وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات

معاونت درمان ،دفتر ارزیابي فناوری،

وزارت بهداشت

تدوین استاندارد و تعرفه سالمت

راهنمای تبادل داده با سامانه پرونده
الکترونیکی سالمت ایران
داده پیام اطالعات خدمات سالمت
نگارش 9.9

اردیبهشت 99

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

شناسنامه سند
نام سند
نگارش
تاريخ صدور

راهنماي تبادل داده با سامانه پرونده الکترونيکي سالمت -داده پيام خدمات سالمت
99.20.20
3113/20/20

نام فايل

Inpatient DI Guideline_book-v.5.9.docx

شرح سند

اين سند راهنماي تبادل اطالعات با سرويس داده پيام خدمات سالمت است.

تاريخچه بازنگري
نام فايل

نويسنده  /ويراستار

تاريخ

شرح تغييرات

نسخه

معصومه صيدي

91/23/01

تدوين سند اوليه

2.3

92 Servive's Guideline.v.0.1.docx

معصومه صيدي

91/20/20

ويرايش

2.0

92 Servive's Guideline.v.0.2.docx

حسين رياضي

91/20/09

ويرايش متن

2.1

Inpatient DI Guideline v.0.3.docx

معصومه صيدي

91/20/01

تکميل کالسهاي دادههاي هويتي

2.0

Inpatient DI Guideline v.0.4.docx

معصومه صيدي

91/20/01

تکميل کالسهاي دادههاي مالي

2.0

Inpatient DI Guideline v.0.5. docx

معصومه صيدي

91/20/01

تکميل کالسهاي دادههاي باليني

2.0

Inpatient DI Guideline v.0.6. docx

مهدي عسگرينيا

91/20/21

اضافه کردن بخش نحوه استفاده از سرويس

2.0

Inpatient DI Guideline v.0.7. docx

معصومه صيدي

91/20/33

تکميل اشکال

2.9

Inpatient DI Guideline v.0.8. docx

مهدي عسگري نيا

91/20/01

اضافه نمودن توضيحات نحوه استفاده از سرويس

2.1

Inpatient DI Guideline v.0.9. docx

اليکا صفري مهر

91/20/20

تکميل توضيحات کالسها

3.2

Inpatient DI Guideline v.1.0. docx

حسين رياضي

91/20/33

ويرايش سند ،يادداشتگذاري بر روي متون ،تکميل

3.3

Inpatient DI Guideline v.1.1.docx

بخشهاي ناقص و افزودن بخش دادههاي باليني
اليکا صفري مهر

91/20/31

ويرايش کلي

3.0

Inpatient DI Guideline v.1.2. docx

اليکا صفري مهر،

91/20/30

ويرايش کلي

3.1

Inpatient DI Guideline v.1.3. docx

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام فايل

نويسنده  /ويراستار

تاريخ

شرح تغييرات

نسخه

معصومه صيدي،

91/20/30

ويرايش کلي و اعمال تغييرات بحثشده

3.0

Inpatient DI Guideline v.1.4. docx

معصومه صيدي،

91/20/30

تکميل بخش باليني

3.0

Inpatient DI Guideline v.1.5.docs

اليکا صفري مهر

91/20/03

تکميل کدها و بخش منابع و مراجع

3.0

Inpatient DI Guideline v.1.6. docx

اليکا صفري مهر

91/20/00

تکميل و ويرايش مجدد کالسها و کدها

3.9

Inpatient DI Guideline v.1.8. docx

اليکا صفري مهر،

91/20/01

تکميل و ويرايش مجدد کالسها و کدها

3.1

Inpatient DI Guideline v. 1.9. docx

معصومه صيدي،
معصومه صيدي،

91/20/13

تکميل و ويرايش مجدد کالسها و کدها

0

Inpatient DI Guideline v. 2.0. docx

احسان بيطرف

91/20/21

تکميل جداول آزمايشات و کالس سوانح

0.3

Inpatient DI Guideline v. 2.1. docx

اليکا صفري مهر

91/20/20

تکميل و ويرايش مجدد کالسها و کدها

0.0

Inpatient DI Guidline v.2.2 .docx

اليکا صفري مهر

91/20/20

ويرايش کلي سند

0.1

Inpatient DI Guideline v. 2.3. docx

اليکا صفري مهر

91/20/02

ويرايش کلي سند

0.0

Inpatient DI Guideline v. 2.4. docx

معصومه صيدي

91/29/21

افزودن فرم حوادث ترافيکي

0.0

Inpatient DI Guideline v. 2.5. docx

اليکا صفري مهر

91/29/29

اصالحات جزئي

0.0

Inpatient DI Guideline v. 2.6. docx

اليکا صفري مهر

91/21/01

اصالحات کدها (خدمات)

0.0

Inpatient DI Guideline v. 2.7. docx

اليکا صفري مهر

91/32/23

اصالحات کدها (بخشها)

0.9

Inpatient DI Guideline v. 2.8.docx

سميه عابديان

12/20/30

بروز رساني کليه کالسها براساس سرويس جديد

1

Inpatient DI Guideline v.3.0.docx

احسان بيطرف

12/20/12

ويرايش کلي

1.3

Inpatient DI Guideline v.3.1.docx

سميه عابديان

12/20/30

تکميل پيوست ها و ويرايش مجدد کالسها

1.0

Inpatient DI Guideline v.3.2.docx

سميه عابديان

12/20/00

ويرايش پيوست انواع بخش ها

1.1

Inpatient DI Guideline v.3.3.docx

حميده کاظمي

12/20/31

افزودن موارد اجباري و غير اجباري و ويرايش بعضي

1.0

Inpatient DI Guideline v.3.4.docx

حميده کاظمي

12/32/1

از کالس ها
افزودن چند نوع خدمت جديد ،افزودن کالس
 ،HighLevelAreaVOو تغيير Org_ID

1.0

Inpatient DI Guideline v.3.5.docx

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام فايل

نويسنده  /ويراستار

تاريخ

شرح تغييرات

نسخه

حميده کاظمي

13/23/00

افزودن بخش پيوند اعضا

1.0

Inpatient DI Guideline v.3.6.docx

سميه عابديان

13/20/20

تکميل توضيح نحوه ويرايش اطالعات باليني ارسال

1.0

Inpatient DI Guideline v.3.7.docx

سميه عابديان

13/20/13

حميده کاظمي

10/30/0

شده به سپاس در کالسهاي
messageIdentifierVOو ResultVO
اضافه کردن کدهاي رشته هاي پزشکي شاخه

