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 آن هدف كه است مشتري يك براي شده هيارا خدمت يك

 شرايط (بيماري يك روند اصالح يا تشخيص بهداشت، بهبود

 وضعيت بهبود). 2( باشد مي بيمار رفاه يارتقا يا) بيماري

 اين در پژوهش انجام مندنياز عروق و قلب سالمت اقدامات

 مداخالت و ماتاقدا به مربوط اطالعات و ها داده. است زمينه

 پژوهش و آموزش درمان، امر در عروق و قلب هاي بيماري

 اقدامات بندي طبقه ي سامانه. كنند مي ايفا مهمي نقش

 نيازهاي رفع جهت در مفيد ابزاري عروق و قلب هاي بيماري

 حوزه اين در پژوهشگران و عروق و قلب متخصصين اطالعاتي

 طوره ب عروق و قلب هاي بيماري بندي طبقه .)3( باشد مي

 قلب محققين تحقيق از آمده دسته ب نتايج در آمد روز و علمي

 سطح يارتقا در و است برخوردار خاصي اهميت از عروق و

 سازمان 1978 سال در. باشد مي مؤثر جامعه درمان و بهداشت

 را يپزشك اقدامات يالملل بين يبند طبقه اولين ،يجهان بهداشت

 International of Classificationعنوان با

Procedures in Medicine )ICPM( كرد منتشر .

 آخرين )ICPM( سالمت اقدامات المللي بين بندي قهبط

 سال در WHO ي وسيلهه ب شده توليد اقدامات بندي طبقه

  ).4( شود مي استفاده كشورها برخي در هم هنوز كه ودب 1979

   و ICPM    بندي طبقه هاي سامانه از ايران در

CM-9-ICD ي سامانه مورد در. شود مي استفاده ICPM، 

 ،ساده ساختار داشتن جهاني، بهداشت سازمانالمللي بودن  بين

 محسوب سامانه اين يها مزيت از آسان يكاربر و روشن

 ،داشته يمحور تك ساختار ICPM مقابل، در اما. شود يم

 يجراح اقدمات و اند شده تنظيم يآناتوم محل اساس بر فصول

 آن پايين سطوح در آن نظاير و Incision / Excision انندم

  .است شده مطرح

 زير گنجايش محدوديتCM-10- ICD ي سامانه در

 ادغام و بندي طبقه دقت كاهش باعث ،سامانه اين در ها رده

 انواع بازيابي معمولبه طور  سامانه اين در. گردد مي اقدامات

 اقدامات بندي گروه ،سامانه اين در. است مشكل اقدامات خاص

 هم نزديك مشابه اقدامات شود، مي انجام بدن دستگاه اساس بر

 طبمرت كدهاي سرعت با كدگذار نتيجه در و اند شده نديب طبقه

 بيش گذشت با سامانه اين. كند مي پيدا را يكديگر به نزديك و

 تكراري، همپوشان، كدهاي داراي خود، عمر از دهه دو از

 متعلق ،سامانه  اينچون. است شده متناقض و منسوخ هاي واژه

 تغييرات جريان در ايران در كدگذاران و است ديگري كشور به

 ايران در جديد كدهاي از معمول  به طورگيرند، نمي قرار آن

 مقدور جديد هاي آوري فن گنجاندن امكان و شود نمي استفاده

 از آسان كاربري و مرتبط كدهاي به يابيتدس سهولت. باشد نمي

 حاضر حال در ICPM كه جا آن از. استمذكور  سامانه مزاياي

 اقدام خود نياز اساس بر كشورها از بسياري ،است شده منسوخ

). 5( اند ه كرد ملي عروق و قلب اقدامات بندي طبقه توليد به

 يكشورها جمله از كانادا و انگليس استراليا، امريكا، كشورهاي

 سالمت اقدامات بندي طبقه ي سامانه ايجاد ي زمينه در پيشرو

 :WHO- FICخانواده ي توسعه ي كميته ،2000 سال از. بودند

World Health Organization- Family of 
International Classification بندي طبقه يك لزوم 

