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 :دانشگاه علوم پزشکی :نام بیمارستان

HIS تاریخ و زمان بررسی :مورد استفاده: 

   

 توضیحات فعالیت خیر بله ردیف

1  ☐ ☐ 
زشک پکد نظام پزشکی سه بیمار و شنا/ ی ابتدایی پذیرش، کد ملیدر صفحه

 شودمعالج دریافت می

 

2  ☐ ☐ 
و  «اتباع خارجی»، «نوزاد»ی ابتدایی پذیرش، امکان انتخاب در صفحه

 وجود دارد «مجهول الهویه»
 

3  ☐ ☐ 
 نجاماتاریخ تولد استعالم بیمه بدون دریافت ی ابتدایی پذیرش، در صفحه

 شودمی
 

  سنجی درمان انجام شده استای از سرویس استحقاقاستعالم بیمه ☐ ☐  4

5  ☐ ☐ 
ثبت احوال تنها در زمان قطعی سرویس استحقاق یا  هویت از سرویس استعالم

 شودای در استعالم بیمه انجام میعدم وجود اطالعات بیمه
 

  های استعالم شده بیمار قابل مشاهده استلیست تمامی بیمه ☐ ☐  6

  های استعالم شده وجود داردبیمه تکمیلی در لیست بیمه ☐ ☐  7

  های استعالم شده وجود دارددر لیست بیمه /تصادفیامکان انتخاب پذیرش آزاد ☐ ☐  8

  شودداده می ها نمایشپیام همپوشانی بیمه ☐ ☐  9

11  ☐ ☐ 

، های روستایی، ایرانیاندر صورت همپوشانی بیمه تأمین اجتماعی با صندوق
از سازمان تامین اجتماعی دریافت  HIDهمگانی و سایر اقشار بیمه سالمت،

 شودمی

 

11  ☐ ☐ 
 ت بیمهدر صورت همپوشانی بیمه تأمین اجتماعی و صندوق کارکنان دول

 داردوجود ها هریک از بیمهسالمت، امکان انتخاب 
 

12  ☐ ☐ 
ریافت دپس از انتخاب نوع بیمه پایه )سالمت و تأمین اجتماعی( و بیتسا )آزاد( 

 شودانجام میصحنه و بدون دخالت کاربر به صورت پشت  HIDاسه شن
 

13  ☐ ☐ 
سنجی درمان انجام رزرو در زمان قطعی سرویس استحقاقانتساب شناسه 

 گیردمی
 

14  ☐ ☐ 
حنه و بدون دخالت های رزرو به صورت پشت صتاریخ انقضا شناسهبررسی 

 شودکاربر انجام می
 

15  ☐ ☐ 
های رزرو به صورت پشت صحنه و بدون دخالت کاربر انجام روزرسانی شناسهبه

 شودمی
 

16  ☐ ☐ 

سنجی و یا استعالم هویت )در های استحقاقاطالعات پایه از خروجی سرویس
رت خودکار در فرم سنجی( به صواطالعات در سرویس استحقاقت نبود صور

 شودپذیرش تکمیل می
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  شودداده میتصویر بیمار در صورت وجود، نمایش  ☐ ☐  17

  شودشناسه در برگه پذیرش مطابق دستورالعمل اعالم شده چاپ می ☐ ☐  18

19  ☐ ☐ 
صادرکننده ثبت شده ای با توجه به سازمان بیمه HID دو رقم اول کدهای

 (37آزاد: /12بیمه سالمت: /11است.)تامین اجتماعی:
 

21  ☐ ☐ 
، توسط واحد پذیرش و دستی و خودکارها به صورت استعالم وضعیت شناسه

 واحد ترخیص قابل انجام است
 

  ابطال شناسه به صورت دستی توسط واحد پذیرش قابل انجام است ☐ ☐  21

22  ☐ ☐ 
ذخیره  SHEBADبرخط و روکش اسناد در ویژگی شناسه در سرویس پذیرش 

 شودارسال میو 
 

  شودای اعتبارسنجی میشناسه صادرشده در اپلیکیشن ناظر بیمه ☐ ☐  23
 امضا اطالعات تماس نام و نام خانوادگی مدیر فناوری اطالعات بیمارستان

 امضا اطالعات تماس HISنماینده شرکت نام و نام خانوادگی 
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لیستشرح بندهای چک  

در صفحه نخست سامانه در  مراکز خدمات درمانی کشور، HIS هایبه منظور ایجاد وحدت رویه در سامانه :2و1بند 

. عالوه بر آن مکانیزم پذیرش نوزاد، اتباع شودکد ملی و کد نظام پزشکی پزشک معالج دریافت باید بخش پذیرش، 