1.9

Inpatient DI Guideline v.3.8.docx

داروسازي و علوم آزمايشگاهي
اجباري کردن کدملي و تشخيص نهايي ،اصالح

1.1

Inpatient DI Guideline v.3.9.docx

صندوق هاي بيمه و حذف غيره از کدها
حميده کاظمي

10/30/33

افزودن توضيحات مربوط به متدها

0.2

Inpatient DI Guideline v.4.0.docx

حميده کاظمي

10/30/00

افزودن دونوع مرکز(پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي و

0.3

Inpatient DI Guideline v.4.1.docx

سميه عابديان،

11/20/30

مرکز بهداشتي درماني شهري روستايي)

پريسا فرخيان،

به روز رساني سند بر اساس نيازمندي هاي طرح

0.1

Inpatient DI Guideline v.4.3.docx

تحول نظام سالمت

مريم جعفرپور
مريم جعفرپور

11/20/03

سميه عابديان

11/20/09

سميه عابديان

11/20/01

اصالح متدها ،افزودن کالس

0.1.3

Inpatient DI Guideline v.4.3.1.docx

HeaderMessageVO
تعريف جدول شناسه ها،اصالح ارتباطات کالس

0.0

Inpatient DI Guideline v.4.4.docx

 ،BillSummaryVOويرايش جدول اعتبارسنجي
اضافه شدن دو گروه خدمت خدمات مکمل بر

0.0.3

Inpatient DI Guideline v.4.4.1.docx

اقدامات تشخيصي و مداخالت عروقي به گروه

پريسا فرخيان

خدمات و عنوان سهم مابه التفاوت بيمه روستايي به
جدول مقادير ،تنظيم و اضافه کردن صورتحساب
بيمار بستري(روکش سازمان بيمه گر)
سميه عابديان

11/21/21

سميه عابديان،

11/21/30

اصالح کد گروه خدمات(خدمات مشاوره اي) و نوع

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.4.2.docx

ضريب کا داخلي ،حذف دو صندوق از بيمه نيروهاي
مسلح ،اصالح برخي شکلها ،تشريح فرمول محاسبه
يارانه دولت و سهم بيمار
ويرايش کلي سند ،افزودن و اصالح توضيحات

پريسا فرخيان،

فرمول محاسبه سهم بيمار ،اضافه کردن تعاريف

مريم جعفرپور

انواع کا ،ارائه مثال محاسبه ضريب کا ماندگاري ،کا

0.0.1

Inpatient DI Guideline v.4.4.3.docx

هيات علمي ،کا ترجيحي ،ارائه تعاريف
سميه عابديان

11/21/13

اصالح جدول انواع مقادير در پيوست شماره 32

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.44.docx

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نويسنده  /ويراستار

تاريخ

شرح تغييرات

نسخه

سميه عابديان

11/20/32

افزودن عنوان تعدادي از بيمه ها به پيوست سازمان

0.0.0

امين کرم پور

11/20/30

سميه عابديان

11/20/00

نام فايل
Inpatient DI Guideline v.4.45.docx

هاي بيمه گر و افزودن مثالهاي کاربردي براي
محاسبه برنامه تشويقي ماندگاري پزشکان ،ويرايش
کلي
تصحيح نام تمامي کالس و ويژگيها ،اصالح

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.46.docx

نگارشي و اماليي سند ، ،تغييراصطالح kبه ضريب.
افزودن سه بيمه به عنوان بيمه ها در پيوست

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.46.docx

سازمان هاي بيمه گر ،بروز رساني کدهاي رشته
هاي سالمت  ،بروز رساني بخش هاي بيمارستاني،
بروز رساني کدهاي سطح تحصيالت ،حذف مقدار
نامشخص از مقادير اعالمي براي جنسيت ،ويرايش
کلي (تغييرات کدهاي اعالمي ،در سامانه کدينگ در
قالب فايل اکسل با ذکر نوع تغييرات ،بروز رساني
گرديده است)
امين کرم پور

11/20/01

ويرايش کلي سند

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.47.docx

امين کرم پور

11/20/00

تغييرعنوان"ساختارکلي اطالعات"به"مدل مفهومي"

0.0.9

Inpatient DI Guideline v.4.48.docx

امين کرم پور

11/20/00

افزودن تعاريف و توضيحات سطوح 3و0و 1به مدل
مفهومي.
افزودن شکل براي "مدل مفهومي اطالعات خدمات
داده پيام سالمت"
افزودن بخش "داده پيام اطالعات خدمات سالمت"
و قراردادن کالسهايPatientBillMessageVO
و BillPatientCompositionVOدر زير
مجموعه آن.
افزودن بخش "اطالعات پيام" و قراردادن
کالس MessageIdentifierVOدر زيرمجموعه
آن.
افزودن بخش "اطالعات هويتي" و قراردادن
کالس PersonInfoVOدر زيرمجموعه آن.
افزودن بخش "اطالعات ببمه فرد" و قراردادن
کالس InsuranceVOدرزيرمجموعه آن.
افزودن بخش "اطالعات سطح  "3و قراردادن
کالس BillSummaryدرزيرمجموعه آن.
افزودن بخش "اطالعات سطح  "0و قراردادن
کالس ServiceGroupRowVOدرزيرمجموعه