 المللي بين ي مقايسه براي نيازها كه ،اقدامات المللي بين

 بندي طبقه اين. داد خيصتش را كند برآورده را اقدامات هاي داده

 بندي طبقه فاقد كشورهاي براي كه شد مي طراحي طوري بايد

 را اقدامات بندي طبقه توسعه قصد كه كشورهايي يا اقدامات

 التزام يك بهداشت جهاني سازمان. باشد استفاده قابل ندارند

 المللي بين بندي طبقه براي ،استراتژي يك يپيگير براي

 اوليه ي ايده كه بود كشوري اولين استراليا .كرد بيان را اقدامات

 Rio de Janeiro همايش در المللي بين بندي طبقه براي را

 مداخالت بندي طبقه 2001 سال در. داد ارايه 2000 سال در

 توسط) ACHI-I(ي الملل بين ي استفاده براي استراليا بهداشتي

 WHO-FIC جهاني بهداشت سازمان ي خانواده ي كميته

 بندي طبقه  كه همانICHI يآلفا ي نسخه). 6( شد فتهپذير

 استفاده براي شده پذيرفته  است،استراليا بهداشتي مداخالت

 به ACHI-I 2003 فوريه در. باشد مي (ACHI-I) المللي بين

ICHI اي شماره بندي طبقه و ترمينولوژي). 7( داد نام تغيير 

 اقدامات كدهاي ساختار. است شده منسوخ اقدامات و تشخيص

 كاراكتر دو تا و اي شماره كاراكتر دو سامانه اين در عروق و قلب

 است توسعه قابل بيشتر اتييجز توصيف براي اضافي ي ا شماره
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 اين از هدف. باشند مي منسوخ حاضر حال در سامانه دو هر). 8(

 سالمت اقدامات به مربوط فصول ي مقايسه و بررسي پژوهش

 اقدامات  بندي طبقه ي سامانه در عروق و قلب هاي بيماري

 ي ارايه و ايران در موجود شرايط با منتخب كشورهاي سالمت

  .است ايران در مناسب الگويي طراحي براي كارهايي راه

  

  روش بررسي

 انجام 1386 سال در تطبيقي -توصيفي روش به حاضر پژوهش

 بندي طبقه ي سامانه داراي كشورهاي ابتدا پژوهش اين در. شد

 مشخص انگليسي زبان به عروق و قلب هاي بيماري اتاقدام

 در سالمت اقدامات بندي طبقه هاي سامانه سپس شد،

 به مربوط مباحث و فصول و  شدبررسي منتخب كشورهاي

 ها سامانه اين از عروق و قلب ايه بيماري سالمت اقدامات

 ها، كتاب در جستجو طريق از بررسي اين. گرديد استخراج

 هاي سايت در اطالعات طريق از. است بوده رنتاينت و نشريات

 ،منتخب كشورهاي با مكاتبه طريق از و اينترنت در موجود

 اين تحليل. شد خواست در ها آن بندي طبقه ي سامانه ساختار

 اي مقايسه ،جداول در موجود اطالعات از استفاده با ها سامانه

 ا،استرالي آمريكا، كشورهاي ،پژوهش جامعه. گرديد انجام

 پيشرو كشورهاي از منتخب كشورهاي. بودند كانادا و انگليس

 عروق و قلب هاي بيماري بندي طبقه هاي سامانه ي زمينه در

 امكان كشورها اين در رايج انگليسي زبان همچنين و هستند

 و فصول پژوهش اين در. كند  مي ميسر را اطالعات تبادل

 در روقع و قلب هاي بيماري اقدامات به مربوط مباحث

 كشور در استفاده مورد سالمت اقدامات بندي طبقه ي سامانه

  .شد بررسي ايران

  

