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  اعتبارسنجی تاریخخطاهای مربوط به 

1.  AdmissionDate is out of range! 

 

 

ترتیب باید اینگونه باشد: تاریخ تولد، تاریخ پذیرش،  باشددهد که تاریخ پذیرش قبل از تاریخ تولد درج شده این خطا زمانی رخ می

 تاریخ ترخیص.

 پرونده از سمت وزارت به پایان رسیده است.یخ پذیرش مربوط به بیش از یک سال گذشته است و زمان ارسال یا اینکه تار

 

2. DischargeDate is out of range. 

 

 

 

 تاریخ ترخیص قبل از تاریخ پذیرش ثبت شده است.

 

3. ADT range is not valid  

 

 

تاریخ ترخیص باید بعد از تاریخ پذیرش  .ین خطا زمانی رخ می دهد که تاریخ ترخیص قبل از تاریخ پذیرش ثبت شده باشدا

 .ثبت شود

 و یا اینکه تاریخ تولد بعد از تاریخ پذیرش ثبت شده باشد.

 

4.  Datatime Result is mandatory 

 

 زده شود.(  F8 تکمیل) روی آن نیاز است تاندارد  دهییکی از برگه های آزمایش بیمار تاریخ جواب
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5.  PMHVO.Do_Date is not valid. Day is not valid 

 

 وارد نشده است. برای بیمار تاریخ شروع بیماری

 

 

 خطاهای مربوط به mapping 

6.  InsurerBox is invalid 

 

در تعاریف پایه سپاس در نوع بیمه کد معادل بیمه بیمار را بررسی نمایید کدمعادل نوع بیمه اشتباه وارد شده است هر بیمه ای 

کد  نیز داشته باشد. نیروهای مسلح و اتباع 0اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد و تصادفی ها باید کد سپاس  غیر از تامین

 دارند. 0

 

7. InsuranceBox is invalid   . 

 

 که حتما وارد شده باشد و صحیح باشد.بیمار را بررسی نمایید  گروه بیمهبیمه کد معادل  صندوقدر تعاریف پایه سپاس در 

 

8. Insured Number is Mandatory in basic Insurer 

 

 شماره بیمه برای بیمه پایه یا بیمه مکمل وارد نشده است.

 

9. Admission Ward Type is mandatory 

 .ین خطا زمانی اتفاق می افتدکه اطالعات مربوط به نوع بخش در پرونده درج نشده باشدا
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10. Final Diagnosis is mandatory in inpatient case 

 

 

 برای پرونده بیمار تشخیص نهایی وارد نشده است.

11. Coded_string may be wrong. 

 رقم است که بایستی کدینگ استاندارد خدمات ارزش نسبی وارد شود. 9کی از خدمت ها کدش بیشتر از ی

 

12. DO_CODED_TEXT is not Complete. 

 

آیتم  xmlدر فایل  ""می باشد.با استفاده از جستجوی  mappingیکی از تگها خالی ارسال شده است که به دلیل عدم ثبت 

 خالی قابل مشاهده می باشد.

 

13.  Nationality is mandatory 

 

 ملیت بیمار ثبت نشده است.ین خطا زمانی رخ می دهد که ا

 

14. AttendingDoctor is mandatory. 

 برای بیمار ثبت شده باشد. 0در برنامه پذیرش انتخاب نشده است و یا اینکه کد  زشک معالجپ

 

15. BasicInsuranceContribution is not allowed for this type of Insurance. 

 

که  مطابقت ندارد. معموال بیمه آزاد است و صورتحساب مورد قبول بیمه یا سهم بیمه پایه دارد بیمار نوع بیمه با صورتحساب

 باید اصالح شود.

 یا اینکه برای بیمه بیمار در تعاریف پایه سپاس قسمت نوع بیمه و گروه بیمه کد معادل ازاد به اشتباه ثبت شده باشد.
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16. Med_ID invalid. 

 نظام پزشکی معتبر نمی باشد. چنانچه برای پزشکی کد نظام صفر ثبت شده است به یک تغییر یابد. دک

 

17. ServiceDetails is mandatory. 

 

ست و برگه خدمتی ندارد برگه بایستی حذف شود و در صورتی که پرونده بستری باشد بایستی ادر صورتی که پرونده سرپایی 

آن خالی بود مپینگ تعدیالت  ServiceNameدر جدول نتایج )جدول آخر یا همان جدول تعدیالت( بررسی شود خدمتی که 

 راحی، قسمت سایر مشخصات، ایتم سایر موارد، تعدیالت معادلسازی شود.در برنامه ترخیص، قسمت اعمال ج

 

 

 خطاهای مربوط به کد ملی 

18. Patient info is not matched with nationalcode 

 

در صورت  واستعالم هویت استعالم گرفته شود  برای رفع خطا از استحاق سنجی ومشخصات فردی با کدملی مطابقت ندارد. 

 نام و نام خانوادگی اصالح شده و سپس اقدام به ارسال پرونده به سپاس نمایید.داشتن مغایرت 

 

19. err.record.not.found 

 

اریخ تولد بیمار را تاز طریق استحقاق درمان ابتدا این خطا مربوط به این می باشد که تاریخ تولد بیمار اشتباه ثبت شده است 

 م به ارسال پرونده به سپاس نمایید.چک نمایید و در صورت مغایرت اصالح و سپس اقدا

 

20. Error at Getperson --- > is_EXCEPTED 

این خطا زمانی رخ می دهد که پرونده مرتبط با کد ملی ارسال شده در سازمان ثبت احوال جزء موارد مستثنی درنظر گرفته 

ده اند یا کد ملی استفاده شده توسط بیمار شده است. به عنوان مثال این موارد شامل افرادی هستند که به درجه شهادت نائل ش

  .معتبر نیست
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21.  Critical Error happened in Master Index 

 

هت اصالح دیگری ارسال شده است. ج HISدیگر یا حتی  رکزپرونده قبال از ماز طرف وزارت بهداشت رفع می شود.این خطا 

 بایستی به مسئول سپاس دانشگاه اعالم شود.

