HIDشناسه  یصانتخاب شده و بعد از آن تخص یهپا یمهب

 رکورد یکو  یهپا یمهدو رکورد ب 4

 یلیتکم

نسبت به صدور  شده و عمل  2برای انتخاب بیمه پایه مانند ردیف ضمن نمایش بیمه ها، 

 اقدام شود.  HIDشناسه 

 بر اساس بیمه آزاد. HIDتخصیص شناسه  یلیتکم یمهدو رکورد بیک یا  5

6 

 خالی

و در  )به همراه وارد کردن سال تولد( گیردیحالت استعالم ثبت احوال صورت م یندر ا

به صورت  اطالعات هویتی فرد ثبتصورتی که سرویس ثبت احوال نیز دچار مشکل بود 

شود و در صورتی که دریافت می اظهارشدهبا نوع بیمه  HIDو شناسه  شدهانجام  یدست

یابد. اگر به صورت آزاد تخصیص می HIDاطالعی از نوع بیمه فرد در دست نبود شناسه 

با نوع جایگزین  HIDهای نیز با مشکل مواجه شد از شناسه HIDسرویس دریافت شناسه 

 شود.استفاده میبیمه مشخص شده 

7 

 خطا

و در تولد(  )به همراه وارد کردن سال گیردیحالت استعالم ثبت احوال صورت م یندر ا

به صورت  اطالعات هویتی فرد ثبتصورتی که سرویس ثبت احوال نیز دچار مشکل بود 

شود و در صورتی که با نوع بیمه اظهارشده دریافت می HIDشده و شناسه انجام  یدست

یابد. اگر به صورت آزاد تخصیص می HIDاطالعی از نوع بیمه فرد در دست نبود شناسه 
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جایگزین با نوع  HIDهای نیز با مشکل مواجه شد از شناسه HIDسرویس دریافت شناسه 

 شود.بیمه مشخص شده استفاده می

 

 شود. فراخوانی می HID دریافت شناسه، تابع ، با انتخاب نوع بیمهای و اطالعات هویتی فردپس از استعالم اطالعات بیمه -6

های قدیمی اخوانی تابع برای پروندهفر و در زمان پذیرش فراخوانی شود.بایستی به صورت برخط  HIDدریافت شناسه  تابع -7

 .باشد و خالف ضوابط استها گذشته است مجاز نمیکه تاریخ پذیرش آن

 دهد. را نشان می این تابعهای ممکن در نتیجه فراخوانی ( حالت2جدول )

 HIDسرویس دریافت شناسه  خروجی -2 جدول

 اقدا  خروجی سرویس ردیف

1 

 HIDشناسه 

  شناسهHID  در سرویس داده پیام پذیرش برخط در کالس

AdmittedCompositionVO  در ویژگیSHEBAD  از کالسInsuranceVO 

 گیرد.قرار می

 شناسه HID  از نوعDO_IDENTIFIER ت اطالعات خدما در سرویس داده پیام

در ویژگی  BillPatientCompositionVOسالمت )روکش اسناد( در کالس 

SHEBAD  از کالسInsuranceVO گیرد.قرار می 

ضروریات ارسال الکترونیکی داده پیام خدمات »موارد اعالمی طبق دستورالعمل بازنگری 

اعمال  13/08/98ابالغ شده در تاریخ « سالمت به منظور رسیدگی الکترونیکی اسناد بیمه ای

 شود.

2 
 خالی

با  1و موارد مربوط به ردیف  شود.جایگزین با نوع بیمه مشخص شده  استفاده می HIDهای از شناسه

 شناسه دریافت شده اعمال می شود.

