
 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 د4061/400

17/03/1399 

 ندارد

 معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ... 

 جناب آقای دکتر والیتي

 رئیس محترم مرکز آموزشي پژوهشي درماني سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

 جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسیني

 رئیس محترم مرکز بازتواني قلبي مرکز قلب تهران

 ی دکتر فریدون نوحيجناب آقا

 ریاست محترم مرکز آموزشي، تحقیقاتي، درماني قلب شهید رجایي

 کد ملی بخش بیماران سکته حاد مغزی  موضوع: 

 

 با سالم و احترام

خصوص درشورای عالی بیمه سالمت  و رئیس محترم دبیر 21/2/1399مورخ  50/142 بخشنامه شمارهبه پیوست     

برداری ارسال استحضار و بهره جهت ،دهیهای گزارشسکته حاد مغزی در سیستم اعالم کدملی بخش بیماران

 گردد.می

 

 

 رونوشت:

 جناب آقای دکتر عبدالخالق کشاورزی مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

 رئیس گروه برنامه ریزی اقتصاد و بیمه های سالمت

 انم حسینی قوام آباد معاون محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت سرکار خ



 

 

50/142 

 21/02/1399 

 ندارد 

 

: 
: 
: 

  دبیرخاهن شورای عالی بیمه سالمت کشور

 

 ،روبروي بانک ملتستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ضلع شرقی نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خيابان ایوانک شرقی، 

  88082673:  نمابر - 81455877 ، تلفن:طبقه دوم ،33ساختمان ، شعبه بهداشت و درمان

 

 

 جناب آقای دکتر صفی خانی

 رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات 

 جناب آقای دکتر کورش فرزین

 سرپرست محترم معاونت بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران

 جناب آقای دکتر شهرام غفاری

 مدیر کل محترم درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی

 ام نوبختجناب آقای دکتر بهر

 معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

 جناب آقای دکتر محمد جهانگیری

 معاون محترم نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور

 جناب آقای دکتر عبدالخالق کشاورزی 

 مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت 

 ای دکتر سلیمانیجناب آق

 رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران

 ره

 مدیرکل محترم بهداشت کمیته امداد امام خمینی 

 اعالم کد ملی بخش بیماران سکته حاد مغزی در سیستم های گزارش دهی: موضوع

 ؛با سالم و تحیات

هاي العات هتلينگ تختساماندهی و ثبت اطبا صلوات بر محمد و آل محمد)ص( و با تقدیم احترام؛ در راستاي 

درصد  6هاي اطالعاتی و با توجه به مصوبه هيات محترم وزیران، كد ملی و بخش بيماران سكته حاد مغزي در بانک

 گردد.اعالم می HISدهی و هاي گزارشخدمات پرستاري این بخش به شرح جدول ذیل جهت اعمال در سيستم



 

 

50/142 

 21/02/1399 

 ندارد 

 

: 
: 
: 

  دبیرخاهن شورای عالی بیمه سالمت کشور

 

 ،روبروي بانک ملتستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ضلع شرقی نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خيابان ایوانک شرقی، 

  88082673:  نمابر - 81455877 ، تلفن:طبقه دوم ،33ساختمان ، شعبه بهداشت و درمان

 

 

 

 نام بخش کدملی

 بيمارستان درجه یکدر   S.C.Uتخت بخش  980052

 یکدرجه  يمارستاندر ب S.C.Uتخت بخش  يدرصد پرستار 6 980053

 در بيمارستان درجه دو  S.C.Uتخت بخش  980132

 دودرجه  يمارستاندر ب S.C.Uتخت بخش  يدرصد پرستار 6 980133

 در بيمارستان درجه سه  S.C.Uتخت بخش  980212

 سهدرجه  يمارستاندر ب S.C.Uتخت بخش  يدرصد پرستار 6 980213

 در بيمارستان درجه چهار  S.C.Uتخت بخش  980292

 چهاردرجه  يمارستاندر ب S.C.Uتخت بخش  يدرصد پرستار 6 980293

 

 

 

 رونوشت :
 جناب آقاي دكتر عطري نماینده محترم سندیكاي بيمه هاي تكميلی درمان

 پور دبيرخانه مركزي سازمان بيمه سالمت  جناب آقاي عليرضا مفيدي
 جناب آقاي حاجی علی صراف مسئول شبكه پيام دولت 

 سركار خانم روناسيان كارشناس اقتصاد و خرید راهبردي 
 سركار خانم پریسا فرخيان كارشناس مدیریت اطالعات سالمت 

 جناب آقاي معنوي معاون 


