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 مدیریت خدمات درماني-كل تامین اجتماعي نیروهای مسلح استان گیالن  ادارهاز :  

 بیمارستان های محترم طرف قرارداد سازمان به :  

 های بستری و بستری موقت استعالم اصالت دارو و لوازم  پزشكي در پرونده موضوع :   

 * تولید ؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین *

با توجه به دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش با سالم و صلوات بر حضرت محمد )ص( و خاندان پاكش و با احترام، 

ت )ثبت استعالم اصال پايه مبني بر پرداخت مطالبات مراكز درماني پس از گرهاي بيمهپزشكي و ايجاد تكليف جهت سازمان

ساني روزرمستمراً به طرح اصالت سنجي كه فهرست آنها توسط وبدا اعالم و اقالم دارويي و لوازم پزشكيِ مشمول (UIDكد 

هاي سازمان برابر سامانه(، در حال حاضر اين فرآيند در بخش سرپايي به صورت سيستميك در 2و  1گردد )پيوست مي

 هاي ابالغي )عطف( اجرايي گرديده است.دستورالعمل

/  11در زمان بستري و بستري موقت جهت اجرا از تاريخ  ( اين اقالمUIDدراين مرحله ، الزام استعالم اصالت )ثبت كد 

  گردد.ابالغ مي 1011/  10

 

 فرآيند اجرايي:

نمايند، از سوي معاونت درمان وزارت ه خدمات درماني كه از اين اقالم استفاده مي( در حال حاضر تمام مراكز ارايه دهند1

 باشند.سنجي ميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلّف به اصالت

بر روي پرونده  ttacشدگان سازمان بايد كد رهگيري دريافت شده از سامانه ( در صورت استفاده از اين اقالم براي بيمه2

 گردد. بيماران درج

 ها را بررسي و كنترل مي نمايند.( مقومين اسناد بستري و بستري موقت كد رهگيري درج شده بر روي پرونده3

اين  هزينه  ( اسناد بستري و بستري موقت داراي اقالم دارو و لوازم پزشكي ياد شده فاقد كد رهگيري مشمول كسورات3

 گردند.اقالم مي

 

 نكات مهم:

يچي الكترونيك همانند سامانه تأييد دارو، كنترل كد اصالت اقالم دارويي به صورت سيستميك انجام پ( در سامانه نسخه1

 گردد.مي

باشد. در صورت افزايش اين پيوست مي و لوازم پزشكي نيازمند استعالم اصالت جهت بهره برداري ( آخرين فهرست دارو2

 گردد.اقالم از سوي وبدا، موارد ابالغ مي

هاي سيستمي و بخش در گزارش نياز دارد يا نياز ندارد(()) "استعالم اصالت"رويي با يك ستون مجزا تحت عنوان اقالم دا (3

 است. نيز قابل مشاهده ESATA.IRتعرفه هاي دارويي سايت اينترنتي سازمان به نشاني 
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مشخص  indexهاي شود لوازم پزشكي اعالمي بر مبناي نام عمومي هر وسيله پزشكي كه با كد(يادآوري مي0

هاي )شامل شركت indexهاي زير مجموعه هر كد IRCبراي تمامي  بوده و استعالم اصالت توسط مراكز بايد گردندمي

  مختلف، سايزها و انواع مختلف از آن وسيله پزشكي( انجام گردد.

 

 

 

 مدیر كل تامین اجتماعي نیروهای مسلح  استان گیالن    

 ناخدا یكم حسن پور غالمي

 
 رونوشت : 

 معاونت محترم درمان -النياستان گ يدرمان يوخدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك  - 
 

  