0.0.1

Inpatient DI Guideline v.4.49.docx

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نويسنده  /ويراستار

تاريخ

امين کرم پور

11/20/00

امين کرم پور

11/20/09

امين کرم پور

11/20/01

امين کرم پور

11/20/12

نسخه

شرح تغييرات

نام فايل

آن.
افزودن بخش "اطالعات سطح  "1و قراردادن
کالس ServiceDetailesVOدرزيرمجموعه آن.
افزودن بخش "اطالعات پذيرش" و قراردادن
کالسAdmissionVO
HospitalWard،و OrganizationVOدر زير
مجموعه آن.
افزودن بخش "اطالعات تشخيص هاي باليني" و
قراردادن کالس DiagnosisVOدر زيرمجموعه
آن.
افزودن بخش "اطالعات فوت" و
قراردادنکالسBasicDeathDetailsVOو
CauseVOدرزيرمجموعه آن.
افزودن بخش "اطالعات ترخيص" و قراردادن
کالس DischargeVOدر زير مجموعه آن.
افزودن بخش "کالسهاي عمومي" و قراردادن
کالس RelativeCostVO ،QuantitiesVO
HighLevelAreaVo ،
HealthcareProvider،وProviderInfoVO
در زيرمجموعه آن.
افزودن بخش "روش ارسال اطالعات"،افزودن

0.0

Inpatient DI Guideline v.4.5.docx

توضيحات مناسب و شکل و قراردادن "متدهاي
فراخواني" در زيرمجموعه آن.
قراردادن

HeaderMessageVO

SystemSenderVO،وResultVO

در

زيرمجموعه روش ارسال اطالعات.
افزودن اطالعات مربوط به متدSavePatientBill

0.0.3

Inpatient DI Guideline v.4.51.docx

به کتاب و تغيير جدول  ،01مربوط به متدهاي
فراخواني.
افزودن بخش مربوط به روش ايجاد سرپيام و نوشتن

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.52.docx

توضيحات مربوطه.
افزودن قسمت "جوا بفراخواني سرويس ثبت
اطالعات" و نوشتن توضيحات مربوطه.
حذف قسمت "مالحظات فراخواني سرويس روکش
اسناد بيمارستاني".

0.0.1

Inpatient DI Guideline v.4.53.docx

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نويسنده  /ويراستار

تاريخ

امين کرم پور

11/20/23

امين کرم پور

11/20/20

احسان بيطرف

11/20/30

امين کرم پور

11/20/00

نسخه

شرح تغييرات

نام فايل

افزودن قسمت "خطاهاي فراخواني سرويس ".
0.0.0

افزودن بيمه جهاد کشاورزي

Inpatient DI Guideline v.4.54.docx

افزودن بخش روش ويرايش اطالعات ارسالي و
نوشتن توضيحات مربوط به آن به اضافه طراحي و
افزودن شکل
افزودن پيوست  01مربوط به مقادير واحدها بر

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.55.docx

اساس استاندارد UCUM
افزودن هزينه هاي درمان و بيمه هاي درماني،

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.56.docx

پيشينه فعاليتهاي اجرايي
اضافه کردن "راهنماي نحوه افزودن وبسرويس به

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.57.docx

پروژه در ويژوال استوديو" به کتاب
احسان بيطرف

11/20/00

افزودن امضاي الکترونيکي

0.0.9

Inpatient DI Guideline v.4.58.docx

امين کرم پور

11/20/01

افزودن مثال و نمونه کد در VB.Net

0.0.1

Inpatient DI Guideline v.4.59.docx

امين کرم پور،

11/20/30

ايجاد فهرست شکلها ،جداسازي فهرست پيوستها،

0.0

Inpatient DI Guideline v.4.6.docx

اصالح ارجاعات ،افزودن کاربردهاي امضاي

احسان بيطرف

الکترونيکي .افزودن کد مثالها در C#.Net
سميه عابديان

11/32/09

مريم جعفرپور

11/33/03

افزودن بيمه سازمان زندان ها به پيوست سازمان

0.0.3

Inpatient DI Guideline v.4.61.docx

هاي بيمه گر
افزودن کد "ارجاع براي اهداي عضو" به پيوست

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.62.docx

وضعيت هنگام ترخيص
پريسا فرخيان

10/33/30

ويرايش کلي سند

0.0.1

Inpatient DI Guideline v.4.63.docx

پريسا فرخيان

10/30/21

افزودن کد "سايراقشار-اتباع بيگانه " به پيوست

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.64.docx

پريسا فرخيان،

10/20/20

بيمه،

صندوق

اصالح

اصالح،

ويژگي

 OtherIdentifiersدر جدول  -30کالس
PersonInfoVO

مريم جعفرپور

افزودن دو بيمه شرکت ريختهگري تراکتورسازي
ايران و شرکت آهنگري تراکتورسازي ايران به
پيوست سازمان هاي بيمه گر.
ويژگي

افزودن

EMSID

به

کالس

.AdmissionVO
به

روز

رساني

شکل

BillPatientCompositionVO

کالسهاي
و

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.65.docx

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نويسنده  /ويراستار

تاريخ

پريسا فرخيان

10/20/30

شرح تغييرات

نسخه

نام فايل

.AdmissionVO

افزودن بيمه سنگ آهن به پيوست سازمانهاي

0.0.0

Inpatient DI Guideline v.4.66.docx

بيمهگر  ،ويرايش مقدار دو بيمه تامين اجتماعي و
هيات امناي ارزي بر اساس مقادير درج شده در
سامانه کدينگ
سميه عابديان

