Date:

23-05-2021

Reference:

GC 05/2021

External Circular

تعميم خارجي

)IR-DRG v3.3 Codefinder / Grouper( 3M  إطالق اإلصدار الجديد للسوفت وير الخاص بشركة:الموضوع
)IR-DRG v3.01( وإضافة تعديالت على اإلصدار الحالي
Subject: Rolling out 3M software new version (IR-DRG v3.3 Codefinder / Grouper) and adding
the fixes of current version (IR-DRG v3.01)

To:


Subject: Update (4) on Bed Occupancy data in Sheryan and COVID 19 Patients in HASANA
جميع مقدمي الخدمات الصحية المرخصين من قبل
DHA or DHCC Licensed Hospitals registered

on eClaimLink submitting inpatient and day
case claims.

: إلى


 العاملين،هيئة صحة في دبي وسلطة مدينة دبي الطبية

على مطالبات المرضى الداخليين ومرضى رعاية اليوم
 المسجلين في نظام المطالبات اإللكتروني،الواحد
.eClaimLink



All HIPs (Insurers and TPAs) processing

جميع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات

inpatient and day case claims.

العاملين على مطالبات التأمين الصحي للمرضى



.الداخليين ومرضى رعاية اليوم الواحد

Dubai Health Authority extends its sincere thanks

تتقدم هيئة الصحة في دبي بخالص الشكر والتقدير لجميع

and appreciation to all its strategic partners in the

شركائها االستراتيجيين في مجال الرعاية الصحية ومنظومة

field of health care and the health insurance system

الضمان الصحي لمساهتهم وجهودهم المبذولة في توفير رعاية
.صحية أفضل الفراد المجتمع

for their contribution and efforts in providing better
health care to members of the community.

وباإلشا ا ا ااارة إلاا ا ااى الموضا ا ا ااوس أعا ا ا ااد واسا ا ا ااتمرارا لجها ا ا ااود هيئا ا ا ااة

With reference to the above subject and in

الصا ا ا ا ا ااحة ف ا ا ا ا ااي دب ا ا ا ا ااي "الهيئا ا ا ا ا ااة" بتحسا ا ا ا ا ااين جا ا ا ا ا ااودة الرعايا ا ا ا ا ااة

continuation of the efforts of the Dubai Health
Authority "the authority" to improve the quality of
health care provided, ensure the upgrading of various

الصا ا ا ا ا ا ا ا ااحية المقدما ا ا ا ا ا ا ا ااة وضا ا ا ا ا ا ا ا اامان االرتقا ا ا ا ا ا ا ا ااا بمسا ا ا ا ا ا ا ا ااتويات
 وتزوياا ا ا ا ا ااد ش ا ا ا ا ا ااركائها االساا ا ا ا ا ااتراتيجيين،مختلف ا ا ا ا ا ااة الخ ا ا ا ا ا اادمات
بكافا ا ا ا ا ا ا ااة المسا ا ا ا ا ا ا ااتجدات المتعلقا ا ا ا ا ا ا ااة بمنظوما ا ا ا ا ا ا ااة الضا ا ا ا ا ا ا اامان
: وعليه نود إخطاركم باآلتي،الصحي

levels of services, and provide its strategic partners
with all developments related to the health insurance
system, and therefore we would like to notify you of
the following changes in 3M software:

 التعديدت التي تم ادخالها على السوفت وير الخاص بشركة.)IR-DRG v3.01( ) إصدار3M(
IR-DRG

v3.3 (

رقم

الجديد

اإلصدار

إطدق

-

)Cofider/Grouper

-

IR-DRG v3.01 improvements.

-

IR-DRG v3.3 Codefinder / Grouper roll out.
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To get the health insurance market familiar with the

ولغايات تهيئة أطراف منظومة الضمان الصحي لتطبيق تطبيق

DRGs year 2 implementation, please find the below

 للتفضل باالطدس إلى المرفق،DRG العام الثاني من مشروس ال
.الملحق بهذا التعميم

circular Appendix.
This circular is effective as of the date of its

يتم العمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدور وعلى الجميع

publication; all facilities must abide by its contact to

.االلتزام بما ورد فيه تفاديا ألي مخالفات أو مسا لة قانونية

avoid violations and legal accountability.
This circular is for regulatory action and is not

هذا التعميم لإلجرا ات التنظيمية وغير مخصص كمحتوى

intended as content for media reporting.