 شمای صفحه اولیه پذیرش را بر اساس این دو بند چک نمایید. مجهول الهویه در صفحه اول وجود داشته باشد.خارجی و 

 به این صورت است که ابتداسنجی و استعالم هویت های استحقاقاز سرویسنحوه واکشی اطالعات  :5تا  3های بند

از  تاریخ تولدشود. راخوانی میاطالعات فرد مراجعه کننده ف درمان، از طریق سرویس استحقاق با استفاده از کد ملی

 اشدی نباه اینکه بیمار تحت پوشش هیچ بیمهنیست. حال اگر به هر دلیلی از جمل سرویس استحقاق درمان های ورودی

ین دو افراخوانی  لیتوا .شودهویت ثبت احوال فراخوانی می استعالم، اطالعات از طریق سرویس اشدو یا سرویس قطع ب

 بیمارستان مدیریت شده است. HISسرویس توسط سامانه 

دا روند پذیرش باید به این طریق باشد: ابت. نماییدبیمار فرضی را پذیرش  این سه بند الزم است یکچک کردن  برای 

لد از کاربر خ توتاریاید نبشود زمانی که کد ملی وارد می. کد ملی بیمار و کد نظام پزشکی پزشک معالج را وارد نمایید

الم استعپس از درج کد ملی و کد نظام پزشکی، در صورت متصل بودن سرویس استحقاق درمان، . (3)بند  دریافت شود

حال . (4)بند  را مشاهده کندای بیمار اطالعات بیمهو کاربر باید در خروجی اطالعات هویتی و  شودمیانجام  بیمه بیمار

سرویس ثبت احوال را  HISای نباشد، سامانه شد و یا بیمار تحت پوشش هیچ بیمهدرمان قطع بااگر سرویس استحقاق 

نیاز است که یک نمونه کد ملی  5کند. بنابراین برای چک کردن صحت عملکرد بند راز هویت بیمار فراخوانی میبرای اح

 ت که هنگامی که در صفحه نخست پذیرشحل دیگر آن اسای نباشد را استعالم بگیرید. راهکه تحت پوشش هیچ بیمه

د. در ای اینترنت سیستم را قطع نماییاید، قبل از ادامه کار، لحظههستید و کد ملی بیمار و کد نظام پزشکی را وارد کرده

ا صفحه دریافت تاریخ تولد ر کند و کارشناس پذیرش باید، سرویس ثبت احوال را فراخوانی میHISسامانه  شرایط،این 

متصل کنید. اکنون باید در خروجی سرویس  دوبارهاینترنت را و قبل از ادامه کار  نموده. تاریخ تولد را وارد ده نمایدمشاه

 .(5)بند  خواهد بودمشاهده نقابل ای بیمار شده و اطالعات بیمهتنها اطالعات هویتی بیمار نمایش داده 

ماعی سالمت و تامین اجتتحت پوشش هر دو بیمه برای چک کردن این بند کافی است یک نمونه کد ملی که  :7و6بند 

و همچنین بیمه تکمیلی است را استعالم بگیرید. پس از وارد کردن کد ملی و کد نظام پزشکی پزشک معالج و انجام 

 ای تامین اجتماعی و اطالعات بیمه تکمیلیات بیمهای بیمه سالمت، اطالعاستعالم، باید اطالعات هویتی، اطالعات بیمه

 های تکمیلی باشد، کاربر پذیرش باید عالوه بر انتخابدر صورتی که بیمار تحت پوشش یکی از بیمه .(6)بند  یابدنمایش 

ستاندارد ادر زمان تکمیل اطالعات بیمار در فرم  این انتخاب بیمهو بیمه پایه، قادر به انتخاب بیمه تکمیلی نیز باشد 

از بیمارستان، نام و یا بسته به نی پر شده باشد« دارد»عبارت با  فیلد بیمه تکمیلی ای کهگذار باشد به گونهتاثیر پذیرش

 .(7بند ) در فیلد مربوطه در فرم پذیرش تکمیل شودبیمه تکمیلی 

ه بیمار ب امکان پذیرشعالوه بر بیمه نمایش داده شده بایستی  ،های بیمارنمایش لیست بیمهاستعالم و پس از  :8بند 

ق بیمه عنوان صندوه خروجی استعالم بیمه، بیمه سالمت ب نیز وجود داشته باشد. برای مثال فرض کنید در صورت آزاد
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ته باشد جود داشنیز در این صفحه ومکانیزم پذیرش آزاد  بیمه سالمتعالوه بر حال باید شود، بیمار نمایش داده می پایه

 .آزاد صادر شود HIDو  صورت آزاد پذیرش نمایده تا در صورت نیاز، کارشناس پذیرش بتواند بیمار را ب

