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۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۱۰/۸۴

دارد

تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین
مقام معظم رهبری 

   

فوری

   

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی

رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر مجید بهزادپور

رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای سید مرتضی بختیاری

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)

مدیرعامل محترم شرکت/مجموعه توسعه دهنده سامانه اطالعات بیمارستانی

موضوع : اعالم گروه خدمت کدهای جدید اضافه شده در کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت

با سالم واحترام 
عطف به نامه معاونت درمان به شماره ۴۰۰/۱۴۶۳د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷، به استحضار میرساند، گروه 

خدمت هر یک از خدمات اضافه شده در کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت به شرح مندرج در نامه مذکور، 

جهت پیادهسازی و اجرا در سامانههای اطالعاتی حوزه سالمت مرتبط ابالغ میگردد. شایان ذکر است، 

اجراییسازی موارد مذکور در سامانههای اطالعاتی حوزه سالمت مربوطه الزم االجرا میباشد.

همچنین کدینگ مرتبط در سامانه مکسا(مرجع کدینگ سالمت ایران) به آدرس 

https://maxa.behdasht.gov.ir و از طریق وبسرویس مرجع کدینگ سالمت ایران بر بستر 

دیتاس(درگاه یکپارچه تبادل اطالعات سالمت)  قابل دسترس بوده و فایل راهنمای نحوه استفاده از سرویس 

مرجع کدینگ سالمت ایران و راهنمای فراخوانی سرویسهای سامانه مکسا، جهت بهرهبرداری الزم بهپیوست 

ارائه میگردد. یادآور می گردد مستندات این ابالغیه در تارنمای اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور 
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تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین
مقام معظم رهبری 

   

فوری

پروانه، بخش قوانین و مقررات، ابالغیهها، فناوری اطالعات به آدرس 

https://regulatoryit.behdasht.gov.ir/IT_Announcements قابل دسترس می باشد. 

رونوشت : 
جناب آقای دکتر سعید کریمی معاون محترم درمان -

جناب آقای دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی دبیر محترم شورای عالی بیمه سالمت و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت
جناب آقای دکتر محمد مهدی فروزان فر مشاور محترم اجرایی معاونت درمان

جناب آقای دکتر واعظی رئیس محترم مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
جناب آقای دکتر طباطبایی لطفی مدیر کل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

جناب آقای دکتر رحیم نیا مدیر کل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
جناب آقای دکتر حسین  فرزانه  رئیس محترم مرکز حراست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

مدیران محترم آمار و فناوری اطالعات دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 
جناب آقای مهندس حسن هاشمی رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

 


