
 
 

 

General Circular pursuant to the Health 
Insurance Law (No 11 of 2013) of the Emirate 

of Dubai  

General Circular Number 04 of 2021 (GC 
04/2021) 

لسنة  11تعميم عام بموجب قانون الضمان الصحي )رقم 
ي 2013 ( إلمارة دب   

 

 (GC 04/2021) 2021( لسنة 04تعميم عام رقم )

Subject of this General Circular: 

Day Case Admission Policy 

العام:  موضوع التعميم  
 

رعاية اليوم الواحدسياسة   

This Circular applies to: 

 DHA or DHCC Licensed Hospitals registered on 

eClaimLink submitting inpatient claims. 

 All HIPs (Insurers and TPAs) processing inpatient 

claims. 

: الجهات المعنية بتطبيق التعميم العام  

  ي او المستشفيات المرخصة جميع من قبل هيئة صحة دب 

ي 
وبن ن عىل نظام المطالبات االلكتر ي الطبية المسجلي  مدينة دب 

eclaimlink . 

  كات ن جميع شر كات إدارة المطالبات التأمينية و  الصحي  التأمي  شر

 . ن ن عىل مطالبات المرضن الداخليي   العاملي 

Purpose of this General Circular: 

 
To advise market participants on the introduction of a 
day case admission policy 

 : الغرض من التعميم العام
 

ي سوق الضمان الصحي عن المقدمة التعريفية  تقديم االرشاد 
ن
ن ف للمشاركي 
 بسياسة رعاية اليوم الواحد

Publication date: 

01/04/2021 

: تاري    خ النش    
 

01/40/2021  

This document replaces: 

Not applicable 
 

: يعمل بهذا التعميم العام بدال عن  
 

 ال يوجد

This document has been replaced by: 

 
Not applicable 
 

 تم استبدال هذا التعميم ب: 
 

 ال يوجد

Effective date of this General Circular: 

1 April 2021 

: تاري    خ نفاذ هذا التعميم  
 
2021 إبريل 1  

Grace period for compliance: 

None 

ة سماح : لالمتثال فتر  
 

 ال يوجد

Background: 

Since the implementation of DRGs on September 1st 2020, 

the following practices were observed: 

 Shift in activities from multi-day inpatient 

admissions to day case admissions 

 Patient admitted in the early hours of the day 

and discharged in the late hours of the day 

 

 

 خلفية التعميم: 
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  ا   ذ  )المجموعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات DRGsمنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم رذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  التطبيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىلي لم ر
ي المرتبطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة رالتشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي   
ن
لوحظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   2020سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ تمت   01ف

 : الممارسات التالية

  مذذذذذذذذذذذذري  داخذذذذذذذذذذذذىلي لعذذذذذذذذذذذذدة  يذذذذذذذذذذذذام حالذذذذذذذذذذذذة المذذذذذذذذذذذذري  مذذذذذذذذذذذذن تحويذذذذذذذذذذذذل

 اىل مري  رعاية يوم واحد. 

  إدخذذذذذذذذذذذذذذا  المذذذذذذذذذذذذذذرضن خذذذذذذذذذذذذذذ   السذذذذذذذذذذذذذذاعات المب ذذذذذذذذذذذذذذرة مذذذذذذذذذذذذذذن اليذذذذذذذذذذذذذذوم

ي سذذذذذذذذذذذذذذذذذاعات وإخذذذذذذذذذذذذذذذذذراج
ن
مذذذذذذذذذذذذذذذذذن  متذذذذذذذذذذذذذذذذذأخرةهم مذذذذذذذذذذذذذذذذذن المستشذذذذذذذذذذذذذذذذذ ن ف

 اليوم. 

 
 



 
 

 

Objectives of this General Circular: 

In order to ensure patient safety is prioritized, a policy will 

be introduced to identify admissions with procedures 

that could be either treated as: 

“day case/outpatient” 

“multi-day inpatient only” 

 

Multi-day inpatient case refers to patient staying 12 hours 

or more AND overnight. 

 

The list of procedures (CPT codes) is accessible by 

clicking here 

 أهداف التعميم: 
 

ي سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ يل وذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمان سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ مة المذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرضن كأولويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ تم تقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذديم 
ن
ف

سياسذذذذذذذذذذذذذة للتعريذذذذذذذذذذذذذت عذذذذذذذذذذذذذن حذذذذذذذذذذذذذاالت دخذذذذذذذذذذذذذو  المذذذذذذذذذذذذذري  للمستشذذذذذذذذذذذذذ ن مذذذذذذذذذذذذذع 
 اإلجرا ات رحيث يتم التعامل معها كإحدى همه الحاالت: 

 " رعاية اليوم الواحد/ العيادات ال ارجية"
 فقط" "مري  داخىلي لعدة  يام

 
ي  المذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذري  الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذداخىلي لعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو 

ن
المذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذري  المقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيم ف

ي  م              سذذذذذذذذذذذذذاعة  و   ذذذذذذذذذذذذذت   12المستشذذذذذذذذذذذذذ ن لمذذذذذذذذذذذذذدة ال تقذذذذذذذذذذذذذل عذذذذذذذذذذذذذن 
ن
المبيذذذذذذذذذذذذذ  ف

 .  المستش ن
   CPT codesيم ذذذذذذذذذذذذذذذذذن م االوذذذذذذذذذذذذذذذذذ   عذذذذذذذذذذذذذذذذذىل قا مذذذذذذذذذذذذذذذذذة الرمذذذذذذذذذذذذذذذذذو  االجرا يذذذذذذذذذذذذذذذذذة) 

 رالضغط هنا. 
 

For any further enquiries, please direct your emails to 

DHIC-DRGProject@dha.gov.ae 

في حال وجود أي استفسارات أخرى ، يرجى التواصل على البريد 

 roject@dha.gov.aeDRGP-DHICااللكتروني 

This circular is designed for regulatory 

procedures and should not be used as content for 

media publication 

هذا التعميم لإلجراءات التنظيمية وغير مخصص كمحتوى 

 للنشر اإلعالمي

 

 

https://www.eclaimlink.ae/docs/Day%20Care%20Project_CPT_RVU_2021_Revision1_eClaim.xlsx
https://www.eclaimlink.ae/docs/Day%20Care%20Project_CPT_RVU_2021_Revision1_eClaim.xlsx
mailto:DHIC-DRGProject@dha.gov.ae
mailto:DHIC-DRGProject@dha.gov.ae

