
 
 

General Circular pursuant to the Health 

Insurance Law (No 11 of 2013) of the 

Emirate of Dubai  

General Circular Number 21 of 2020 (GC 

21/2020) 

تعميم عام بموجب قانون التأمين الصحي 

( إلمارة دبي2013لسنة  11)رقم   

 GC) 2020لسنة  21تعميم عام رقم 

21/2020) 

Subject of this General Circular: 

Full DRG Implementation Updates 

 

 موضوع التعميم العام:

التطبيق الكلي لمشروع المجموعة المرتبطة  مستجدات

 (DRG)بالتشخيص 

This Circular applies to: 

Applicability of this General Circular: 

 DHA or DHCC Licensed Hospitals 

registered on eClaimLink submitting 

inpatient claims. 

 All HIPs (Insurers and TPAs) processing 

inpatient claims. 

:العام التعميم بتطبيق المعنية الجهات  

:على العام التعميم هذا ينطبق  

 قبل هيئة  منالمرخصة  المستشفيات جميع

صحة دبي او مدينة دبي الطبية المسجلين على 

 .eClaimlinkنظام المطالبات االلكتروني 

 إدارة شركاتو  الصحي التأمينشركات  جميع 

 مطالبات على العاملين التأمينية المطالبات

 .الداخليين المرضى

Purpose of this General Circular: 

To advise market participants on full DRG 

implementation updates. 

 

 الغرض من التعميم العام: 

السوق عن  في المشاركة للجهات االرشاد لتقديم

 . DRGالتطبيق الكلي لمشروع ال 

Authorised by: 

Saleh Al Hashimi, CEO, Dubai Health Insurance 

Corporation. 

 

:االعتماد  

 للضمان دبي مؤسسة التنفيذي، المدير الهاشمي، صالح

.الصحي  

Drafted by: 

Ali F. Lutfi, Dubai Health Insurance Corporation 

Ken Fan, Consultant, Dubai Health Insurance 

Corporation. 

:إعداد  

.مؤسسة دبي للضمان الصحي ، لطفي علي  

.الصحي للضمان دبي مؤسسة استشاري، فان، كين  

Publication date: 

24/8/2020 

 تاريخ النشر:

24/08/2020 

This document replaces: :يعمل بهذا التعميم العام بدال عن 



 
 

Not applicable يوجد ال 

This document has been replaced by: 

Not applicable 

 :ب التعميم هذا استبدال تم

يوجد ال  

Effective date of this General Circular: 

Immediately upon publication 

:التعميم هذا نفاذ تاريخ  

النشر عند مباشرة  

Grace period for compliance: 

None 

:لالمتثال سماح فترة  

يوجد ال  

Objectives of this General Circular: 

Pertaining DHA General Circular Number 04 of 

2020 (GC 04/2020), the following updates have 

been integrated for full DRG implementation 

with effect from 00:00, 1 September 2020. 

:العام التعميم هذا أهداف  

 لساااااااانة 04  رقاااااااام العااااااااام الهيئااااااااة تعماااااااايم علااااااااى عطفااااااااا

2020 ((GC 04/2020  تاااااااااااااااااااام ادخااااااااااااااااااااال

التحااااااااااااااااااديعات التاليااااااااااااااااااة  ات الع قااااااااااااااااااة بااااااااااااااااااالتطبيق 

 1،  00  00بتاااااااااااااا ي  نفاااااااااااااا    DRGالكلاااااااااااااي لمشاااااااااااااروع 

 . 2020سبتمبر 

Dubai Health Insurance Adjudication Manual 

(Version 1.0)  

The Dubai Health Insurance Adjudication 

Manual will be introduced with effect from 

00:00, 1 September 2020. The objective of this 

manual is to provide guidance to claims 

processing officers to adjudicate claims 

correctly and consistently in accordance to 

standardized adjudication rules. Hospitals and 

Insurers will be requested to submit and 

adjudicate all inpatient claims in accordance to 

the adjudication standards in the manual 

respectively. The manual is accessible by clicking 

here  

 )النسخةالصحي  مطالبات التأمين من التحقق دليل

1.0) 