3 
 خطا

با  1و موارد مربوط به ردیف  شود.جایگزین با نوع بیمه مشخص شده  استفاده می HIDهای از شناسه

 اعمال می شود.شناسه دریافت شده 

 

 قوانین همپوشانی -8تبصره 

از  HIDای همزمان باشد، امکان دریافت شناسه با توجه به اعمال قوانین همپوشانی، چنانچه بیمار دارای چند پوشش بیمه 

 Recommendation Messageشرایط همپوشانی با پر بودن فیلد گر وجود خواهد داشت. های بیمهیکی از سازمان

 سازی شده است:در حال حاضر قواعد زیر در سرویس پیادهشود. مشخص می
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  بیمه از سازمان سایر اقشار  و ای همزمان از صندوق روستاییان، همگانیدارای پوشش بیمهبیمار  که صورتیدر

فت تأمین اجتماعی باشد، باید از بیمه تأمین اجتماعی استفاده نماید. در این حالت دریابیمه همزمان در سالمت و 

با نمایش پیام مناسب به کاربر راهنمایی الزم در  و باید شودشناسه از سازمان بیمه سالمت با خطا مواجه می

  خصوص انتخاب بیمه درست ارایه شود.

 ای همزمان از صندوق کارکنان دولت سازمان بیمه سالمت و تامین صورتی که بیمار دارای پوشش بیمه در

خروجی سرویس  در باشد، )اصلی( سرپرست بعنوانزمان بیمه و در هر دو سااجتماعی باشد، 

CallUpInsurance است. های خودنتخاب هر یک از بیمهشود و بیمه شده مختار به اهر دو بیمه بازگردانده می 

شود، بیمار صندوق فوق از سازمان بیمه سالمت و تأمین اجتماعی شناسایی می سهدر برخی از موارد که همپوشانی بین  :8ه نکت** 

شود. در این حالت، بیمار مدعی استفاده دارای پوشش بیمه از سازمان تأمین اجتماعی نیست اما در سرویس دارای بیمه نشان داده می

از بیمه سالمت است اما امکان دریافت شناسه از این سازمان وجود ندارد. این گروه از بیماران باید به شعب تأمین اجتماعی مراجعه و 

پس از رفع این مشکل امکان اقدام نمایند. این سازمان  در سامانه متمرکز ابطال دفترچهبه اصالح اطالعات خود  نسبت

 روزرسانی شناسه رزرو دریافت شده برای بیمار وجود خواهد داشت.دریافت شناسه از سازمان بیمه سالمت و یا به

های صادر شده توسط سامانه اطالعاتی مرکز ارائه و کلیه فرم روکش اسناد بیمارستانیو  در برگه پذیرش باید HIDشناسه  -8

 بیان شده است. 6نحوه چاپ این شناسه در بخش . شودچاپ میدهنده خدمات سالمت 

 یهواشناسوه ،یلموبا یکیشنو با استفاده از اپل کندیم یافترا از بخش در HID یهافهرست شناسه روزانه یمارستانیناظر ب -9

HID یوقدار تطبمعتبر عکس ییو کارت شناسا یماررا با اطالعات ب حاصل از استعالم عکس و ته، اطالعاترا استعالم گرف 

هوای ها از بخش، امکوان دریافوت شناسوهعالوه بر دریافت شناسه .نمایدیم ییدتأ یکیشندر اپل یقو در صورت تطب دهدیم

 ده است.صادر شده در یک بازه زمانی مشخص، در اپلیکیشن ناظر نیز فراهم ش

در مواردی که بیمارستان به اینترنت دسترسی ندارد و یا سرویس رسانی برای پیشگیری از اختالل در خدمت -10

در نظر گرفته ( GenerateBatchHID)« ای استحقاق درمانجایگزین بیمهدریافت شناسه »، استحقاق درمان قطع است

با پارامترهای ورودی  )معتبر تا یک تاریخ مشخص( ینجایگز HIDشناسه دریافت تعدادی برای  سرویسشده است. این 
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پشت به صورت  این سرویس را در زمان برخط بودن سرویس HISسامانه  جاد شده است.ای «بیمهنوع »و  «تعداد»

جایگزین و ذخیره  HID شناسهتعداد مشخصی فراخوانی کرده و نسبت به دریافت و بدون دخالت کاربر  و خودکار  حنه

 نماید.  میاقدام  نمودن آن

  جایگزین هایشناسه نکات – 9تبصره 

تعداد مراجعات  بیشترینبا توجه به یگزین دریافتی باید جا  HIDهایشناسهتعداد  های جایگزین:الف( تعداد شناسه 