  ها يافته

 سالمت اقدامات ثبت بندي طبقه سامانه دهد مي نشان ها يافته

 Theسامانه ميالدي 2008 سال از آمريكا در عروق و قلب

International Classification of Diseases, 
Tenth Revision, Procedure Coding System ، 

:PCS-10- ICD)هاي ايالت تمام در كه است توضيح به الزم 

 تدريج به PCS-10-ICD ميالدي 2008 سال از امريكا

 در ،ACHI سامانه استراليا در ،)شد PCS-9-ICD جايگزين

 CCI ي سامانه كانادا در و -4OPCS ي سامانه انگليس

 تمامي كه است آن دهنده نشان ها يافته). 9-12( باشد مي

 و قلب اقدامات كدگذاري ي سامانه داراي منتخب كشورهاي

 بخمنت كشورهاي در همچنين. هستند خود كشور خاص عروق

 چند اقدامات بندي طبقه ي سامانه يك از انگليس ياستثنا به

 استفاده عروق و قلب هاي بيماري اقدامات ثبت براي محوري

 محوري تك اقدامات ديبن طبقه ي سامانه انگليس در. شود مي

 كشورهاي در عروق و قلب اقدامات كدهاي). 13( باشد    مي

 در است عددي -الفبايي شكل به استراليا ياستثنا به منتخب

 از استفاده). 14( هستند عددي شكل به كدها استراليا

 اقدام بيشتر ياتيجز نمايش براي ،كد در اضافي كاراكترهاي

 منتخب كشورهاي اقدامات هاي هسامان تمامي در گرفته انجام

 بندي طبقه ي سامانه خصوصيات 1 جدول. شود مي ديده

. دهد مي نشان را عروق و قلب هاي بيماري سالمت اقدامات

 ي كليه در پذيري توسعه عنصر كه است آن دهنده نشان ها يافته

 از استفاده. شود مي ديده منتخب كشورهاي هاي  سامانه

قابل  ،منتخب كشورهاي ي سامانه رد استاندارد ترمينولوژي

 بندي طبقه ي سامانه كه دهد مي نشان ها يافته. است رويت

 داراي منتخب كشورهاي در عروق و قلب سالمت اقدامات

 معايب و مزايا ي دهنده نشان 2 جدول. باشد مي معايب و مزايا

 كه است آن گرنشان ها يافته. است منتخب كشورهاي ي سامانه

 و آموزش ولؤمس هاي سازمان ،منتخب رهايكشو ي كليه در

 كشورهاي كليه در كه هايي ويژگي. شود مي ديده سازي روزآمد

 استانداردهاي و قوانين از استفاده ،شامل شود مي ديده منتخب

 ساليانه، آموزش بندي زمان جدول دور، راه از آموزش مراقبت،

 متخصصين با مشاوره اي، حرفه كدگذاري متخصصين تربيت

 دهد مي نشان ها يافته. است سازي روزآمد فعال ي چرخه و لينيبا

 ساختار داراي كانادا و استراليا امريكا، كشورهاي ي  سامانه كه

 به نياز  .است ساده ساختار داراي انگليس كشور سامانه و پيچيده

 امريكا، كشورهاي ي سامانه در كدگذاران براي بيشتر آموزش

 دهد مي نشان ها يافته). 15-18( شود يم  ديده كانادا و استراليا

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 ...هاي  بررسي رابطه بين تعهد سازماني و ميزان كاربست مؤلفه

 89 تابستان / دوم ي شماره/  هفتم ي دوره/  اطالعات سالمت تيريمد 122

  منتخب كشورهاي در عروق و قلب سالمت اقدامات بندي طبقه ي سامانه: 1 جدول

  كدها ساختار  محور  فصول تعداد  ولؤمس سازمان  سامانه نام  كشور

  كاراكتري 3-7  محوري چند  PCS-10-ICD  HCFA 16  امريكا

  رقمي 7  محوري چند  ACHI   NCCH 20  استراليا

  كاراكتري 3-4  محوري تك  4PCS- NHS 23  نگليسا

  كاراكتري 6-10  محوري چند  CCI CIHI 9  كانادا

ICPM  WHO 9  ايران  رقمي 4  محوري تك  

CM -9-ICD HCFA 16  رقمي 3-4  محوري تك  

  