مطالبات التأمين  من التحقق دليل تقديم سيتم

. الهدف  2020سبتمبر  1 ، 00 00بتا ي  نفا   الصحي

من هذا الدليل هو توفير االرشاد للعاملين في المطالبات 

التأمينية للتحقق من المطالبات بشكل صحيح 

 من للتحقق الموحدة القواعد مع يتوافق بما ومستمر

 .المطالبات

الطلب من المستشفيات وشركات التأمين تقديم  تميس

مطالبات التأمين الصحي للمرضى الداخليين والتحقق 

يتوافق مع معايير التحقق من  ماالتوالي ب على منها

التأمين الصحي في الدليل. يمكنكم الدخول الى  مطالبات

دليل التحقق من مطالبات التأمين الصحي بالضغط 

  التاليعلى الرابط 

 

 

Revised DRG Payment Parameter Workbook 

(Version 2.2) 

سجل عمل لحساب معايير الدفع الخاصة  مراجعة

 (2.2النسخة ) DRGبنظام ال 

 

https://www.eclaimlink.ae/docs/Dubai%20Health%20Insurance%20Adjudication%20Manual%20v1.0%20Final.pdf
https://www.eclaimlink.ae/docs/Dubai%20Health%20Insurance%20Adjudication%20Manual%20v1.0%20Final.pdf
https://www.eclaimlink.ae/docs/Dubai%20Health%20Insurance%20Adjudication%20Manual%20v1.0%20Final.pdf


 
 

With effect from 00:00, 1 September 2020, the 

following updates have been incorporated for 

the outlier calculator worksheet: 

 Rectification of cost on selected CPT 

codes 

 Dubai Drug Codes (DDC) list as of 6 July 

2020 

 

The revised DRG Payment Parameter 

Workbook (Version 2.2) is accessible by clicking 

here 

 حاسبة عمل ةلورق التالية التحديعات دمج تم

التحديعات سا ية ابتداء  هذه عتبروت الفائضة المدفوعات

    2020سبتمبر  1 ، 00 00من 

 

 CPTتكلفة رموز مختارة من مجموعة رموز  تصحيح

 2020 يوليو 06 من اعتبارا الدوائية دبي رموز قوائم

 

 عمل سجل من المحدثة النسخة الى الدخول يمكنكم

( بالضغط 2.2) النسخة   DRGمعايير دفع ال  حاسبة

 التاليعلى الرابط 

 

DRG FAQs (Version 1.0) 

 

A list of FAQs have been introduced to cater for 

frequently asked questions and answers on 

DRGs related topics. The DRG FAQs (Version 

1.0) is accessible by clicking here 

 بالتشخيص المرتبطة المجموعة عن المكررة األسئلة

 (1.0 )النسخة

 

 جميع نع لإلجابة ررةالمك األسئلة ملفتقديم  تم

عن المواضيع  ات  كررةالم واالستفسارات األسئلة

ويمكنكم الدخول الى ملف األسئلة  ،DRGبال  الصلة

 التاليبالضغط على الرابط  (1.0)نسخة  المكررة

 

For any further enquiries, please direct your 

emails to DHIC-DRGProject@dha.gov.ae 

 

 التواصل يرجى ، أخرى استفسارات أي وجود حال في

DHIC- االلكتروني البريد على

DRGProject@dha.gov.ae 

 

 

https://www.eclaimlink.ae/docs/DRG%20Payment%20Parameters%20for%20Full%20Implementation%20(Version%202.2)%20July%202020.xlsm
https://www.eclaimlink.ae/docs/DRG%20Payment%20Parameters%20for%20Full%20Implementation%20(Version%202.2)%20July%202020.xlsm
https://www.eclaimlink.ae/docs/DRG%20Payment%20Parameters%20for%20Full%20Implementation%20(Version%202.2)%20July%202020.xlsm
https://www.eclaimlink.ae/docs/e3dbe021-770e-4f6f-a7f2-9a6ff0c6d227.pdf
https://www.eclaimlink.ae/docs/e3dbe021-770e-4f6f-a7f2-9a6ff0c6d227.pdf
https://www.eclaimlink.ae/docs/e3dbe021-770e-4f6f-a7f2-9a6ff0c6d227.pdf
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