إشعار تفعيل أحكام المنصة الوطنية لخدمات تبادل المعلومات الصحية (نفيس)
التعميم رقم  2لسنة (PD 02-2020) 2020
موضوع هذا التعميم

المشاركة في البوابة :متطلبات للمشاركين في السوق

تطبيق هذا التعميم

ينطبق هذا التعميم على جميع المشاركين في سوق التأمين الصحي
الذين يقدمون منتجات التأمين الصحي أو خدمات التأمين الصحي أو
خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ،وبالتحديد
المنشآت التي تقع ضمن "المرحلة األولى" من عملية التأهيل والتهيئة.

الغرض من هذا التعميم

يفرض هذا التعميم استخدام الرموز القياسية (مثل  ICD-10-AMو
 ACHIو  ، SFDAإلخ) في جميع معامالت التأمين (األهلية ،المطالبات،
التفويضات  ،إلخ).

تاريخ النشر
هذه الوثيقة تستبدل

ال ينطبق

تم استبدال هذه الوثيقة بـ

ال ينطبق

التاريخ الفعلي لهذا التعميم

 1أغسطس 2020

المهلة المخصصة للتنفيذ

تنتهي  1أكتوبر 2020

أهداف هذا التوجيه


التأكيد للمشاركين في سوق التأمين الصحي على أنه سيتم اعتماد مجموعات الترميز القياسية واستخدامها في
جميع معامالت التأمين



تأكيد مصدر صالحيات المجلس في تنفيذ مثل هذا التعميم

صالحيات مجلس الضمان الصحي التعاوني
تم إصدار نظام التأمين الصحي مجلس الضمان الصحي التعاوني بموجب األمر الملكي رقم (١٠م) بتاريخ  1420/5/1هـ
الموافق 1999/8/12م وقرار مجلس الوزراء رقم ( )71بتاريخ 1420/4/27هـ الموافق 1999/8/9م.
ويستمد مجلس الضمان الصحي التعاوني صالحياته من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصحي التعاوني المعتمد في
الجلسة ( )93بتاريخ  1435/3/11هـ ( 12يناير  )2014والمصادق عليها بموجب القرار الوزاري ) (9/35/1/DHبتاريخ /4/13
 1435هـ الموافق  13فبراير .2014
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مجموعات الترميز التي سيتم اعتمادها
مجموعات الترميز التي المعتمدة ل نفيس مذكورة أدناه وستكون متاحة
https://www.cchi.gov.sa/Uniplat/Pages/default.aspx
Coding fields required

Recommended codes, classifications
and terminologies

Licensing

Ambulance and transportation services
(SRCA)

Saudi local coding system

Free. Annual registration SHC

Diagnosis

ICD-10-AM/ACS Tenth Edition

Annual licensing from SHC

Emergency department principal
diagnosis

ICD-10-AM/ACS Tenth Edition

Annual licensing from SHC

Imaging procedures

NHIC with Saudi Extensions

Free. Annual registration SHC

Laboratory tests, observations and
blood bank products

Saudi Local coding system

Free. Annual registration SHC

Medical devices

GMDN = classification of devices per
intended use and specification

Free

Oral health - In-patient

ACHI Tenth Edition

Annual licensing from SHC

Oral health - Out-patient

ADA (Australian Dental Association)
codes

Annual licensing from SHC

Packaged pharmaceuticals

SFDA (GTIN)

Free

Procedures/health interventions (inpatient)

ACHI Tenth Edition

Annual licensing from SHC

Ambulatory/Out-patient procedures

Saudi Billing System for Private Health
Insurance

Free. Annual registration SHC

Room and board, In-patient rounding,
consultations, services

Saudi Billing System for Private Health
Insurance

Free. Annual registration SHC

المعامالت التي ستستخدم مجموعات الترميز
:يجب استخدام مجموعات الترميز المذكورة أعاله ألنواع المعامالت التالية
)Eligibility Request( طلب األهلية
)Eligibility Response( االستجابة لطلب األهلية
)Authorisation Request( طلب تفويض
)Authorisation Response( االستجابة لطلب التفويض
)Claim Request( المطالبة
)Claim Response( الرد على المطالبة
)Remittance( الحواالت

•
•
•
•
•
•
•
•
TU 02-2020 يمكن االطالع على التفاصيل الكاملة لهذه األنواع من المعامالت وغيرها في التحديث الفني رقم

أنواع الحاالت التي يجب فيها استخدام مجموعات الترميز
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سيتم استخدام مجموعات الترميز القياسية لجميع التشخيصات والعالجات واإلجراءات بغض النظر عن نوع الحالة.