 

22. Error at LocateEHR  Person Identifier do not match with EHR. 

 

ده است و شما شپرونده قبال با یک کدملی دیگر ارسال  و مربوط به این است که ین خطا از طرف وزارت بهداشت رفع می شودا

ز وزارتخانه پیگیری برای رفع این خطا باید از طریق مسئول سپاس دانشگاه ا .کدملی را تغییر داده اید بعدی بیمار در مراجعه

 انجام شود.

23. NationalCode is Nothing. 

 

 بیمار ثبت شود.برای کد ملی 

 

24. SHEBAD or HID is empty 

 .است داده رخ HID یا شباد شناسه ارسال عدم علت به خطا ینا

 خطاهای مربوط به قطعی نود سپاس 
25. Service Status is off 

ین خطا مربوط به سرویس استحقاق درمان وزارت بهداشت می باشد لطفا صبر نمایید تا مشکل از سمت وزارت بهداشت برطرف ا

 شود.

26.  Node is under stress 

 

ر در زمان دیگری ارسال شود د زمانی اتفاق می افتد که حجم تراکنش ها روی نود سپاس به صورت غیرمتعارفی زیاد است.

 صورت ادامه داشتن مشکل به دانشگاه اطالع داده شود.
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27. Destination SepasNode is Down 

 

صحیح آدرس  درج یل : عدم شناسایی آدرس سرور مقصد، عدماین دال شدن زمان پاسخگویی به یکی از طوالنیاین خطا به علت 

ن آدرس ل شبکه و چک کردالبررسی اخت. برای رفع خطا ل شبکه ارتباطی در دسترسی به نود میباشدالسرویس مقصد، اخت

 سرورهای مقصد

28. The remote name could not be resolved 

 Ditas2.behdasht.gov.irو  Ditas.behdasht.gov.irو  eop.behdasht.gov.irررسی نمایید به هر سه لینک ب

Ip   که انتهای متن خطا وجود دارد در همان سیستمPing  داشته باشد. و در صورت نداشتنPing  یگیری شود.از دانشگاه پ 

 

 

29. The request failed with HTTP status 503 

30.  

 

 "یا  "eop.behdasht.gov.ir" ،" Ditas.behdasht.gov.ir"خطا به دلیل عدم دسترسی به یکی از لینکهای 

Ditas2.behdasht.gov.ir "  یا آدرس سرویس سپاس که در جدولSepasServiceAddress  وجود دارد،  99مقابل کد

 می باشد که بایستی برطرف شود.

31. Network - The operation has timed out 

32. Network - The underlying connection was closed 

33. Network - Unable to connect to the remote server 

 طاهای محاسباتیخ 

34. Magnitude of BasicInsuranceContribution is invalid . 

 

 را برای شرکت ایمیل نمایید. xmlخطا به دلیل نامعتبر بودن سهم بیمه پایه می باشد. برای بررسی بیشتر 

 

35. Magnitude of PatientContribution is invalid. 

 را برای شرکت ارسال نمایید. xmlطا به دلیل نامعتبر بودن سهم بیمار می باشد. برای بررسی بیشتر خ

 

36. Magnitude of TotalCharge is invalid. 

 را برای شرکت ارسال نمایید. xmlطا به دلیل نامعتبر بودن جمع مبلغ می باشد. برای بررسی بیشتر خ
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37. PatientContribution cost do not match in level 1. 

 

 

 

 را برای شرکت ارسال نمایید. xmlسهم بیمار در سطوح سپاس مطابقت ندارد. برای بررسی بیشتر 

 

 خطاهای دیگر 
38. Maximum allowed version for composition 

 

 تعداد دفعات مجاز ارسال پرونده به پایان رسیده است. 

 خطای پرونده بیمار موردنظر برای ارسال به سپاس قفل شده است. .39

 

 

برای رفع خطا در دیتابیس شده باشد .این خطا زمانی رخ می دهد که یک کدپذیرش از دو سرویس مختلف همزمان ارسال 

shafa  جدولsepaslock جدول را حذف نمایید یا از اسکریپت زیر استفاده نمایید.داخل این  رکوردهای را باز کرده و تمامی 

Use Shafa 

Delete from SepasLock 

 

40. Error at Initial Log.3message expired 

و  عقب و یا جلو می باشد برای رفع این خطا ساعت سیستم)سیستمی که توکن به آن متصل می باشد(  یا سروراعت سیستم س

 خود را تنظیم نمایید. سرور

 

41. HealthCareFacilityID does not match with InistituteID. 

 

 

مطابقت ندارد. شناسه  SepasHospitalIDفیلد  Configشناسه ثبت شده روی توکن با شناسه سیام ثبت شده در جدول 

 .سیام بایستی بررسی گردد که صحیح باشد 
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42. AdmissionType is Not valid in this case. 

ر خط ارسال مثال در سرویس پذیرش بین خطا زمانی رخ میدهد که مقدار نوع پذیرش با نوع سرویس مطابقت ندارد به طور ا

 بیماران سرپایی مجاز نمی باشد.

 