 .باشد یروز کامل کار یک ی( و به ازایک بازه یک ماههدر  روز یک)در  یبه مرکز درمان

دهی به بیماران در به منظور جلوگیری از اختالل در سرویسهای جایگزین: شناسه عتبارب( موجودی و تاریخ ا

جایگزین بررسی شود و در صورتی که از  HIDهای شناسهتاریخ اعتبار و  تعدادهنگام مراجعه به پذیرش، بهتر است روزانه 

گذشته باشد، با استفاده از سرویس  هابار آناعت تاریخ و یا ه( کمتر بودبند الف همین تبصرهمیزان مشخصی )با توجه به 

با توجه به بند ج همین  جایگزین نماید. HIDاقدام به دریافت شناسه « یگزیناستحقاق درمان جا یایمهشناسه بدریافت »

 اعتبار آن در نظر گرفته شود. یختار یانروز تا پا 2 یحداقل فاصله زمانتبصره، 

 اییمهشناسه ب یافتدر» یسسرو یدر هنگام فراخوان: زمان تخصیص تاریخ اعتبار شناسه جایگزین در ج(

است  یهی. بدباشدمی هاآناعتبار  یختارجایگزین و  HIDشناسه های  یسسرو یخروج «یگزیناستحقاق درمان جا

زم است در ال ذامعتبر هستند. لتاریخ بازگردانده شده اند فقط تا شده یرهذخ HIS یستمکه در س یگزینجا HID یهاشناسه

 یرسا یاتا در هنگام استفاده و  شود یرهذخآن  «Issuer»و  «اعتبار یختار»به همراه  HID، شناسه  HIS یستمانباره س

 یدر زمان فراخوان ین. بنابرایرداعتبار شناسه اقدامات الزم صورت پذ یخرتا یبر مبنا HIDشناسه  یروزرسانهمانند ب یاتعمل

ممکن است بازه در برخی شرایط استثنا،  ینکهبا توجه به احال اعتبار چک شود.  یختار گییژو یدمرتبط، با هاییسسرو

روز  2 یحداقل فاصله زمان یگزین،باشد، در زمان انتساب و استفاده از شناسه جا یآن، طوالن روزرسانیانتساب شناسه تا به

  اعتبار آن در نظر گرفته شود. یختار یانتا پا

 جایگزین هایشناسه سازیهذخیرنحوه  -10تبصره 

تا در زمان  یدنما یرهذخ Localشده را در انباره خود به صورت  یافتدر یگزینجا HID یهاشناسه یدبا HISنرم افزار  
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داده شد(، از  یحتوض یشینپ یهاکه در بندها و تبصره یهمجهول الهو یزممکان یا یسسرو ی)از جمله در زمان قطع یرشپذ

فرد نسبت به  یتمشخص شدن هو یاارتباط و  یبا برطرف شدن مشکل قطع ید بسترینفرا یسپس در ط .یدآن استفاده نما

 .یداقدام نما 11و با در نظر گرفتن تبصره  یگزینشناسه جا پشت  حنهصورت ه و ب خودکار روزرسانیبه

 نحوه تخصیص شناسه های جایگزین -11تبصره 

از شناسه های جایگزین تخصیص داده نشده تفکیک  تخصیص داده شده را نیگزیجا HID یهاشناسه یدبا HISنرم افزار  

نماید. برای این منظور بایستی کد ملی یا شناسه اتباع شخصی که شناسه جایگزین مذکور به وی تخصیص داده شده است 

 ذخیره نماید. 9را در کنار سایر موارد ذکر شده در بند )ج( تبصره 

 روزرسانی شناسه جایگزینیس بهزمان فراخوانی سرو -12تبصره 

های کننده استفاده شد، شناسههای جایگزین برای پذیرش بیماران مراجعهپس از آنکه به دالیل ذکر شده، از شناسه 

« روزرسانی شناسه های جایگزینبه»روزرسانی شوند. برای این منظور از سرویس جایگزین استفاده شده باید به