  منتخب كشورهاي در عروق و قلب اقدامات بندي طبقه ي سامانه هاي محدوديت ومزايا  :2 جدول

  ها محدوديت   مزايا  سامانه نام

ICPM  اسـتفاده  قابل آسان، كاربري بودن، المللي بين 

 بـستري،  و ييسرپا عروق و قلب بيماران براي

  روشن و ساده ساختار

 كوچـك  هاي  جراحي و صدمات در كارآيي فاقد

 سـطوح  در اقـدامات  بـودن  مطـرح  عـروق،  و قلب

 هـاي   جراحـي  در متعدد كدهاي ثبت به نياز پايين،

 گنجانـدن  نبـودن  پذير  امكان وق،عر و قلب پيچيده

  عروق و قلب جديد هاي آوري فن

CM -9-(Vol.3) ICD بـــا مـــرتبط كـــدهاي بـــه يابيتدســـ ســـهولت 

  آسان كاربري عروق، و قلب هاي بيماري

ــوژي ــسوخ ترمينول ــده، من ــان ش ــذير امك ــودن پ  نب

ــدن  عــروق، و قلــب جديــد هــاي آوري فــن گنجان

ــام ــدامات ادغ ــشابه اق ــب م ــروق و قل ــه ع ــت ب  عل

 كـدهاي  وجـود  هـا،   رده زيـر  گنجايش محدوديت

  عروق و قلب اقدامات تكراري و همپوشان

PCS-10- ICD ــل اســتاندارد، عــروق و قلــب ترمينولــوژي  قاب

 ي  سـامانه  عـروق،  و قلب تحقيقات در استفاده

ــت، ــل بازپرداخ ــودن، كام ــعه ب ــذيري، توس  پ

 همـراه  عـروق  و قلـب  واژه هـر  خـاص  مفهوم

ــف ــت آن، تعريـ ــ قابليـ ــا اطارتبـ ــامانه بـ  سـ
SNOMED-CT 

ــدگي ــب كــد ســاختار پيچي ــروق، و قل ــاز ع ــه ني  ب

 زمـان  هـا،  سـامانه  سـاير  با  مقايسه در بيشتر آموزش

 و قلــب هــاي بيمــاري مــورد در بيــشتر كدگــذاري

 هــاي بيمــاري تشخيـصي  اطالعــات فقــدان عـروق، 

ــب ــروق و قل ــيفات در ع ــدامات، توص ــدود اق  مح

 گزينـه  زا اسـتفاده  عـدم  ،NOS از اسـتفاده  كردن

NEC جديد وسايل مورد در جز به   

CCI مـورد  بيـشتردر  يـات يجز سـطح  كـردن  فراهم 

 سـمت  كردن مشخص عروق، و قلب اقدامات

  ها اندام چپ و راست

 آمـوزش  بـه  نياز ،0 و 1 كنار در O و I از استفاده

 اضافي

0PCS-4 عـروق،  و قلـب  كدگـذاري  اشتباهات كاهش 

ــازنگري ــا ب ــداوم ه ــاس و م ــر انعك  در اتتغيي

 سامانه با ارتباط قابليت عروق، و قلب كدهاي
SNOMED-CT 

 ايـن  عـروق  و قلـب  اقدامات كدهاي ظاهري تشابه

 سامانه بودن محوري تك ،-10ICD با سامانه

ACHI عروق، و قلب اقدامات كد ساختار بودن ساده 

ــل توســعه ــكي اصــطالحات كام ــب پزش  و قل

ــروق، ــتفاده ع ــات از اس  و see also ارجاع

see block الفبايي فهرست در  

 هــاي، شـماره  فهرسـت  در آموزشـي  نكـات  نبـودن 

 نمــايش در الفبــايي كاراكترهــاي از اســتفاده عــدم

  عروق و قلب كدهاي
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 براي PCS-9-ICD و ICPM هاي سامانه از ايران كه

