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مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت (جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی)

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی (جناب آقای دکتر مصطفی ساالری)

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (جناب آقای امیر نوروزی)

رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران (جناب آقای دکتر سلیمانی) 

رییس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)(جناب آقای سید مرتضی بختیاری)

مدیرعامل محترم شرکت/مجموعه توسعه دهنده سامانه اطالعاتی بیمارستانی

مدیرعامل محترم شرکت/مجموعه توسعه دهنده سامانه اطالعاتی داروخانه

موضوع: ابالغ کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه-هیات وزیران

با سالم و احترام 

عطف به تأییدیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور بهشماره ١۴۲/۲۹۲ مورخ ١۴۰۰/۰۵/۲۳ و به استناد تصویبنامه هیات 
محترم وزیران به شماره ۴۸۹۰۰/ت۵۹۰۰١ه مورخ ١۴۰۰/۰۵/۰۹، بدینوسیله کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط 
داروخانه با رویکرد تأکید بر استقرار نسخهپیچی الکترونیکی، بر اساس جدول ذیل و بهشرح مندرج در تصویبنامه مذکور بهپیوست، 

جهت پیادهسازی و اجرا در سامانههای اطالعات حوزه سالمت مرتبط ابالغ میگردد. در همین راستا موارد ذیل مورد تأکید میباشد. 

تعرفه (ریال) شرح خدمت کد ملی

۴۰،۰۰۰ ریال ثبت الکترونیکی نسخه کاغذی در سامانههای داروخانه به ازای هر فقره ۹۷۰۰۹۵

اجراییسازی کد مذکور در سامانههای اطالعاتی حوزه سالمت مرتبط الزم االجرا میباشد. .١
کد اشاره شده در سامانه مکسا به آدرس https://maxa.behdasht.gov.ir و از طریق وبسرویس مرکز کدینگ سالمت  .۲

ایران بر بستر درگاه دیتاس از طریق آدرس ذیل  قابل دسترس میباشد.
 Https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v١/maksaservice

الزم به ذکر است، فایل راهنمای نحوه استفاده از سرویس مرکز کدینگ سالمت ایران جهت بهرهبرداری الزم بهپیوست ایفاد میگردد.
مستندات این ابالغیه در تارنمای اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه به آدرس: .۳

  https://regulatoryit.behdasht.gov.ir
بخش قوانین و مقررات، ابالغیهها، فناوری اطالعات قابل دسترس میباشد.

https://maxa.behdasht.gov.ir/
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice
https://regulatoryit.behdasht.gov.ir/

