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 01/07/2022 Date: 

GC 04/2022 Reference: 

  External Circular                                                                            تعميم خارجي

 

 

 

 

 

To:  All the public hospitals under the Government of 

Dubai Registered on eClaimlink and all HIPs (Insurers 

and TPAs) 

 إلى : جميع مستشفيات القطاع الصحي الحكومي في إمارة دبي

المسجلة ضمن نظام المطالبات التأمينية اإللكتروني وجميع شركات 

  التأمين وشركات المطالبات الـتأمينية

Dubai Health Authority extends its sincere thanks and 

appreciation to all its strategic partners in the field of 

health care and the health insurance system for their 

contribution and efforts in providing better health 

care to members of the community. 

تتقدم هيئة الصحة في دبي بخالص الشكر والتقدير لجميع شركائها 

ين في مجال الرعاية الصحية ومنظومة الضمان الصحي االستراتيجي

 ألفرادوجهودهم المبذولة في توفير رعاية صحية أفضل  همتهملمسا

 المجتمع.

With reference to circular issued on March 18, 2022 

Ref: GC 03 2022 regarding Full DRG Implementation 

– Year 2, kindly note that negotiation factor 1.3 for 

non-network emergency cases is not applicable at 

public hospitals under the Government of Dubai. 
 

 GC)مرجع:   2022مارس  18باإلشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ 

 بشأن التطبيق الكلي لمشروع نظام تشاخيص  (2022 03

السنة الثانية ، يرجى العلم بأنه تم استثناء  –المجموعات المترابطة 

مستشفيات القطاع الصحي الحكومي في إمارة دبي من تطبيق  عامل 

التعميم   في المشار إليه  1.3التفاوض للحاالت الطارئة خارج الشبكة 

 سالف الذكر.
 

This circular is effective from the date of issuance, 

However previously agreed tariffs between the DHA 

and payers still apply. 

مع مراعاة المدد الزمنية المتفق عليها بموجب العقود المبرمة بين 

الهيئة وبعض أطراف منظومة الضمان الصحي، يعمل بهذا التعميم 

.اعتباراً من تاريخ صدوره  

 

This circular is for regulatory action and is not intended 

as content for media reporting. 

هذا التعميم لإلجراءات التنظيمية وغير مخصص كمحتوى للنشر 

 اإلعالمي.

For more information, kindly send an email to: dhic-

DRGProject@dha.gov.ae 

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل من خالل البريد اإللكتروني: 

DHIC-DRGProject@dha.gov.ae 

With Regards- DHA  هيئة الصحة في دبي –مع تحيات 
 

 

 للحاالت الطارئة في المستشفيات الحكومية التابعة لحكومة دبي  1.3استثناء تطبيق عامل تفاوضالموضوع: 

of Dubai form Emergency Factor 1.3 under the Government Subject: Excluding Public Hospitals  

 

 