 عناصر .كند مي استفاده عروق و قلب هاي بيماري كدگذاري

 مورد هاي سامانه در استاندارد ترمينولوژي و پذيري توسعه

 تك صورته ب ها سامانه اين. شود نمي ديده ايران در استفاده

 استفاده مورد عروق و قلب اقدامات  سامانه در كدها و محوري

 اقدامات هاي سامانه ساختار. باشند مي عددي شكل به ايران در

 به نيازي و است ساده ايران در استفاده مورد عروق و قلب

 كاراكترهاي از استفاده. نيست كدگذاران يبرا بيشتر آموزش

 ايران. شود نمي ديده اقدامات ياتيجز دادن نشان براي اضافي

 عروق و قلب سالمت اقدامات بندي طبقه ملي سامانه فاقد

 اقدامات بندي طبقه هاي سامانه ولؤمس سازمان ايران، در. است

 با مرتبط هاي ويژگي كشورمان در. ندارد وجود سالمت

 جمله از عروق و قلب سالمت اقدامات بندي طبقه ي هسامان

 اي حرفه متخصصين تربيت باليني، كدگذاران هنساليا آموزش

 و عروق و قلب باليني متخصصين با مرتب مشاوره كدگذاري،

  ).5( شود نمي ديده فعال سازي روزآمد ي چرخه

  

  بحث

 و ملي نيازهاي قوانين، اهداف، اساس بر منتخب كشورهاي

 اقدامات بندي طبقه ملي ي سامانه بهداشتي، اردهاياستاند

 اين. اند نموده ايجاد عروق و قلب اقدامات ثبت براي را سالمت

 منتخب كشورهاي هاي سامانه از استفاده كه ست ا يمعن نيبد

 ،عروق و قلب اقدامات ملي ي سامانه فاقد كشورهاي توسط

 كامل طوره ب  راكشورها اين بهداشتي نيازهاي تواند نمي

 نيازهاي و اهداف داراي كشوري هر كه چرا كند، برآورده

 اين از برخي است ممكن كه چند هر است خود خاص بهداشتي

 به نياز نتيجه در. باشد يكسان كشورها بين در اهداف و نيازها

 عروق و قلب سالمت اقدامات بندي طبقه ي سامانه يك ايجاد

 عنوان با صفدري پژوهش. شود مي احساس ايران در

 مدل ارايه و ها بيماري بندي طبقه و گذاري نام هاي سيستم"

