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External Circular

الموضوع :تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المترابطة على مستشفيات ومرا كز طب العيون
Subject – DRG Implementation for Eye Hospitals & Eye Centers

إلى  :جميع مستشفيات ومرا كز طب العيون ،وجميع

To: Eye Hospitals and Eye Centers Registered on

المستشفيات ومرا كز رعاية اليوم الواحد وجميع شركات

Eclaimlink, Hospitals and Daycare Centers and all

التأمين وشركات المطالبات الـتأمينية المسجلين على نظام

HIPs (Insurers and TPAs) registered on eclaims

المطالبات التأمينية اإللكتروني
تتقدم هيئة الصحة في دبي بخالص الشكر والتقدير لجميع

Dubai Health Authority extends its sincere thanks

شركائها االستراتيجيين في مجال الرعاية الصحية ومنظومة

and appreciation to all its strategic partners in the

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

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

نحيطكم علما بأنه بدءا من تاريخ  2022/12/01ستلتزم

Please be informed that all eye hospitals and eye

مستشفيات ومرا كز طب العيون المرخصة والمسجلة في
بنظام مجموعات

centers licensed by DHA and registered in eclaims

التشاخيص المترابطة – السنة الثانية ،متبعة االرشادات التي

shall follow Year 2 Full DRG Implementation as of

تم إرفاقها في التعميم الخاص بالتطبيق الكلي للسنة الثانية

01/12/2022 , in alignment with the DRG guidelines

نظام المطالبات التأمينية eclaims

رقم  GC03/2022الصادر من مؤسسة دبي للضمان
الصحي.
قامت مؤسسة دبي للضمان الصحي بإجراء سلسلة من
اللقاءات الفردية

مع جميع المستشفيات والمرا كز

in circular GC03/2022 issued by DHIC.
DHIC had initiated a series of individual one-on-one
meetings for eye hospital and eye centers followed by

المتخصصة في العيون ألخذ مالحظاتهم ودراستها ثم قامت

a workshop for all providers including eye hospitals

المؤسسة بعقد ورشة عمل مع جميع المستشفيات

and centers, as well as payers to introduce the

والمرا كز الصحية بما فيها المستشفيات والمرا كز

revised relative weights for the Eye DRGs. These

المتخصصة في طب العيون ،باإلضافة إلى شركات التأمين،

revisions had been made in consideration of the

بهدف تعريفهم على التحديثات التي قمنا بإجراءها على

recommendations raised during the mentioned one

األوزان النسبية الخاصة بطب العيون بعد األخذ بعين االعتبار

on one sessions. Please refer to the link below to

التوصيات المطروحة خالل اللقاءات الفردية آنفة الذكر ،يرجى
االطالع على جداول األوزان النسبية المحدثة التي تم إدراجها

access the new relative weights for the Eye DRGs:
Revisions of Year 2 Ophthalmology Payment
Parameters

في ملف عرض الشرائح الذي تم عرضه في ورشة العمل
المذكورة ،من خالل الضغط على الرابط أدناه:
Revisions of Year 2 Ophthalmology Payment
Parameters

•
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•

Eye hospitals and eye centers to be submitting
مستشفيات ومرا كز طب العيون التي ستقدم مطالبات

claims under the DRG by this circular:
With effect from 00:00, 01 December 2022, eye
hospitals and eye centers will be permitted to submit
DRG claims. Please refer to the link below for the
listing of facilities:
•

نظام تشاخيص المجموعات المترابطة بموجب هذا
:التعميم
 سيتم السماح لمرا كز، 2022  ديسمبر01 اعتبارا من
ومستشفيات العيون في القائمة الحصرية أدناه تقديم
 يرجى.مطالبات نظام تشاخيص المجموعات المترابطة
الضغط على الرابط أدناه لالطالع على القائمة الحصرية

DRG Year 2 Eye Hospitals and Eye Centers List
November 2022

:للمستشفيات ومرا كز العيون

Revised DRGs Calculators:

•

Please note that the DRG Calculators have been
revised to include the new relative weights mentioned
in this circular. The revised calculators can be

يرجى العلم بأنه تم تحديث حاسبات مجموعات التشاخيص
 يرجى الضغط على،العيون والمذكورة مسبقا في هذا التعميم

Dubai DRG Version 3 Parameters Calculator v3.4
November 2022 Inpatient

•

: تحديث حاسبات مجموعات التشاخيص المترابطة
المترابطة لتشمل األوزان النسبية المحدثة الخاصة بطب

accessed by clicking on the link below:
•

DRG Year 2 Eye Hospitals and Eye Centers List
November 2022

:الرابط أدناه للحصول على الحاسبات المحدثة
•

v3.4 November 2022 Inpatient

Dubai DRG Version 3 Parameters Calculator v3.4
November 2022 Daycase

•

Note: The above calculators to be mandated not only

Dubai DRG Version 3 Parameters Calculator

Dubai DRG Version 3 Parameters Calculator
v3.4 November 2022 Daycase

for eye hospitals and eye centers, but also for

الحاسبات المحدثة من قبل

hospitals and daycare centers which had been

مستشفيات العيون ومرا كز العيون المدرجة في هذا التعميم

included previously in Year 2 DRG Implementation on
18th April 2022, by Circular GC03/2022 issued by
DHIC.

 سيتم استخدام:مالحظة

 و المستشفيات ومرا كز رعاية اليوم الواحد التي كانت،
مشمولة مسبقا في التطبيق الكلي للسنة الثانية من نظام
2022  أبريل18 مجموعات التشاخيص الممترابطة بتاريخ
 الصادر من مؤسسة دبيGC03 / 2022 بموجب التعميم

This circular is effective as of 01 December 2022; all

.للضمان الصحي

facilities must abide by its content to avoid violations

2022  ديسمبر01 يتم العمل بهذا التعميم اعتبارا ً من تاريخ

and legal accountability.

وعلى الجميع اتخاذ كافة ما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد
.فيه من أحكام تفاديا ً ألي مخالفات أو مساءلة قانونية

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:

 يرجى التواصل من خالل،لمزيد من المعلومات

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

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

Regards, DHA

مع تحيات – هيئة الصحة في دبي
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