10/20/20

اضافه شدن کد  :otherCostمبلغ کل در تعهد

0.0.0

بيمه پايه با کد 31و کسورات با کد 30

Inpatient DI Guideline_book
v.4.67.docx

اضافه شدن کد  :Service Typeگلوبال با کد 03
سميه عابديان

10/33/39

به روز رساني کالس ServiceDetailesVO

0.0.9

شکل و جدول ( افزودن  )PKIDو به روز رساني

Inpatient DI Guideline_book
v.4.68.docx

پيوست بخش ها wardType
سميه عابديان

10/20/20

اضافه شدن کد  :otherCostدرصد همزماني

0.0.1

Inpatient DI Guideline_book
v.4.69.docx

0.0

Inpatient DI Guideline_book
v.4.70.docx

خدمت با کد 30
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مقدمه
مديريت سالمت بدون استفاده از اطالعات مربوط به وقايع سالمت و هزينههاي صرفشده براي پيشگيري و درمان افراد
امکانپذير نخواهد بود .اگر اطالعات صحيحي براي مدير سالمت و سياستگذار موجود نباشد ،مدير همانند رانندهاي نابينا عمل
خواهد کرد و ميزان موفقيت او بر اساس خوششانسي وي خواهد بود .توليد ،ذخيرهسازي ،انتقال اطالعات و سپس تحليل اين
اطالعات مراحل مختلفي از فرايندهايي هستند که بايد روي اطالعات صورت گيرد تا مديران سالمت را براي تصميمگيري
مبتني بر شواهد ياري دهند.
يکي از مهمترين منابعي که اطالعات سالمت افراد جامعه ميتواند در آن قرار گيرد ،پرونده الکترونيکي سالمت در سطح
ملي است؛ بهطوريکه با يکپارچهسازي اطالعات سالمت افراد در سطح ملي و طي زمان ،گنجينهاي از اطالعات فراهم ميشود
که تمامي ذينفعان حوزه سالمت ميتوانند از اين گنجينه استفاده کنند .طرح سپاس يا پرونده الکترونيکي سالمت با چنين
رويکردي ايجاد شده است .آنچه در اين کتاب مورد بررسي قرار گرفته است يکي از سرويسهاي موجود روي سپاس است که
در مباحث بيمهگري و اقتصاد سالمت کاربرد فراواني خواهد داشت.
در اين کتاب سعي شده است جزئيات مربوط به سرويس تبادل دادهپيام اطالعات خدمات سالمت تشريح گردد؛ بهطوريکه
توسعهدهندگان سيستمهاي اطالعات بيمارستاني قادر باشند با استفاده از اين راهنما ،به سپاس (سامانه پرونده الکترونيکي
سالمت ايران) متصل گرديده ودادههاي بيمارستاني را ارسال و يا دريافت کنند.

پیشینه فعالیتهای اجرایی
در دهه  ، 92با همکاري سازمان بيمه تأمين اجتماعي و ساير سازمانها و شرکتهاي بيمه براي خدمات آزمايشگاهي فرمت
واحدي تعريف شد .شرکتهاي توليدکننده نرمافزارهاي آزمايشگاهي توانستند اين فرمت را بهصورت خروجي ماهانهاي از
فعاليتها و خدمات ارائه شده در آزمايشگاهها فراهم آورند و آزمايشگاهها در قالب فايلهاي الکترونيکي اين اطالعات را به
شرکت بيمه مربوطه تحويل ميدادند.
رفتهرفته داروخانهها و ساير مراکزي که خدمات درماني را بهصورت سرپايي به مردم ارائه ميدادند ،براي انتقال اطالعات به
شرکتهاي بيمه از فرمتهاي مشابهي استفاده کردند .با وجود اين ،هنوز خدمات بستري در بيمارستانها ،چه براي حسابرسي
و چه براي اطالعات آماري ،بهصورت کاغذي بررسي مي شد و با توجه به اينکه اين خدمات سهم بزرگي از هزينههاي درمان
سازمانها و مراکز بيمهگري را شامل ميشود ،دغدغهي الکترونيکيکردن اسناد بيمارستاني از سالها قبل وجود داشته است .با
اين حال ،اين امر تاکنون محقق نشده است .اگرچه در سالهاي اخير فعاليتهاي مشترکي بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه با
همکاري وزارت ارتباطات صورت گرفته است ،ولي هيچگاه منجر به ايجاد خروجي مورد نظر نشده است .تفاهمنامه همکاري بين
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وزير بهداشت (دکتر مرضيه وحيد دستجردي) و وزير رفاه (دکتر محصولي) براي الکترونيکي کردن اسناد بيمارستاني اهميت
موضوع را در سنوات گذشته نشان ميدهد.
در وزارت بهداشت ،عمليات مقدماتي ايجاد پرونده الکترونيکي سالمت ،بر اساس ماده  99قانون برنامه چهارم توسعه از سال
 90آغاز شد و در اواسط سال  ،90قابليت اجرا در سطح ملي را داشته است .با وجود اين بهنظر ميرسد اطالعات مالي و اداري
بخش کماهميتتري از پرونده بيماران را تشکيل خواهند داد .معماري ملي پرونده الکترونيکي که با عنوان طرح سپاس شناخته
شد ،بر اين اصل استوار بوده است که زيرساختي براي تبادل اطالعات سالمت در سطح ملي ايجاد نمايد تا مراکز مختلف ،با
نرمافزارهاي گوناگون قادر به تبادل اطالعات الزم در قالب دادهپيامهاي فردمحور باشند .اين تبادل اطالعات منجر به تشکيل
قسمتهايي از پرونده افراد شده و ميتواند در اختيار ذينفعان مجاز همچون سازمانهاي بيمهگر قرار گيرد .تفاهم نامه بين
وزارت بهداشت و وزارت رفاه فرصت مناسبي ايجاد کرد که اين زيرساخت ملي امتحان شود .در اوايل سال  ،91سندي براي
پايلوت طرح سپاس براي روکش اسناد بيمارستاني شروع شد و در سه بيمارستان بهصورت آزمايشي اجرا شد .کتاب حاضر از
ادامه فرآيندهاي اجرايي آن سند تدوين شده است.
اجراي روکش اسناد بيمارستاني منجر به اتصال بيش از  022بيمارستان ،بر اساس پروتکل استاندارد تبادل اطالعات سپاس
شد .با وجود اين از حمايت الزم سازمانهاي بيمهگر پايه در آن زمان برخوردار نشد .با ابالغ سياستهاي کلي سالمت توسط
رهبر معظم ،آيتاهلل خامنهاي و ابالغ طرح تحول نظام سالمت با ديگر فعاليتها ي اجرايي براي ارسال الکترونيکي صورتحساب
بيماران بستري (روکش اسناد بيمارستاني) با جديت بيشتري از سر گرفته شد .کتاب حاضر بر گرفته از تمامي اين فعاليتها در
راستاي ارسال الکترونيکي دادهپيامهاي اطالعات خدمات سالمت ميباشد.