استخدام مجموعات الترميز الحالية
يجب على مقدمي الخدمة الذين يستخدمون حاليًا مجموعات الترميز الخاصة بهم أو مجموعات الترميز غير المدرجة في
موقع المركز الوطني للمعلومات الصحية  ،NHICأن يتبنوا أو يوائموا هذه الرموز لمجموعات الرموز القياسية خالل اإلطار
الزمني المعلن.

التطبيق
سيشتمل برنامج التأهيل والتهيئة لالنضمام إلى نفيس على عدد من المراحل بنا ًء على مستوى النضج والحصة السوقية
لقيمة مطالبات التأمين الصحي .يجب على المشاركين في "المرحلة األولى" لذين سيتم تأهيلهم تبني مجموعات الترميز
هذه خالل فترة المهلة المذكورة في بداية هذا اإلشعار .سيتم إخطار المشاركين اآلخرين في السوق بشكل منفصل عن
المهلة التي تنطبق عليهم في حينه.
مجلس الضمان الصحي التعاوني بصدد االتصال بجميع المشاركين في "المرحلة األولى" من التأهيل .من الممكن معرفة إذا
كانت المنشأة ضمن المرحلة األولى عبر مركز اتصال نفيس ( .)920004299في حال لم تكن المنشأة جز ًءا من "المرحلة
األولى" ،بإمكانها تقديم طلب لالنضمام وسيتم دراسة الطلب.
التحديث والمراجعة
سيتم إصدار إشعار إجرائي منفصل يعطي تفاصيل كاملة عن آلية التحديثات والمراجعة لمجموعات الترميز.

التعامل مع عدم االلتزام
لتشغيل نظام نفيس بسالسة ،يتوجب على جميع المشاركين في السوق استخدام النظام وف ًقا لجميع القواعد والمعايير.
ولضمان ذلك ،سينشر مجلس الضمان الصحي التعاوني قائمة بالمخالفات وعقوبات عدم االمتثال وعملية اإلنفاذ .سيتم
إرسال هذه القائمة في وقت الحق.
في هذه األثناء ،نشير إلى ضرورة التزام جميع المشاركين في السوق بضوابط ومتطلبات المعامالت اإللكترونية التي
المعتمدة في نظام المجلس بما في ذلك الضوابط والمتطلبات المتعلقة ب نفيس .وذلك للحفاظ على استمرار اعتماد
مجلس الضمان الصحي التعاوني.
تنص المادة  63على أنه يجوز للمجلس إلغاء اعتماد مقدم خدمة الرعاية الصحية بموجب قرار من رئيس المجلس في حال
(من ضمن بنود أخرى مدرجة) :فشل مقدم الخدمة في االلتزام بضوابط ومتطلبات المعامالت اإللكترونية التي اعتمدها
المجلس .كذلك ،المادة  58تعطي الصالحية للمجلس بعدم قبول مقدمي خدمات الرعاية الصحية في حال (من ضمن بنود
أخرى مدرجة) :فشل مقدم الخدمة في االلتزام بضوابط ومتطلبات المعامالت اإللكترونية التي اعتمدها.
تنص المادة  71على أنه يجوز للمجلس إلغاء اعتماد أي شركة تأمين صحي أو شركة إدارة مطالبات  TPAبموجب قرار من
رئيس المجلس (من ضمن بنود أخرى مدرجة) في حال :فشل شركة التأمين الصحي أو شركة إدارة مطالبات  TPAفي
االلتزام لضوابط ومتطلبات المعامالت اإللكترونية التي اعتمدها المجلس.
في حال وجود أي استفسارات متعلقة بهذا التعميم يرجى إرسال بريد الكتروني إلى  Onboarding@cchi.gov.saأو
االتصال على مركز اتصال نفيس ()920004299
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