 ايجاد كه دهد مي نشان "ها بيماري ملي بندي طبقه ايجاد براي

 در مهمي نقش ايران در ها بيماري ملي بندي طبقه ي سامانه

 هاي سامانه طراحي در). 19( دارد جامعه سالمت نظام يارتقا

 عروق و قلب اقدامات ثبت جهت در سالمت اقدامات جديد

 هاي سامانه هاي محدوديت و معايب امكان حد تا شده سعي

 از ،سامانه پذيري توسعه و مدآروز ترمينولوژي. شود برطرف قبلي

 عروق و قلب اقدامات جديد هاي سامانه در مهم عوامل

 سيستم ي مقايسه« عنوان تحت احمدي  مطالعه. باشد مي

 دهد مي نشان »ايران با منتخب كشورهاي اقدامات بندي طبقه

 ننشد بندي طبقه تكراري، و همپوشان كدهاي كه

 در پيچيده اقدامات بندي دسته به نياز و جديد هاي آوري فن

 سالمت اقدامات هاي سامانه هاي محدوديت از مختلف هاي رده

 شده سعي جديد هاي سامانه طراحي در. فتر مي شمار به قبلي

 طريق از ها سامانه كارايي و دقت ها، محدوديت اين رفع ضمن

 كدهاي به اشاره ها، اندام چپ و راست سمت كردن مشخص

 جداگانه بندي دسته اصلي، هاي واژه مفاهيم ي ارايه مرتبط،

 افزايش آن نظاير و ارجاعات از استفاده  ومجدد هاي جراحي

 يك طراحي در دهد مي نشان يافته از حاصل نتايج). 5( يابد

 آن در عناصري بايد ،سالمت اقدامات بندي هطبق ي سامانه

 سامانه بودن كامل .باشد مفيد سالمت نظام در تا شود نهادينه

 ياتيجز با عروق و قلب اقدامات كليه كهاست  يمعن بدين

 توانه بيعني  ،سامانه بودن پذير توسعه. باشد داشته وجود دقيق

 استفاده .داد جاي آن در را مدرن هاي آوري فن و جديد اقدامات

 اقدامات سامانه بودن محوري چند و استاندارد ترمينولوژي از

 سامانه طراحي در مهم عناصر ديگر از عروق و قلب سالمت

 و قلب اقدامات به بعد چند از محوري ندچ هاي سامانه. است

 يك از محوره، تك هاي سامانه كه حالي در پردازند مي عروق

 اقدامات ي سامانه. ارندد نظر عروق و قلب اقدامات به محور

 با منتخب كشورهاي در عروق و قلب بهداشتي بندي طبقه

 بهداشتي استانداردهاي و ملي نيازهاي قوانين، اهداف، به توجه

 از استفاده و پذيري توسعه ويژگي. باشد مي كشورها اين

 سالمت اقدامات هاي سامانه ي كليه در استاندارد ترمينولوژي

 ياستثنا به. شود مي ديده منتخب كشورهاي عروق و قلب

 تك سالمت اقدامات ي سامانه داراي كه انگليس كشور
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 چند ي سامانه از منتخب كشورهاي ديگر در است محوري

