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إشعار تفعيل أحكام المنصة الوطنية لخدمات تبادل المعلومات الصحية (نفيس)
التعميم رقم  4لسنة )PD 04-2020( 2020
موضوع هذا التعميم

تحديث مجموعات الترميز الخاصة بالفوترة

تطبيق هذا التعميم

ينطبق هذا التعميم على جميع المشاركين في سوق التأمين الصحي
الذين يقدمون خدمات التأمين الصحي أو خدمات الرعاية الصحية في
المملكة العربية السعودية.

الغرض من هذا التعميم

يهدف هذا التعميم إلى إبالغ المشاركين في سوق التأمين الصحي
بالتحديث على معايير الترميز الطبية التي سوف يتم استخدامها في
جميع معامالت التأمين في نفيس.

تاريخ النشر

 11نوفمبر 2020

هذه الوثيقة تحدث

هذا التعميم يعتبر تحديث للتعميم PD02-2020

هذه الوثيقة تستبدل

-

تاريخ نفاذ التعميم
المهلة المخصصة للتنفيذ

فورا عند النشر
تنتهي في  17ديسمبر 2020

تمهيد
في إطار إدراك مجلس الضمان الصحي التعاوني للدور المناط به في تحقيق مستهدفات منصة نفيس ،و تحقيقا لألهداف
االستراتيجية للمجلس في إطار تنظيم رموز الفوترة للمشاركين في سوق التأمين الصحي ،ومراعاة للصالح العام بتطبيق
نظام الفوترة بالتوازي مع تفعيل منصة نفيس ،عليه فقد تم تحديث بعض مجموعات الترميز الخاصة بالفوترة ،كما سيتم
توضيحها في هذا التعميم.

هدف هذا التعميم
يهدف هذا التعميم إلبالغ المشاركين في سوق التأمين الصحي بتطبيق الرموز الخاصة بنظام الفوترة للتأمين الصحي
ضمن منصة نفيس ،و يوضح التحديثات على المعايير الطبية التي لها عالقة مباشرة بتطبيق نظام الفوترة ،كما يوجب
التعميم البدء بتطبيق المعايير فورا من تاريخ نشر هذا التعميم على أن تنتهي مهلة التطبيق في  17ديسمبر .2020

التغييرات على معايير الترميز الطبية
بناء على تطبيق نظام الفوترة ضمن منصة نفيس ،المعايير الطبية التالية يجب أن تحدث كما يلي:

New mandated codes

Initial mandated codes

Coding fields affected

CCHI-BS imaging codes

NHIC with Saudi Extensions

Imaging procedures

CCHI-BS dental codes

ACHI Tenth Edition

Oral health - In-patient

CCHI-BS procedure codes

ACHI Tenth Edition

Procedures/health interventions (in)patient
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:)مجموعات الترميز الطبية (بعد التحديث

Coding fields required

Codes, classifications and
terminologies to be used

Licensing

Demographics/Administrative Coding

Saudi Health Data Dictionary (SHDD),
V.2
ICD-10-AM/ACHI/ACS Tenth Edition

Not necessary

Diagnosis Codes, includes:
Ophthalmology, Rehabilitation
Procedures / Health interventions (inpatient) includes: Ophthalmology,
Rehabilitation and allied health services
Out-patient
Cost / Ambulatory Services, Consultation,
Room and Board, In-patient Rounding
Allergies
Emergency Department Principal
Diagnosis
Medical devices
Functional Assessments

Oral Health

Laboratory tests, observations and Blood
Bank products
Imaging Procedures
Units of measures
Cause of Death / Morbidity
Ambulance and transportation services
(SRCA)
Packaged pharmaceuticals

CCHI Billing System (CCHI-BS)

Annual Licensing from
SHC
Free

CCHI Billing System (CCHI-BS)

Free

SNOMED CT
Encode Allergies
ICD-10-AM/ACHI/ACS Tenth Edition
MDC and URG
GMDN = classification of devices per
intended use and specification
International Classification for
Functioning, Disability and Heath
(ICF), (FIM (Functionality
Independence Measures))
Inpatient: CCHI Billing System (CCHIBS)
Outpatient: ADA- Australian Dental
Association
LOINC and RELMA

Free, Annual Registration
with SHC
Annual Registration with
SHC
Free

CCHI Billing System (CCHI-BS)
The Unified Code for Units of
Measure (UCUM) Revision 2.1
ICD-10 WHO
CCHI Billing System (CCHI-BS)
SFDA (GTIN)

Free

Inpatient: Free
Outpatient: Free, Annual
Registration with SHC
Free, Annual Registration
with SHC
Free
Free
Free
Free
Free

MapMe تحديثات أداة
 لتعكس معايير الفوترة المطلوب تطبيقها من خالل هذاMapMe تم تحديث المعايير السابقة المعمول بها في أداة
.التعميم وبالتالي تسهيل عملية الربط بين المعايير
. من خالل بوابة التهيئة والتأهيل لمنصة نفيسMapMe * يمكن استخدام أداة

2

تطبيق التحديثات
سيقدم مجلس الضمان الصحي التعاوني الدعم المطلوب لتفعيل نظام الفوترة للتأمين الصحي ،حيث سيتم التنسيق مع
المشاركين في سوق التأمين الصحي عبر سفراء نفيس بمواعيد جلسة التوعية العامة والدورات التدريبية واألدوات المساعدة
المتعلقة بالتحديثات المنصوص عليها في هذا التعميم.

كيفية الوصول لمعايير الترميز الطبية الجديدة
تتوفر معايير الترميز الطبية الجديدة -المشار إليها أعاله -على نفس الرابط الذي سبق ذكره في التعميم رقم PD02
لسنة  ،2020والتي يمكن الوصول إليها تحت قسم المعايير و التصنيف عبر الرابط:
(.)https://www.cchi.gov.sa/en/Uniplat/Pages/default.aspx

ألي استفسارات تتعلق بهذا التعميم ،يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي ،Onboarding@cchi.gov.sa :أو
االتصال بمركز اتصال نفيس . 920004299
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