هزینههای درمان و بیمههای درمانی
هزينههاي درمان از يک طرف با پيشرفت تکنولوژيهاي مراقبت درماني ،تستهاي آزمايشگاهي و داروهاي جديد واز طرف
ديگر با پير شدن هرم جمعيتي ،رو به افزايش است .اين مهم نه تنها در کشور ما ،بلکه در بسياري از مناطق دنيا اتفاق افتاده
است .اين مسئله معموالً دولتها را بر آن ميدارد که براي ايجاد برنامههاي بيمه درماني همگاني تالش کنند تا فشار سنگين
هزينههاي درمان از دوش مردم برداشته شود.
نرخ رشد هزينههاي درمان باعث شده است در کشورهاي مختلف بيمههاي درماني دولتي و خصوصي بهوجود آيد و براي
بيمه همگاني با پوشش مناسب خدمات سالمت به شکل ملي برنامهريزي شود .در کشور ما نيز انواع بيمههاي پايه و مکمل
نشاندهنده اين مهم ميباشد .بيمههاي درماني گوناگون نيز با قواعد و روشهاي مختلف ،سعي در مديريت هزينههاي سنگين
درمان دارند .با وجود اين باز هم از يک طرف شهروندان ناراضي هستند و از طرف ديگر ،بيمههاي درماني نميتوانند همگام با
نرخ رشد ساالنهي هزينههاي درماني خدمات مناسب ارائه دهند.
بسياري از سياستها نيز مقداري از هزينههاي مربوط به درمان را از طريق وزارت بهداشت براي جبران نقص سازمانهاي
بيمهگر در حوزه سالمت وارد ميسازد .بهعنوان مثال ،ماده  10قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين طرح تحول نظام سالمت
2

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

از طرحهايي هستند که وزارت بهداشت و درمان با کمک آنها سعي در جبران هزينههاي درمان بهجاي سازمانهاي بيمه
درماني نموده است.
در سالهاي اخير ،ايجاد بيمههاي خصوصي متعدد و بهروز نشدن مناسب قواعد و قوانين سازمانهاي بيمهي پايه ،منجر به
ناکارآمدي صنعت بيمه در حوزه درمان شده است .از طرف ديگر ،مجموعه قواعد پيچيده در حسابرسي پروندههاي بيماران
منجر به پيچيده شدن نظارت بر رسيدگي پرونده بيماران شده است که اين موارد به همراه عوامل متعدد ديگر ،باعث شده است
بيماران سهم عمدهاي از هزينههاي خدمات درماني که دريافت ميکنند را از جيب خود بپردازند.
طرح تحول نظام سالمت ،با رويکرد بهبود کيفيت خدمات و کاهش هزينههاي پرداختي بيمار ،سعي در جبران هزينههاي
پرداختي بيماران دارد .با اينحال ،خود اين طرح باعث ايجاد پيچيدگيهاي بيشتري در روند حسابرسي پروندههاي بيماران
ميشود.
قانونگذار با آگاهي از اين پيچيدگيها ،با يکپارچهسازي صندوقهاي درمان سازمانهاي بيمه سعي در برطرف کردن اين
مشکل نموده است .بند ب ماده  19قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران اينچنين تحرير شده است« :به
دولت اجازه داده ميشود بخشهاي بيمههاي درماني کليه صندوقهاي موضوع ماده ( )0قانون مديريت خدمات کشوري و ماده
( )0قانون محاسبات عمومي کشور را درسازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد .تشکيالت جديد «سازمان بيمه سالمت
ايران» ناميده ميشود .کليه امور مربوط به بيمه سالمت در اين سازمان متمرکز ميشود».
با وجود اين بعد از گذشت چند سال از اجراي اين قانون هنوز مشکالت و موانعي در مسير اجراي آن وجود دارد که باعث
شده است همچنان پيچيدگيهاي حسابرسي در خدمات درماني ارائهشده وجود داشته باشد.
اطالعات مربوط به هزينههاي خدمات ارائهشده به بيماران و علل مراجعه آنها و سنجش تأثير خدمات ارائهشده بر سالمتي
و بيماري افراد اهميت زيادي براي مديريت و برنامهريزيهاي کالن و ملي دارد.
جمعآوري و يکپارچهسازي اين اطالعات در سطح ملي باعث ايجاد منبع مناسبي از دادهها و اطالعات ميشود که ميتواند
به مديريت منابع حوزه سالمت براي تصميمسازيهاي مبتني بر شواهد کمک شاياني بکند ،بهگونهاي که با صرف هزينههاي
درمان در مسيري درستتر ،آحاد مردم بيشترين نتيجه را با کمترين هزينه دريافت نمايند.
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کلیات
تعاریف
3

دادهپيام  :هر نمادي از واقعه ،اطالعات يا مفهوم است که با وسايل الکترونيکي ،نوري و يا فناوريهاي جديد اطالعات توليد،
ارسال ،دريافت ،ذخيره يا پردازش ميشود.
دادهپيام اطالعات خدمات سالمت :دادهپيام مربوط به اطالعات سالمت يک فرد مراجعهکننده به يک مرکز ارائهدهندهي
خدمات سالمت ،براي دريافت خدمات سالمت در يک زمان مشخص ميباشد.
0

مراکز ارائهدهنده خدمات سالمت  :کليه مراکز ارائهدهندهي خدمات بهداشتي درماني و تشخيصي که در سه سطح ارجاع،
به ارائهي خدمات سالمت مشغول هستند.
خدمت سالمت :کليه فعاليتهاي بهداشتي و يا درماني تشخيصي که در مراکز ارائه دهندهي خدمات سالمت به افراد جامعه
ارائه ميشود.
کالس ثبت داده :کالسي که بهعنوان قالبي براي توليد شي داده بهکار ميرود.
شناسه بيمار :شناسه منحصر به فرد بيمار است که پس از اولين ارسال دادههاي بيمار ،از جانب سپاس ايجاد ميشود و به
سيستم ارسالکنندهي داده فرستاده ميشود.
شناسه مراجعه :شناسه منحصر به فرد مراجعه به مرکز ارائهدهندهي خدمت سالمت است که تحت عنوان سريال پذيرش
ن يز در مراکز ناميده مي شود اين شناسه نيز توسط سپاس توليد مي گردد .به عبارت ديگر ،اين شناسه يک نوع سريال پذيرش
و يا شماره پرونده مراجعه مي باشد که در سطح ملي منحصر به فرد است.

سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایران)
پرونده الکترونيکي سالمت مجموعهاي از کليه اطالعات مرتبط با سالمت شهروندان ،از پيش از تولد (شامل :اطالعات دوران
جنيني و ماقبل آن ،مانند اطالعات مربوط به لقاح آزمايشگاهي) تا پس از مرگ (مانند :اطالعات بهدستآمده از اتوپسي ،محل

1-Data Message
2-Health Facilities
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دفن و )...است که بهصورت مداوم و با گذشت زمان به شکل الکترونيکي ذخيره ميشود و در صورت نياز ،بدون ارتباط با مکان
يا زمان خاص ،تمام يا بخشي از آن ،بهسرعت در دسترس افراد مجاز قرار ميگيرد.
در واقع پرونده الکترونيکي سالمت پيشينهي مادامالعمر وقايع مربوط به سالمت هر فرد را ارائه مينمايد .پر واضح است که
شکلگيري پروندههاي الکترونيکي سالمت امري تدريجي و زمانبر است که با ارائه دادههايي از منابع ،نرمافزارها و مراکز
مختلف ،طي زمان ايجاد ميشود .منبع اصلي اين دادهها ،مجموعه مشخصي از پرونده الکترونيکي بيمار يا پرونده الکترونيکي
بهداشتي او ،شامل توصيف دقيقي از ريز فعاليتهاي انجامشده براي شهروند در وضعيتي خاص و يک برههي زماني مشخص
خواهد بود.
سامانه پرونده الکترونيکي سالمت شامل مجموعه نرم افزارهايي است که در بستر مناسب اجرا شده و امکان تحقق پرونده
الکترونيکي سالمت را ميسر ميسازد؛ بدينصورت که اطالعات سالمت را از ساير سامانههاي محلي جمعآوريکرده و با آنها در
تعامل ميباشد .در اين ساختار ،هر سامانه اطالعاتي محلي (مانند سيستمهاي اطالعات بيمارستاني) ،بخشي از اطالعات تعدادي
از شهروندان را نگهداري ميکند .هدف از برقراري سامانه پرونده الکترونيکي سالمت يکپارچهسازي اين ساختار است.
سپاس مخفف «سامانه پرونده الکترونيکي سالمت ايران» ميباشد و طرح ايجاد و توسعه اين سامانه ،تحت عنوان طرح
سپاس شناخته ميشود .در واقع اين طرح ،شامل مجموعه فعاليتهايي است که در محورهاي مختلف صورت گرفته و در نهايت
منجر به ايجاد يک نظام اطالعاتي يکپارچه براي ثبت ،بازيابي و تبادل اطالعات سالمت شهروندان خواهد شد و براي ارائه
خدمات نوين الکترونيکي در حوزه سالمت ،بستر مناسبي فراهم خواهد کرد.
پرونده الکترونيکي سالمت مفهوم جامعي است که در طرح سپاس نهادينه شده است .محدوده اطالعات موجود در يک
پرونده داراي گوناگوني بسيار وسيعي است و با توجه به سياستهاي نظام سالمت ،فرايندهاي ارائه خدمات سالمت و دانش
پزشکي گاهي در طول زمان دستخوش تغييراتي ميشود .به همين دليل ،استانداردهاي مربوط به پرونده الکترونيکي سالمت
بهگونهاي طراحي شدهاند که اين تغييرات ،منجر به تغيير اين استانداردها نشود.
مفهوم سپاس بر اساس استانداردايزو  02030بهوجود آمده است و ديدگاه پرونده الکترونيکي سالمت شهروندمحور را در
سطح ملي توليد ميکند .در اين سامانه پرونده الکترونيکي سالمت ،طي زمان و با يکپارچهسازي اطالعات مرتبط با سالمت و
خدمات ارائهشده به فرد در مراکز مختلف ،شکل ميگيرد .اين مفهوم در استاندارد مذکور با عنوان «

Electronic Health

 »Record For Integrated Careبيان شده است .براي رسيدن به اين مفهوم و براي به اشتراکگذاري اطالعات چارهاي جز
برقراري ارتباط بين نرمافزارهاي حوزه سالمت وجود ندارد .سپاس با استفاده از استاندارد ايزو  ،31020بهعنوان پروتکل تبادل
اطالعات سالمت[ ،]0بستري مناسب براي برقراري ارتباط بين تمامي مراکز ارائهدهنده خدمت سالمت ايجاد کرده است .زماني
که تمامي مراکز سالمت داراي سيستمهاي اطالعاتياي باشند که قادر باشند بهصورت محلي فرايند ارائه خدمت به فرد را با
تشکيل پرونده الکترونيکي سالمت براي او همراه سازند،آنگاه سپاس نيز ميتواند بهعنوان زيرساختي براي يکپارچهسازي
پروندههاي مختلف يک فرد در مراکز مختلف ،اقدام نمايد .تا آن زمان فاصله زيادي وجود دارد؛ زيرا الکترونيکي شدن
فرايندهاي ارائه خدمت در حوزه سالمت ،عالوهبر نياز به سيستمهاي اطالعاتي مناسب ،نياز به آموزش و فرهنگسازي مناسب
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نيز دارد و رسيدن به اين مهم بعيد نيست يک نسل زمان ببرد .در اين کتاب با توجه به زيرساخت سپاس براي يکپارچهسازي
اطالعات پرونده الکترونيکي افراد ،بخش کوچکي از پرونده که اهميت زيادي در هزينههاي حوزه سالمت دارد ،در قالب
«دادهپيامهاي اطالعات خدمات سالمت» عنوان ميشود .پر واضح است که اين دادهپيامها فقط حاوي بخش کوچکي از پرونده
الکترونيکي سالمت فرد بوده و در عين حال آغازي براي ايجاد پرونده الکترونيکي وي محسوب ميشود .با گذشت زمان و با
توسعه ابزارهاي جديد در مراکز ،اميد آن ميرود که ساير قسمتهاي پروندهي افرادنيز در مراکز بهصورت الکترونيکي تهيه و
بهوسيله زيرساخت سپاس بههم متصل شوند.