 سالمت اقدامات بندي طبقه ي سامانه. شود مي استفاده محوري

 در كه هستند سامانه متولي سازمان داراي منتخب كشورهاي

 در .دارند فعاليت سامانه روزآمدسازي و اجرا ايجاد، طراحي، امر

 سامانه ايجاد ولؤمس مختلف، هاي سازمان گوناگون، كشورهاي

 تمام در كه داد نشان ها بررسي. باشند مي اقدامات بندي طبقه

 و قوانين بر ناظر و مجري هاي سازمان ،منتخب كشورهاي

 رعايت. دارند وجود عروق و قلب هاي سامانه بر حاكم مقررات

 از شده تعيين استانداردهاي و كردن بومي به مربوط ينقوان

 تبادل به مربوط قوانين همچنين استاندارد، هاي سازمان طرف

 ي سامانه در روزآمدسازي ي چرخه و پذيري توسعه ها، داده

 قوانين وجود به نياز. شود مي ديده منتخب كشورهاي بندي طبقه

 در عروق و بقل هاي بيماري بندي طبقه به مربوط مقررات و

 بخشي و است الزامي كشورها كليه در استانداردها ، طبقايران

 ها سياست اساس بر سامانه از كننده  استفاده كشور توسط ديگر

 مسير در قدم اولين. شود مي نيتبي جامعه بهداشتي شرايط و

 مشخص قوانين و استانداردها وجود بهداشتي، اطالعات بهبود

 ي سامانه در. است اطالعات نديب طبقه ي سامانه مورد در

 7 كدهاي از استراليا و امريكا سالمت اقدامات بندي طبقه

 استفاده عروق و قلب هاي بيماري كدگذاري براي كاراكتري

 در و كاراكتري 4 كدهاي از انگليس در كه حالي در. كنند مي

 و امريكا در. كنند مي استفاده كاراكتري 10 كدهاي از كانادا

 كشورهاي در. است تر ييجز و تر دقيق كد يصتخص كانادا

 با عروق و قلب كدهاي گنجايش استراليا ياستثنا با منتخب

 گسترش است رقم و حرف شامل كه كاراكتر به رقم از تغيير

 ي كليه. است عدد شكله ب كدها استراليا در. است يافته

 كشورهاي در عروق و قلب سالمت اقدامات هاي سامانه

 همه در .باشند مي امر اين متولي ازمانس داراي منتخب

 بندي طبقه ي سامانه سازي روزآمد ي چرخه منتخب كشورهاي

 و آمريكا در. شود  مي انجام فعال طوره ب سالمت اقدامات

 حالي در ،گيرد مي انجام ساليانه روزآمدسازي ي چرخه انگليس

 سال دو هر استراليا در و سال سه هر كانادا در چرخه اين كه

  ). 9-12( باشد مي

Brooks آزمايش« عنوان با خود پژوهش در   

PCS-9-ICD« ي سامانه دو مقايسه به PCS-10-ICD و 

PCS-9-ICD را سامانه هر معايب و مزايا و است پرداخته 

 يك طراحي در مهم عناصر به پژوهش اين. كند مي بيان

 جمله از  كهدارد، اشاره سالمت اقدامات بندي طبقه ي سامانه

 ترمينولوژي از استفاده پذيري، توسعه بودن، كامل ها آن

  ). 20(د باش مي سامانه بودن محوري چند و استاندارد

Mullin از اي خالصه« عنوانتحت  خود پژوهش در 

   ي تاريخچه بررسي به »PCS-10-ICD ي تاريخچه

PCS-10-ICD سامانه اين مهم خصوصيات و ه استپرداخت 

 در تشخيصي اطالعات فقدان كند ميبيان  ذيل موارد را

 عدم ،NOS از استفاده كردن محدود اقدامات، توصيفات

 تعريف و جديد وسايل مورد در جز به NEC گزينه از استفاده

  ). 21 (ممكن اقدام هر

Hazelwoodعنوان تحت خود مطالعه در  و همكار 

 »PCS-10-ICD و CM-10-ICD هاي سامانه ديد پيش«

 و مديران  كدگذاران،  پزشكان، براي را سيستم دو اين فوايد

 اين در. كند مي بيان درماني هاي بيمه و اطالعات سامانه پرسنل

 و  استبوده نگر آينده سامانه دو اين كه شود مي بيان مطالعه

 دو اين معايب. كنند مي برآورده را كدگذاري آينده نيازهاي

  ).22 (ددانن مي كدگذاران براي اضافي آموزش به نياز را سامانه

  

  نتيجه گيري

 هاي سامانه از كه ايران خالف بر منتخب كشورهاي در

 محوري تك و بومي غير عروق و قلب اقدامات بندي طبقه

 جهات از را عروق و قلب اقدامات اند توانسته كند، مي استفاده

) شده انجام فن  وآناتومي مكان اقدام، نوع نظير (مختلف

 ثبت باعث كه حالي در ،ها هسامان توسعه. نمايند بندي طبقه

 شدن تر پيچيده به منجر گردد، مي بيشتر ياتيجز با اطالعات

 به معمولبه طور  امروزه كه  استگرديده ها آن ساختار

 هاي آوري فن سريع توسعه. اند شده طراحي افزار نرم صورت

 و افزودن تغيير، مداوم، بازنگري به نياز درماني -بهداشتي

 سالمت اقدامات بندي طبقه و اطالعات انزم هم كردن روزآمد
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 توجه فرآيند اين در. است ساخته ضروري كشورها تمام دررا 