(UpdateHIDاستفاده می  ) شود. سامانهHIS  ساعت به  1این سرویس را در زمان برخط بودن سرویس و حداقل هر

نماید. اقدام  هاجایگزین و ذخیره نمودن آن  HIDهایروزرسانی شناسهفراخوانی کرده و نسبت به به پشت  حنهصورت 

 فراخوانی شود. خودکاراین سرویس بایستی به صورت 

صورت بروز خطا در سرویس به روزرسانی شناسه رزرو، از ارسال مجدد آن خودداری  الزم به ذکر است در -9** نکته 

 شود.

شوند به همراه های جایگزینی که آپدیت نمیاز فهرست شناسهتمهیدات الزم برای دریافت گزارش  -10** نکته 

 .در نظر گرفته شودبیمارستان  HISخطای بازگشتی از سرویس در سامانه 

نیاز است ، پذیرش ، انصراف از فرد، واضح نبودن عکس بیمار ایبیمهشرایط تغییر العات هویتی بیمار، صورت تغییر اطدر  -11

 شودشناسه استفاده می سوزاندندر این موارد از سرویس ت به صدور شناسه جدید اقدام شود، و نسب سوزانده HIDشناسه 

(EliminateHID). 

بنا به عدم اطالع  در زمان قطعی سرویس به بیمارستان مراجعه کرده است و به این مثال توجه کنید. بیماری -11** نکته 
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برای این بیمار شناسه جایگزین آزاد صادر شده است. پس از اتصال سرویس، بیمار  ای خود و یا دالیل دیگر،بیمار از شرایط بیمه

به  یا دستی که بصورت خودکارمورد نظر )ن آزاد شناسه جایگزی حت پوشش بیمه سالمت است. در این موارد بایدکند که تاعالم می

 . (EliminiateHID)کردحذف  «ایتغییر شرایط بیمه»به دلیل  ( راروزرسانی شده است

 در نظر گرفته شده استیکتا ای شناسه بیمهاستعالم وضعیت های صادر شده، تابع برای ارزیابی/استعالم وضعیت شناسه -12

(VerifyHIDStatus)سوزانده»، «عدم تایید»، «تأیید شده»های ابع وضعیت یک شناسه را در یکی از حالت. خروجی این ت 

 .دهدنشان می «در انتظار تأیید»و یا  «شده

در اختیار ، «عدم تایید» های با وضعیتشناسه فهرستهای زمانی مورد نظر، در صورت نیاز بیمارستان و در بازه -12** نکته

 بیمارستان قرار گیرد.

« ترخیص و درآمد»و « پذیرش»در دو بخش HID (VerifyHIDStatus )سرویس استعالم وضعیت شناسه  -13تبصره 

در بخش ترخیص در زمان اختیاری و صورت دستی و ه بیمارستان کاربرد دارد. فراخوانی این سرویس در بخش پذیرش ب

 .شودربر نمایش داده میگرفته و نتیجه به کاو پشت صحنه صورت  خودکار صورته رسیدگی به پرونده ب

را به صورت پشت صحنه HID (VerifyHIDStatus )باید سرویس بررسی وضعیت شناسه  HISنرم افزار  -14 تبصره

 دریافت شناسه جدید اقدام شود.  نسبت به شناسه صادر شده سوزانده شدن( فراخوانی کند و در صورت ساعت 6هر )

شود.  صادرو شناسه جدید  سوزاندهه ویژه کد ملی، شناسه صادر شده حتماً باید در صورت تغییر اطالعات پایه ب -15تبصره 

زیرا در غیر این صورت تغییرات اعمال شده در سمت اپلیکیشن ناظر بیمه قابل مشاهده نبوده و موجب رد و عدم تأیید پرونده 

که شناسه اولیه باید با همان کد ملی خواهد شد. ضمن اینکه تطابق شناسه و کد ملی برای ابطال ضروری است بدین معنا 

شود. در صورت عدم مدیریت درست این  سوزانده -نه با کد ملی تغییر یافته - با آن صادر شده است HIDکه در ابتدا کد 

الزم به ذکر است این فرایند تا پیش از ترخیص بیمار بایستی  بخش، پذیرش با خطای شناسه نامعتبر مواجه خواهد شد.