دامنه کاربرد
اين کتاب به تشريح ساختار الکترونيکي ،به منظور انتقال دادهپيام اطالعات مالي و اداري بيماران مراجعهکننده به مراکز
ارائهدهندهي خدمات سالمت بر بستر پرونده الکترونيکي سالمت ايران (سپاس) ميپردازد.
اين دادهپيام همانند ساير ساختارهاي سپاس براي ايجاد فضاي همخواني معنايي 3ايجاد شده است؛ همخواني معنايي بين
سيستمها و نرمافزارهاي حوزه سالمت که در محدوده ساختارها و مفاهيم کاربرد دارد.
اين دادهپيام حاوي اطالعاتي است که ميتواند مورد استفاده سازمانهاي بيمهگر ،سيستمهاي رسيدگيکنندهي اسناد
پزشکي ،مراکز تحقيقاتي اقتصاد سالمت ،متوليان حوزه سالمت در کليه سطوح و مراجع سياستگذار و تصميمگيرنده در سطح
کالن کشور قرارگيرد.
بايد به اين نکته توجه داشت ،که دامنه کاربرد اين کتاب در حوزه پيامرساني الکترونيکي است و به مواردي مانند :چگونگي
ثبت ،ذخيرهسازي و بازخواني اطالعات نميپردازد.

مدل مفهومی
مدل مفهومي که در اين کتاب تشريح ميشود ،مدلي است براي پيامرساني و اصول اوليه طراحي آن که از استاندارد ايزو
 31020اقتباس شده است .دامنه کاربرد آن ،همانگونه ک ه در باال اشاره شد ،اطالعات مالي مربوط به خدمات ارائهشده به بيمار
طي يک مراجعه به يک مرکز ارائهدهنده خدمت سالمت ميباشد .بهعنوان مثال ،اگر بيماري براي  1روز در بيمارستاني بستري
شود ،جزئيات خدماتي که در اين  1روز دريافت نموده ،به نحوي مؤثر تبديل به مدل شده و اين مدل ،همراه اطالعات هويتي
فرد ،تاريخ پذيرش و ترخيص و نيز اطالعات تشخيص باليني وي ،در قالب يک دادهپيام توانايي انتقال و ذخيرهسازي را پيدا
خواهد کرد .ساختار کلي اطالعات در «دادهپيام اطالعات خدمات سالمت» بر اين منطق استوار است که در هر مراجعهي فرد به

1

- Semantic Interoperability

6

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

يک مرکز سالمت تمامي خدمات ارائهشده به وي ،تبديل به مدل شود .به عبارت ديگر ،محور اول در اين مدل ،اطالعات بيمار
بوده و خدمت سالمت در درجه دوم قرار دارد.
از نظر مفهومي ويژگيهاي اطالعاتي زير براي هر «خدمت سالمت» قابلتصور است:


خدمت :شامل توصيف و دستهبندي خدمت



زمان ارائه خدمت :شامل زمان شروع و پايان ارائه خدمت



ارائهدهنده خدمت :فرد يا افراد ارائهدهنده خدمت سالمت



محل ارائه خدمت :شامل مرکز ،واحد و يا بخشي که ارائه خدمت سالمت در آن انجام شده است.



هزينه ارائه خدمت :شامل انواع هزينههاي مرتبط با خدمترساني و ارزش نسبي خدمت سالمت ارائهشده.

با اين تفسير يک دادهپيام اطالعات خدمات سالمت همانطور که در شکل  3به تصوير کشيده شده است بهطور کلي شامل:
اطالعات هويتي ،زمان پذيرش و ترخيص ،اطالعات بيمهگر ،تشخيصهاي باليني و جزئيات خدمات ارائهشده (به شرح فوق)
ميباشد.
در اين مدل هزينه خدمات در سه سطح تعريف شده و اين سه سطح ،معمو ًال بر اساس رسيدگي سنتي اسناد بستري در
بيمارستانها تعريف شده است .اين سطوح عبارتند از:
سطح :1اين سطح شامل کل هزينههاي مربوط به دادهپيام ميباشد که ميتواند تقسيمبنديهاي خاص خود را داشته باشد.
بهعنوان مثال :کل سهم بيمهي پايه ،کل سهم بيمار ،کل سهم بيمه تکميلي و غيره.
سطح :2اين سطح شامل هزينههاي کل ،به تفکيک گروههاي خدمت در دادهپيام ميباشد .در سطح  0ميتوان سهم بيمار
را براي گروه خاصي از خدمات مشخص کرد .بهعنوان مثال :سهم بيمار از خدمات راديوگرافي.
سطح :3اين سطح شامل ريز خدمات ،به تفکيک هر خدمت است .به عنوان مثال :سهم بيمار از راديوگرافي مچ دست چپ.
پُر واضح است مجموع هزينهها در سطح 1برابر است با مجموع هزينهها در سطح 0و مجموع هزينهها در سطح 0برابر است
با مجموع هزينهها در سطح .3با وجود اين ،به علت برخي از استثنائات -همانند هزينههاي پروندههاي گلوبال -هر سه سطح در
مدل مفهومي آورده شده است و در صورتي که از استثنائات صرفنظر کنيم ،فقط سطح 1کفايت ميکند.
از آنجايي که مدل مفهومي در قالب دادهپيام طراحي شده است ،قسمتي از مدل به اطالعات کلي پيام اختصاص دارد .مانند:
مرکز ارسالکننده پيام ،فرد ارسالکننده پيام و غيره
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شکل  - 3مدل مفهومي اطالعات خدمات داده
مدل مفهومي ارائهشده ،در قالب کالس  PatientBillMessageVOبهصورت يک شيء اطالعاتي ساخته شده است که در
ادامه به تشريح آن خواهيم پرداخت.
3