For more information, kindly send an email to:

.للنشر اإلعدمي

 يرجى التواصل من خدل،لمزيد من المعلومات

Email address: DHIC-DRGProject@dha.gov.ae

DHIC-DRGProject@dha.gov.ae :البريد اإللكتروني

مع تحيات – هيئة الصحة في دبي

With Regards- DHA
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Appendix

الملحق

Following up to the recent communication sessions

تم تنظيم جلسات نقاشية من قبل الهيئة بالشؤون المتعلقة

conducted by DHIC on the DRG Year 2 Implementation, the

 مع أطراف منظومةDRG بتطبيق العام الثاني من مشروس

installment of the new software version will start from May

 وسيتم كخطوة تالية بعد هذ االجتماعات، الضمان الصحي

2021 by 3M.

 مايو23 إدخال برامج السوفت وير الجديدة ابتدا من تاريخ

The new software version will include:


.3M  من قبل شركة2021

Solutions for issues identified for IR DRG V3.01 with

:سيتضمن االصدار الجديد من برامج السوفت وير التالي

effective date of 23 May 2021. 3M Customer Services

IR DRG v3.01 • إصدحات للمشكدت التي تم تحديدها لا

will publish a document with the IR DRG V3.01
Summary of Changes.

 حيث.2021  مايو23 وستكون هذ التعديدت سارية من تاريخ
IR DRG سيتم إصدار ملخص التغييرات الخاص باإلصدار رقم
.M3  من قبل مركز خدمة العمد الخاص بشركةv3.01

The following high level summary of the changes includes:

:يتضمن ملخص التغييرات العناوين التالية

Addition of six (6) new ICD-10-CM diagnoses codes

ICD-10-CM ) رموز تشخيص جديدة لا6(  إضافة ستةo

o

for COVID-19 conditions
o

COVID-19 للحاالت المتعلقة با

Addition of sixty-five (65) CPT ®/HCPCS codes for

 جديدةCPT ® / HCPCS ) رمزا65(  إضافة خمسة وستينo

COVID -19
o

COVID -19 مرتبطة با

One (1) ICD-10-CM diagnosis code with IP and

 مع تغييرات محدثةICD-10-CM )1(  رمز تشخيص واحدO

Ambulatory DRG changes
o

.على حاالت المرضى الداخليين والمرضى الخارجيين

Thirty-eight (38) CPT®/HCPCS codes with procedure

/  مع فئة اإلجرا وCPT® / HCPCS ) رمز38(  ثمانية وثدثونo

class and/or DRG changes

DRGs أو تغييرات ال

The installment process of the new software version to

تستغرق عملية تثبيت البرنامج الجديد لكل منشأة على حد

every organization (payers and providers) and will take

(شركة تأمين أو شركة إدارة مطالبات أو مقدم خدمة صحية) عدة

several weeks. Hence, some organizations will have the

IR DRG v.  مما سيؤدي إلى توفر برنامج السوفت وير.أسابيع

improved IR DRG V3.01 version of the software before

 حيث، المحدث لدى بعض المنشآت قبل منشآت أخرى3.01

others. Therefore, organizations will continue to use the

ستستمر هذ المنشآت في استخدام البرنامج الحالي خدل هذ

existing software until this transitional period is complete.

 توصي هيئة الصحة في دبي المنشآت التي لديها.الفترة االنتقالية

DHIC recommend organizations that have claims affected

مطالبات متأثرة بالتعديدت الحديثة على السوفت وير المذكور

by the fixes to have the option to hold those claims and

،2021 بتعليق هذ المطالبات وتقديمها بعد نهاية شهر يونيو

submit after the end of June 2021 as all payers and

حيث ستكون جميع التعديدت المذكورة في هذا التعميم مطبقة

providers will have the fixes applied.

كليا على جميع الجهات (شركات التأمين وشركة إدارة المطالبات
.)ومقدمي الخدمات الصحية

IR DRG v3.3, applicable for both IP and Day Case

 بنفسIR DRG v3.3 سيتم التطبيق اإللزامي لإلصدار الجديد

encounters will be in effect with encounter start dates on

 سيكون هذا،تاريخ االطدق الرسمي لحاالت اليوم الواحد
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االصدار صالحا للمطالبات الخاصة بحاالت المرضى الداخليين

the official implementation date of day case DRGs. The IR-

وحاالت رعاية اليوم الواحد ،وسيتضمن تاريخ ادخال (داخليين /

DRG v3.3 is currently made available to the market for

يوم واحد) .علما أن اإلصدار  IR-DRG v3.3متوفر حاليا ألطراف
منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي لألغراض التجريبية
ولتهيئة منظومة الضمان الصحي لمرحلة تطبيق رعاية اليوم
الواحد ضمن نظام .DRG
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testing and preparatory purposes only.