 د.صورت پذیر
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 یمارستاناستحقاق درمان در  ب یساستفاده از سرو یندفرآ -1شکل 
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  HID مصادیق دریافت انواع شناسه -5

 

 HIDمصادیق دریافت انواع شناسه  -3جدول 

 مثال مصداق دریافت نوع شناسه ردیف

و مشخص  سیزمان وصل بودن سرو اجتماعی شناسه تامین  1

 بیمار اجتماعی تامین بیمهبودن 

است.  یاجتماع تامین یمهب یمراجعه کرده که دارا یمارستانبه ب یفرد

 شود.یاستفاده م اجتماعی تامین اصلیحالت از شناسه  یندر ا

و مشخص  یسزمان وصل بودن سرو سالمت شناسه بیمه  2

 بیمارسالمت  بیمهبودن 

 ینسالمت است. در ا یمهب یکه دارامراجعه کرده  یمارستانبه ب یفرد

 شود.یسالمت استفاده م بیمه اصلیحالت از شناسه 

افراد  برایو  یسزمان وصل بودن سرو آزادشناسه   3

که در  هاییبیمه یاو  اییمهفاقد پوشش ب

مایل به استفاده از    نیستند و یا سرویس

  بیمه خود نیستند

یا مسلح  یروهاین یمهب یدارا مراجعه کرده که یمارستانبه ب یفرد

شده و فرم  دریافت اصلیفرد شناسه آزاد  این . برای استکمیته امداد 

  شودمی تکمیلنامه فرد معرفیبر اساس اطالعات  پذیرش

 تامین شناسه جایگزین  4

 اجتماعی

 بودنو مشخص  یسزمان قطع بودن سرو

 یمارب اجتماعی تامین یمهب

است و  اجتماعی تامین یمهب یه دارامراجعه کرده ک یمارستانبه ب یفرد

 تامین یگزینحالت از شناسه جا ینقطع است. در ا یزن یسسرو

 شود.یاستفاده م اجتماعی

 یمهب شناسه جایگزین  5

 سالمت

و مشخص بودن  یسزمان قطع بودن سرو

 بیمارسالمت  بیمه

سالمت است و  یمهب یمراجعه کرده که دارا یمارستانبه ب یفرد

سالمت  بیمه یگزینحالت از شناسه جا یناست. در ا قطع یزن یسسرو

 شود.یاستفاده م

و مشخص  یسزمان قطع بودن سرو آزاد شناسه جایگزین  6

ای و یا فراهم نبودن یمهب یطنبودن شرا

 سرویس بیمه پایه

مسلح است و  یروهاین یمهب یمراجعه کرده که دارا یمارستانبه ب یفرد

آزاد استفاده  یگزیناز شناسه جا حالت ینقطع است. در ا یزن یسسرو

 شود.یم

تصادفی و  یسزمان وصل بودن سرو شناسه تصادفی  7

 بودن بیمار

 تصادف کرده است.مراجعه کرده  یمارستانبه ب یفرد

 یسواست و سرتصادف کرده است مراجعه کرده  یمارستانبه ب یفردتصادفی بودن و  یسزمان قطع بودن سرو شناسه جایگزین تصادفی  8
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 قطع است. یزن بیمار

 

خروجی سرویس استعالم بیمه برابر با مربوط به  ExtraPropertiesاز کالس  Coveredکه ویژگی در صورتی -13** نکته 

False .باشد و شخص بیمه دیگری نداشته باشد بایستی شناسه آزاد دریافت شود 
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 در سرویس استحقاق سنجی هدایت خطاهای رایج -6

 Time Out خطای -6-1

 شویم.ی زیر مواجه میهاخطایکی از که مدت زمان ارسال پاسخ از سرویس دهنده طوالنی شود با  در زمانی

A) The operation has timed out. 
B) The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout. 

C) Time-out. 