 بر. است الزم استانداردها و ملي نيازهاي قوانين، اهداف، به

 اقدامات بندي طبقه سامانه يك طراحي ضرورت اساس، اين

 اطالعات دتوانه ب تا شود مي احساس شدت به كشور در ملي

 توجه با. نمايد ثبت مناسب ياتيجز با را عروق و قلب تاقداما

 داشت اذعان توان مي حاضر پژوهش از آمده دست به نتايج به

 سالمت اقدامات بندي طبقه ي سامانه كردن بومي كه

 جهت در مهم اصل يك ايران در عروق و قلب هاي بيماري

  .است سالمت اطالعات سطح يارتقا

  

  پيشنهادها 

 اقدامات بندي طبقه هاي سامانه تخصصي ي كميته ايجاد. 1

 بهداشت، وزارت در امر متولي عنوان به عروق و قلب سالمت

 . پزشكي آموزش و درمان

 و قلب متخصصين عضويت با مشورتي ي كميته ايجاد. 2

 كدگذاران ها، بيماري بندي طبقه هاي  سامانه ولينؤمس عروق،

 هاي بيماري يبند طبقه سامانه بهتر طراحي جهت در باليني

  . پزشكي علوم هاي دانشگاه در عروق و قلب

 كه زمينه اين در پيشرو كشورهاي تجربيات از استفاده. 3

 هاي بيماري سالمت اقدامات بندي طبقه ملي ي سامانه داراي

 .باشند مي عروق و قلب

 شرايط و ها سياست نيازها، اساس بر بايد سامانه اين. 4

 .شود هتهي كشور بر حاكم بهداشتي

 بودن، جامع (سامانه طراحي در مهم عناصر گرفتن نظر در. 5

 .)پذيري توسعه  وبودن كامل

ه ب ، كهسامانه بيشتر ياتيجز با اقدامات ي كليه پوشش. 6

 .شود طراحي محوري چند صورت

  .كدگذاري ملي استانداردهاي توسعه. 7

 و قلب هاي بيماري اقدامات اضافي كاراكترهاي تخصيص. 8

 .ايران خاص قعرو

 هاي داده و بومي سامانه هاي داده بين مقايسه توانايي. 9

 .باشد داشته وجود كشورها ساير اقدامات  سامانه

 عروق و قلب اقدامات بندي طبقه بومي افزار نرم طراحي. 10

 در عروق و قلب تخصصي مراكز ي كليه در استفاده جهت

 .ايران

 .باشد داشته را كشور داخل در شدن روزآمد قابليت. 11

 داده سامانه اين اجراي جهت كدگذاران به الزم آموزش. 12

 .شود

 تخصصي مركز دو يا يك در سامانه اين آزمايشي اجراي. 13

  .ها محدوديت و معايب شناسايي براي قلب
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The Comparison of the Cardiovascular Diseases Procedures of the 
Classification Systems, in Selected Countries with Iran* 

Reza Safdari, PhD1; Majid Maleki, PhD2; Valialah Ghorbani3; Farshid Monajemi4 

Abstract 
Introduction: Cardiovascular diseases are important factors at human death and factor destroys 
human resources. Health intervention is a service for developing of health and diagnoses or 
modifies of process diseases. It is necessary that every country regarding to its goals, laws 
national, interests and standards, considers establishing such a system. A comparison of 
cardiovascular disease classification systems in selected countries with that in Iran could assist 
health care policy makers in their efforts to battle cardiovascular diseases. 
Methods: This descriptive-comparative study conducted 2007-2008. The cardiovascular diseases 
of the classification systems in USA, Australia, England and Canada were reviewed in order to 
prepare an appropriate model for Iran. Data collecting was done through literature review, 
Internet and email. 
Results: The cardiovascular disease classification systems of all the selected countries are 
national. The selected countries, with the exception of England, utilize a multiaxial classification 
model, especially designed to reflect the individual requirements of every single one of them. 
This model employs health care standards, e-learning, annual educational programs, and 
consultation with experts. Iran lacks such a national classification system for cardiovascular 
diseases. 
Conclusion: It seems essential that the cardiovascular disease classification system in health 
interventions in Iran be national if improvements are to be made in the fields of prevention and 
management of these diseases. 
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