ی های بیمار، پیغام مناسبدر صورت وجود همپوشانی بین بیمه سرویس استحقاق درمان پس از استعالم بیمه، : 9بند 

 زیر باید چک شود:برای بررسی این موضوع دو حالت دهد. نمایش می

« ر اقشارسای»و « همگانی»، «ایرانیان»، «روستایی»یک نمونه کد ملی که تحت پوشش یکی از صندوق های حالت اول: 

است را برای استعالم وارد سامانه نمایید. پس از درج  سازمان بیمه سالمت و همچنین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

 ای بیمار، پیغام زیر نمایش داده شود:کد نظام پزشکی و انجام استعالم باید عالوه بر اطالعات هویتی و بیمه

استفاده  نباشید، لذا برابر مقررات، برای جنابعالی صرفا امکاشما دارای دفترچه فعال تامین اجتماعی میبیمه شده محترم، »

  «از بیمه تامین اجتماعی میسر است.

بیمه سالمت و همچنین تحت پوشش بیمه « کارکنان دولت»یک نمونه کد ملی که تحت پوشش صندوق  حالت دوم:

را برای استعالم وارد سامانه نمایید. پس از درج کد نظام پزشکی و انجام استعالم باید عالوه بر  ،تامین اجتماعی است

 ای بیمار، پیغام زیر نمایش داده شود:یتی و بیمهاطالعات هو

بیمه شده محترم، شما دارای دفترچه فعال صندوق کارکنان دولت سازمان بیمه سالمت و دفترچه فعال تامین اجتماعی »

 « ای خود را انتخاب نمایید.باشید، لذا برای دریافت خدمت، نوع پوشش بیمهمی

 به طوری کهرا مدیریت کند. باید نوع بیمه مورد پذیرش  HISو نوع همپوشانی، سامانه  9با توجه به بند  :11 و11بند 

مت و سازمان بیمه سال« سایر اقشار»و « همگانی»، «ایرانیان»، «روستایی»های اگر بیمار تحت پوشش یکی از صندوق

ارشناس یمار با بیمه سالمت را به کهمچنین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است، سامانه نباید اجازه انتخاب و پذیرش ب

 HID ای مدیریت شود که بیمار با بیمه تامین اجتماعی پذیرش شود و گونهه پذیرش بدهد. به عبارت دیگر سامانه باید ب

 .(11)بند  از سازمان تامین اجتماعی دریافت شود

سازمان بیمه سالمت و همچنین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی « کارکنان دولت حال اگر بیمار تحت پوشش صندوق

باید بگونه ای مدیریت شود که  HISکننده انتخاب شود. به عبارت دیگر سامانه است، نوع بیمه باید توسط بیمار مراجعه

خاب صورت گرفته از همان با توجه به انت HIDقابلیت انتخاب نوع سازمان بیمه گر را به کارشناس پذیرش بدهد و 

 .(11ای صادر شود )بند سازمان بیمه

ای و هویتی بیمار را مشاهده و نوع بیمه بیمار را انتخاب کرد، در اطالعات بیمه کارشناس پذیرشپس از آنکه  :12بند 

از صحت این موضوع رای اطمینان صادر کند. ب گربیمهسازمان را از   HIDکد  صورت خودکاره باید ب HISگام بعد سامانه 

صورت بارکد در گوشه سمت چپ ه باید ب HID. کد پرینت بگیرید آناز  پس از تکمیل فیلدهای برگ پذیرش توانیدمی

 درج شده باشد. پذیرش باالی برگ
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ند همانند بشود، میسنجی درمان صادر رزرو در زمان قطعی سرویس استحقاقبرای اطمینان از اینکه شناسه   :13 بند

ای اینترنت خود را قطع کنید تا پنجره دریافت تاریخ پزشکی و قبل از ادامه کار، لحظه درج کد ملی و کد نظام، پس از 5

ری که گانتخاب سازمان بیمهبرای ای در گام بعد پنجره ادامه دهید.وصل کردن اینترنت فرایند را  باتولد باز شود سپس 

های بیمار یکی از بیمهیا اعالم شود. سپس با توجه به دفترچه نمایان میان دریافت شود از آن سازمرزو شناسه  باید

پس د. آزاد را انتخاب نمایی نوع گونه اطالعاتی در خصوص بیمه بیمار،هیچ در صورت نداشتنسالمت یا تامین اجتماعی و 

 باالی برگه مشاهده نمایید.را در سمت چپ و  HIDاز تکمیل اطالعات و پرینت برگ پذیرش باید بارکد 

 چک کنید. HISصحت این دو بند را با نماینده شرکت : 15و  11 بند

دهد. سامانه ای بیمار را نمایش میسنجی درمان اطالعات هویتی و بیمهمانطور که گفته شد سرویس استحقاقه :16بند 

HIS  باید به گونه ای مدیریت شده باشد که اطالعات پایه از جمله نام، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد وآدرس را به

فرم اصلی پذیرش هدایت کند و با درج خودکار این اطالعات در جای مناسب، از درج آنها توسط کارشناس پذیرش 

 جلوگیری نماید.