D) ServiceTimeOut 

 

، فرآیند صدور شناسه بیانجامدبه طول  ثانیه 10که بازگشت پاسخ از سرویس استحقاق سنجی بیشتر از انی هدایت این خطا، زم برای

الزم به ذکر است خطاهای ذکر شده ممکن است در بخشی از پیام خطای خروجی سرویس نمایش داده فراخوانی شود. جایگزین 

 شوند و محدود به موارد باال نیست.

 Call Limit Is Overخطای  -6-2

آنها منجر به  یحصح یتوجود دارد که عدم هدا ییدرمان، امکان بروز خطاها یاستحقاق سنج یسسرو یفراخوان یدر ط

گونه  این باید HIS یها. شرکتشودیم هایمارستانمسئوالن مربوطه در ب یو سردرگم دهییساختالل در سرو یجادا

 کنند. هدایت درستیخطاها را به 

 مربوطهتوکن  خدماتیاست که بسته  زمانیمربوط به  پیغام این ؛Call Limit is Overته رش یحاو یمثال خطا برای

استحقاق  یسسرو یساز یادهپ یقالب اصل»که در بخش  هازیرسرویساز  برخی اینکهاست. با توجه به  رسیدهبه اتمام 

ممکن است  یشوند و از طرف یم یفراخوان یرشهم عنوان شده است به صورت خودکار و بدون دخالت کاربر پذ «درمان

 یلقب ین. اشودیخطا م یافتتابع منجر به در ینا یهر بار فراخوان ینباشد، بنابرا یدهبه اتمام رس یزتوکن ن یبسته خدمات

 callشده و اگر متن  یشود که ابتدا خطا بررس یتصورت هدا ینخطا به ا ینمثال ا یشوند. برا یتهدا یدخطاها با

limit is over  توکن و اقدام جهت شارژ  خدماتیبر اتمام بسته  مبنی فارسیمناسب  پیغاموجود داشت،  پیغامکل در
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 مجدد آن صادر شود.

 .شوند هدایت جایگزینبا شناسه  بایدکه  خطاهایی -6-3

( فهرست 3شوند در جدول ) یتهدا یگزینسامانه به  صدور شناسه جا یدها باکه پس از رخ دادن آن ییخطاها یهاول فهرست

موارد باشد. الزم به ذکر است که  یناز ا یایررشتهز یممکن است خطا حاو یعنیاست  یکل یبندموارد دسته یناند. اشده

وجود دارد که  یزن دیگرمرتبط  یدر زمان وقوع خطاها یگزینامکان صدور کد جا یر،عالوه بر موارد ذکر شده در جدول ز

 کنند.  هدایت درستیرا به  فرایندموارد مشابه،  رویتدر صورت  بایستیتوسعه دهنده  یهاشرکت

 خطاهای منجر به  دور کد جایگزین فهرست -4 جدول

 خطا ردیف

1  An established connection was aborted by the software in your host machine. 

2  The request failed with HTTP status 404 Not Found 

3  An existing connection was forcibly closed by the remote host 

4  The request failed with HTTP status 503 

5  Unable to connect to the remote server No connection could be made because the target 

machine actively refused it 

6  A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a 

period of time 

7  The underlying connection was closed 

8  The remote name could not be resolved 

9  Service status is off 

10  Error at CallupInsurance. Error at Provider Service. ProviderServiceResponse. The 

remote name could not be resolved: 'imeapi.ihio.gov.ir' 
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 HID بارکد -7

-می تولید HIS افزارنرمهایی که در اختصاص یافته به بیمار در تمامی برگه HIDتر اشاره شد، نیاز است گونه که پیشهمان

 درج شود. مذکورهای ر این بخش در برگهشوند، درج شود. این شناسه باید به صورت بارکد و بر اساس استاندارد ارایه شده د

 HIDاصول و ضوابط ثبت و چاپ شناسه  -7-1

و  GetHIDبا عنوان  آداپتورهای پرونده الکترونیکی سالمتموجود در  HIDدریافت شناسه  تابع دواز  HIDجهت تولید شناسه 

