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جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

موضوع : نتیجه ارزیابی مدل داده سرویسهای نسخه الکترونیک سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در مطابقت 

با استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت

با سالم
احتراما در راستای بخش آخر بند (ط) و جزء (١) بند (ک) تبصره ١٧ قانون بودجه سال ١٤٠١ و 

پیرو نامه شماره ٤٨٥٥/٠١/٣٠/٣٤١ در خصوص ارائه مستندات سرویس API نسخه الکترونیک سازمان 

خدمان درمانی نیروهای مسلح و مفاد دستورالعمل مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به استحضار میرساند پس از برگزاری جلسات کارشناسی و اصالحات 

اولیه جهت دسترسی کارشناسان این مرکز به سرویسها نتیجه ارزیابی مدل دادهای و ساختار سرویسها 

بحضورتان تقدیم میگردد.

طبق بند ٦ تفاهمنامه، توافق گردید وزارت دفاع نسبت به راه اندازی سامانه پرونده الکترونیکی سالمت  .١

یکپارچه برای بیمه شدگان نیروهای مسلح مطابق با استانداردها، چارچوبها و ضوابط ابالغی وزارت 

بهداشت عمل نماید که پس از بررسی کارشناسی این مرکز، مشخص گردید سرویسها و اقالم اطالعاتی 

ورودی آن انطباقی با ضوابط ابالغی بخصوص در زمینه کدینگ در حوزه نسخه الکترونیک ندارد. عدم 

رعایت این موضوع موجب پیچیدگی فرایند اجرایی شرکتهای نرم افزاری و ایجاد سردرگمی مضاعف 

کادر بهداشت و درمان میگردد.

ضمن قدردانی از تالش کارشناسان آن سازمان مقتضی است فهرست سند ارائه شده بازبینی و شیوهای  .٢

ایجاد گردد که امکان لینک برای کلیه توابع و اجزای سند در آن گنجانده شود.
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در جداول پارامترهای توابع ارائه شده در مستندات، ستونی برای اجباری یا اختیاری بودن اقالم ثبتی  .٣

مشخص نشده است.

برخی از توابع موجود در سرویس، اطالعات موازی نسبت به سایر سرویسهای پرونده الکترونیک دارد.  .٤

بعنوان مثال سرویس inquiryDoctor که اطالعات پزشک را بازیابی میکند موازی با سرویس 

استعالم پزشک سازمان نظام پزشکی میباشد که بر بستر درگاه دیتاس قرار گرفته است.

موضوع راهاندازی سرویس مجزا برای استعالم پرونده بیماران بیمه شدگان نیروهای مسلح بصورت  .٥

موردی که در بند ٧ تفاهمنامه آورده شده است مغفول مانده و سرویسی برای این موضوع ارائه نشده 

است. از طرفی «وب سرویس استعالم بیمه شده» که در صفحه ٨ سند آورده شده است گویا و پوشش 

دهنده زیرساخت سرویس استحقاقسنجی بیمه که در حال حاضر بر بستر درگاه دیتاس قرار گرفته و 

در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی مورد استفاده است نمیباشد. شایان ذکر است اجرای موضوع بند (ط) 

تبصره ١٧ قانون بودجه سال ١٤٠١ نیازمند جلساتی اختصاصی برای همسان سازی خدمات ارائه شده 

به بیمه شدگان نیروهای مسلح با سایر آحاد مردم دارد.

در خصوص کدینگ سرویس های ارائه شده، عالوه بر منطبق نبودن کدینگ اقالم اطالعاتی جدوال ٣٠١  .٦

تا ٣٠٣ با ساختار و اطالعات کدینگ کمیته مرجع کدینگ سالمت وزارت بهداشت(مکسا)، ساختار 

استاندارد مقدار(Value) کدینگ رعایت نشده و ترمینولوژی کدها در تبادالت لحاظ نگردیده است. در 

صورتی که مفاد بند ٦ تفاهمنامه و بخش مرتبط با کدینگ آن که پیش از این مطرح شده رعایت 

نگردد، به دلیل جاری شدن خدمات در سامانهها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، امکان 

رسیدن به بند ٨ تفاهمنامه در سالهای آتی نیز با چالش همراه خواهد بود.
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طبق بند ٨ تفاهمنامه به منظور مدیریت بروز و شیوع بیماریها و نظارت بر رویدادهای حوزه سالمت،  .٧

وزارت دفاع مکلف است امکان دریافت گزارشات تجمیعی و آماری را بدون اشاره به اطالعات هویتی، 

حقیق و حقوقی بصورت الکترونیکی طی سرویس مجزا فراهم نماید. در صورتی که کدینگ مورد 

استفاده بیمه نیروهای مسلح متفاوت از ساختار و کدینگ استاندارد مکسا باشد موضوع گزارشات 

تجمیعی و آماری نتیجه مثبتی برای حوزه سالمت کشور در بر نداشته و مدیران و کارشناسان حوزه آمار 

را سردرگم خواهد نمود.

در حال حاضر مستندات ارائه شده مطابق با بند ١٠ تفاهمنامه در فرایند ارزیابی داخلی مرکز بوده و طی  .٨

جلسات برگزار شده داخلی با در نظر داشتن اهمیت و اضطرار موضوع، بارگزاری آنها با شرایط و وضعیت 

موجود مشکالت عدیدهای را در پی خواهد داشت. همچنین تغییرات و اصالحاتی که در حین دوره ارزیابی 

صورت میپذیرد توجیهپذیر بوده اما باید در نظر داشت که پس از شروع بهرهبرداری از سرویس فرایند ارائه 

نسخه اصالحیه سرویسهای عملیاتی برای کلیه ارکان دخیل در مسیر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

دارای هزینههای مالی و زمانی متعددی خواهد بود. از این رو اجرای تغییرات پس از شروع بهرهبرداری 

مستلزم رعایت SLA ارائه خدمات بر بستر درگاه دیتاس میباشد.

همچنین خواهشمند است تا زمان آمادگی زیرساخت و ساختار سرویسها مطابق با کدینگ، ظاهر و ساختار 

مدل دادهای پرونده الکترونیک سالمت، از ظرفیت بند ١٢ تفاهمنامه در بکارگیری روش های پیشین و 

موجود برای ارائه خدمت به مراجعین و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان بهرهبرداری گردد.
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