گر )در حال حاضر بیمه سالمت(، در های بیمهای سازمانهای دادهدر پایگاهشده صورت وجود تصویر بیمهدر : 17بند 

باید جایگاهی برای قرار گرفتن  HISسامانه  این پارامتر وجود خواهد داشت. ،سنجی درمانخروجی سرویس استحقاق

و اپلیکیشن  بیمارستانیتوانید با همکاری ناظر میصحت عملکرد این بند را عکس در خروجی سرویس در نظر گرفته باشد. 

های استعالم گرفته شده در اپلیکیشن که دارای عکس هستند در ناظر چک کنید. به این ترتیب که از نمونه کد ملی

 نیز باید تصویر نمایش یابد. HISاستعالم بگیرید. در بیمارستان 

در ابتدای کدهای صادر شده از  عالوه بر این باید در سمت چپ و باالی برگ پذیرش چاپ شود. HIDشناسه  :18بند 

 درج شده باشد.« 37»و پذیرش آزاد عدد « 12»، سازمان بیمه سالمت عدد «11»سازمان تأمین اجتماعی عدد 

امین تبیمه ای آن شناسه است. در صورتی که بیمار با نشان دهنده سازمان بیمه  HIDهایشناسهدو رقم اول  :19بند 

، در صورتی که بیمار با بیمه سالمت پذیرش شده باشد دو رقم اول  11 شناسهاجتماعی پذیرش شده باشد دو رقم اول 

  HIS ) شرکت پشتیبان  .باشد 37باید  شناسهدر صورتی که بیمار با بیمه آزاد پذیرش شده باشد دو رقم اول  و 12 شناسه

های اسهدر زمان ارسال شنشرکت باید  کنند بلکهر ارقام مربوطه را تولید نمیگهای بیمهدر نظر داشته باشد که سازمان

HID امانه به سHIS گر به ابتدای شناسه اضافه نماید(این ارقام را با توجه به نام سازمان بیمه بیمارستان 

ناظران بیمارستانی با ، شدفرد صادر ه منحصر ب HIDهای شناسه بیمار،پس از آنکه برای هر بار پذیرش  :21بند 

بر روی صفحه بیمار را ای هویتی و بیمهها را فراخوانی کرده و اطالعات  HIDکه در اختیار دارند، این  موبایلی اپلیکیشن

کنند. را تایید، عدم تایید و یا باطل می HIDمشاهده و پس از تطابق اطالعات نمایشی با بیمار بستری، موبایل خود 

کارشناس ا تعبیه کرده باشد ت استعالم وضعیت شناسه برای کارکنان پذیرش و ترخیص برایای گزینهباید  HISسامانه 
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در  گیرد.استعالم ب ،در صورت نیاز از وضعیتی که ناظر بیمارستانی بر روی شناسه اعمال کرده استپذیرش و ترخیص 

 ود.زمان ترخیص فرایند استعالم وضعیت شناسه باید به صورت خودکار انجام ش

، تغییر یابد، HIDپس از انجام پذیرش و صدور ای( )اطالعات هویتی و بیمهدر صورتی که اطالعات پایه بیمار : 21بند 

و یا به صورت داشته باشد HIDای برای ابطال شناسه باید گزینه HISسامانه  الزم است که شناسه صادر شده باطل شود.

 شناسه را باطل و شناسه جدید دریافت کند.خودکار در صورت تغییر این پارامترها 

این موضوع با نماینده  ارسال شود. سرویس پذیرش برخط SHEBADشناسه صادر شده باید در پارامتر شناسه : 22بند 

 چک شود. HISشرکت 

صادر شده در بخش پذیرش بیمارستان توسط ناظر بیمارستانی بررسی  HIDهای همانطور که گفته شد، شناسه :23بند 

در پذیرش تولید شده  HIDشوند. برای صحت عملکرد این بند با همکاری ناظر بیمارستانی، نمونه وضعیت میو تعیین 

و بیماری که ایل موبرا از طریق بارکد خوان اپلیکیشن فراخوانی کرده و تطابق اطالعات دریافتی در اپلیکیشن بیمارستان 

  پذیرش شده را چک نمایید.
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 فرایند پذیرش بیمار برای HISشبیه سازی 
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 سرویس استحقاق سنجی درمان یک فنینمودار شمات
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