GetHIDurgent به شرح زیر می باشند:ابع وپارامترهای ورودی این ت شود.استفاده می  

GetHID( شناسه حاوی کدملی/شناسه اتباع خارجی  ,شناسه ارائه دهنده خدمت, شناسه بیمه گر  ,شناسه استعالم, شناسه ارجاع}اختیاری{  ) 

GetHIDurgent(شناسه ارائه دهنده خدمت,شناسه حاوی کدملی/شناسه اتباع خارجی, شناسه بیمه گر   , شناسه ارجاع}اختیاری{  ) 

.مار ارجاعی باشد، پر کردن پارامتر آخر یعنی شناسه ارجاع، اجباری استصورتی که بی در -14** نکته   

 :است اطالعاتی ذیل فیلدهای با DO_ IDENTIFIERکالس از نوع  HIDتابع تولید شناسه  خروجی

 

 DO_IDENTIFIERکالس  -5جدول 

 ویژگی ردیف

 نوع

 داده
 توضیحات

1 Issuer String  نشان میدهدرا  شناسه کنندهصادر مرجع. 

2 Assigner String سازمان تخصیص دهنده شناسه را نشان می دهد. 

3 Id String شناسهعنوان مثال  به مقدارشناسه است HID گیرددر این ویژگی قرار می. 

4 Type String نوع شناسه 

 

 4 گیرد. عناوین انتساب داده شده به این ویژگی در جدولمیگر قرار سازمان بیمهیعنی مرجع صادر کننده شناسه  Issuerدر ویژگی 

 نمایش داده شده است.
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 Issuerمقادیر ممکن برای  -6جدول 

 توضیحات مقدار ردیف

1 Tamin بیمه تأمین اجتماعی 

2 IHIO بیمه سالمت 

3 MOHME_IT وزارت بهداشت(/تصادفیآزاد( 

 

به  5یک عدد دو رقمی مطابق با مقادیر جدول  Issuerو با توجه به مقادیر موجود در فیلد  HIDیافت شناسه پس از در نکته مهم:

شناسه  Issuerاست. به عنوان مثال اگر مقدار  شناسهکه نشان دهنده سازمان صادرکننده شود میابتدای شناسه دریافت شده اضافه 

HID  دریافت شده برابر باIHIO های این موضوع باید توسط شرکت شود.ابتدای شناسه دریافت شده اضافه می در 02کد  ،بود

 توسعه دهنده نرم افزاری هدایت شود.

 Issuerکد دو رقمی معادل مقادیر  -7جدول 

 کد دو رقمی مقدار ردیف

1 Tamin 01 

2 IHIO 02 

3 MOHME_IT 00 

 

 گردد.شود به صورت بارکد در برگه پذیرش درج میی که در ادامه تشریح میجدید، ثبت و طبق روال HIDشناسه 

 شود:طبق روال زیر عمل میبا استفاده از فونت بارکد  HIDبه منظور تولید بارکد مربوط به شناسه 

 شود.میکاراکتر * )ستاره( افزوده  دریافت شده HIDابتدا و انتهای شناسه در  -1

و  cm8/0با فاصله  در قسمت باالی سمت چپ برگه پذیرش IDAutomationHC39Mنت با استفاده از فو HIDشناسه  -2

cm7/0 از باالی برگه پذیرش و همچنین اندازه فونتpt9  و طولcm9/5  و ارتفاعcm8/0 شود. چاپ می 
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 نشان داده شده است. 2در شکل  HIDنمونه بارکد تولید شده در برگه پذیرش برای شناسه 

برای شناسایی صحیح این بارکد توسط نرم افزارهای بارکد خوان و به  HIDدر ابتدا و انتهای شناسه  : کاراکتر *2نکته 

 شود.  منظور مشخص شدن شروع و پایان شناسه درج می

 کاراکتر * در صورتی اضافه خواهد شد که بارکد با استفاده از فونت نمایش داده شود. : 3نکته 

 

 

 در برگه پذیرش شده یدبارکد تول نمونه -2 شکل
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  هاپیوست -8

 قالب اصلی پیاده سازی سرویس استحقاق درمان -8-1

پزشکان بیمارستان که به  فهرستاز  Dropdownمحلی برای دریافت کدملی بیمار،  ،عالوه بر فیلدهای فرم پذیرش پذیرش،در فرم 

برای مواردی که مراجعه کننده نوزاد، اتباع خارجی یا مجهولCheckBox ه و سه دکم ، کد ارجاعاندشان متصل شدهکدنظام پزشکی

یابد. ها و با توجه به فرآیندی که در دستورالعمل آمده است، فرآیند ادامه میبر اساس هر یک از انتخاب باشد قرار گیرد.الهویه می

طور که همانشوند و غیرفعال میو سایر گزینه ها  زشکیکدملی و کدنظام پ ،الهویه انتخاب شودبرای مثال زمانی که گزینه مجهول

یابد تا در بازه زمانی پذیرش تا به این شخص اختصاص میجایگزین  HIDشناسه  ،شود با انتخاب نوع بیمهمشاهده می 5در شکل 

سانی و در نهایت روزره جایگزین ب HIDشناسه  «های جایگزینسرویس بروزرسانی شناسه»هویت فرد مشخص و از طریق  ،ترخیص

 اطالعات به سامانه سپاس ارسال شود.

 

 فیلدهای مورد نیاز و ضروری در فرم پذیرش -3شکل 

 

تصادفی نمایش داده و  رکورد بیمه آزاددو های فرد به همراه بیمه فهرستدر صورت ورود کدملی و کدنظام پزشکی در فرم پذیرش 
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مطابق بیمه  سپس در فرم پذیرش نمایش داده شود. HISافزار بیمه موردنظر را انتخاب نماید و توسط نرم شود تا مسئول پذیرشمی

 یابد.شود و به فرد اختصاص میاز سرویس اسحقاق درمان دریافت می HIDانتخاب شده شناسه 

 

 )وزارت بهداشت( تصادفیو  رکورد بیمه آزاددو های بیمار به همراه بیمه فهرست -4شکل 

 

 

 جایگزین  HIDانتخاب بیمه جهت دریافت شناسه  -5شکل 
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میانگین ماهانه جایگزین رزرو شده را بررسی نماید و در صورتی که از  HIDهای همواره تعداد شناسه HISافزار الزم است نرم

جایگزین نماید تا در  HID افزار اقدام به دریافت شناسهاتیک و در پشت زمینه نرمهای بیمارستان کمتر بود، بصورت اتومدرخواست

 مواردی که بیمارستان به سرویس دسترسی ندارد از آن استفاده نماید.

 

 دریافت شناسه رزرو -6شکل 

 

بودن عکس بیمار و یا مواردی دیگر که منجر به تغییر در ای فرد، واضح ندر صورت تغییر اطالعات هویتی بیمار، تغییر شرایط بیمه

ای یکتا باطل و نسبت به صدور شناسه جدید اقدام شود. در این شود، نیاز است شناسه بیمهمی HIDپارامترهای تابع صدور شناسه 

 .7، مطابق شکل شوداستفاده می HIDموارد از سرویس ابطال شناسه 
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 HIDابطال شناسه  -7شکل 
 

در هنگام ابطال شناسه و یا موارد دیگر  HIDبرای مشخص نمودن وضعیت شناسه  «HIDبررسی وضعیت شناسه »از سرویس 

 شده ابطال ،عدم تایید ،دهتایید ش ، در چهار حالت در انتظار تایید HIDشود. خروجی این سرویس وضعیت شناسه استفاده می

 نماید.مشخص می
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 HIDبررسی وضعیت شناسه  -8شکل 

 

 در سرویس استحقاق سنجی درمان موجودهای بیمه گر کدهای سازمان -8-2

 thritaEHR.Insurerسیستم کدگذاری: 

 کد ا طالح نا  ا طالح

 1 مین اجتماعیتا

 2 خدمات درمانی

 36 وزارت بهداشت

 37 آزاد

 

 

 
 
 
 
 