کالس  PatientBillMessageVOدر شکل  1به نمايش درآمده است .اين کالس ،خود حاوي يکسري از ويژگيها است
که اقالم اطالعاتي اسناد بيمارستاني را تشکيل ميدهند و شامل دادهپيامي براي انتقال اطالعات يک دوره مراجعه فرد است که
ميتواند شامل مراجعه بستري يا سرپايي به يک مرکز ارائهدهنده خدمات سالمت باشد .اين دادهپيام با استفاده از فراخواني
وبسرويس ،اطالعات پرونده بيمار را از مرکز ارائهدهنده خدمت به سپاس انتقال ميدهد.
تعاریف هزینهای موجود در سطوح خدمات


هزينه کل ( :)TotalChargeشامل کليه هزينههاي خدمات و موارد ارائه شده به بيمار است که در صورتحساب

درج ميشود.


سهم بیمه پايه ( :)TotalBasicInsuranceContributionمبلغي از صورتحساب که مورد تعهد سازمان

بيمهگر پايه ميباشد .به عبارت ديگر ،مبلغي از صورتحساب که از سازمان بيمهگر پايه براي پرداخت به مرکز ارائهدهنده
خدمت ،درخواست ميشود.


فرانشیز بیمار :عبارت است از سهم پرداختي بيماران از خدمات مورد تعهد بيمهگر پايه که پس از کسر سهم بيمه از

خدمات مورد تعهد بيمهگر پايه حاصل ميشود.


مبلغ در تعهد بیمه پايه :عبارت است از مبلغ کل در مورد يک خدمت که مورد قبول سازمان بيمهگر است و

معموالً اين مبلغ کمتر از مبلغ کل صورتحساب ميباشد.

 Propertiesیا - Attributes
8
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سهم بیمار ( :)TotalPatientContributionمبلغي است که بيمار در هنگام تسويهحساب پرداخت ميکند .اين

مبلغ شامل:
 oسهم بيمار از خدمات مورد تعهد (فرانشيز)
 oهزينه خدمات خارج از تعهد
 oمابهالتفاوت پوشش بيمه با تعرفههاي مصوب ميباشد (اين قسمت کامل توسط بيمار پرداخت نمي گردد و
بر اساس دستورالعمل هاي تحول جهت خدمات تحت پوشش سهم بيمار محاسبه مي گردد)
به عبارت ديگر سهم بيمار همان پرداخت واقعي بيمار است.


تعهدات بیمه تکمیلی :خدماتي که طبق قراردادهاي بيمه تکميلي با بيمهشدهها ،بر عهده بيمه تکميلي است.



سهم بیمه تکمیلی :مبلغي از صورت حساب است که بيمه مکمل بيمار بر اساس قراردادهاي موجود تحت پوشش

قرار ميدهد.


مابهالتفاوت ضريب هیئتعلمی تماموقت جغرافیايی :شامل تفاوت تعرفه تشويقي اعضاي هيئت علمي تماموقت

جغرافيايي با تعرفه پايه خدمت ارائهشده به بيمار مراجعهکننده به مرکز ارائه خدمات بهداشتي درماني ميباشد.


کا ترجیحی :تعرفه تشويقي جهت پزشکان ارائهدهنده خدمت در مناطق کمتر توسعهيافته است که بر اساس

درجهي توسعهنيافتگيِ هر منطقه تعريف و اعمال ميشود.


سهم خارج از تعهد :شامل هزينههاي خدماتي است که به بيمار بستري ارائه شده است و خارج از تعهد بيمه پايه و

همچنين يارانه مي باشد.


تخفیفات :بخشي از هزينه پرونده بيمار که فاقد هرگونه منبع پرداختي مي باشد و از سهم پرداختي بيمار کسر مي

شود .اين موارد شامل:
«تخفيف» عبارت است از مبلغي که به هر عنواني خارج از مددکاري از صورتحساب بيمار کسر مي گردد و توسطبيمارستان و يا توسط پزشک ارائه دهنده خدمت تامين مي گردد.
«تخفيف تمام وقت جغرافيايي» عبارت است از درصدي از کاي دوم (مطابق با مصوبات شوراي عالي بيمه و هيئتمحترم وزيران) خدمت ارائه شده در بخش بستري و سرپايي توسط پزشک تمام وقت جغرافيايي که نه توسط سازمان بيمه
گر ،نه بيمار و نه دانشگاه تامين نمي گردد.
«تخفيف تعرفه ترجيحي مناطق محروم» عبارت است از 32درصد تعرفه ترجيحي مناطق محروم (بر حسب درجهمحروميت مطابق با مصوبات شوراي عالي بيمه و هيئت محترم وزيران) خدمت ارائه شده در بخش بستري توسط پزشک که
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نه توسط سازمان بيمه گر ،نه بيمار و نه دانشگاه تامين نمي گردد.


مددکاري :هرگونه جبران هزينهها که بر اساس ارزيابي و تشخيص مددکار اجتماعي از يکي از منابع ذيل با هدف

حمايت از گروه آسيب ديده و آسيب پذير اجتماعي از سهم پرداختي بيمار کسر مي شود.
«مددکاري سهم وزارت بهداشت» (رديف نيازمندان) :عبارت است از مبالغي که از صورتحساب بيمار کسر مي شود وپس از ارسال مستندات توسط دانشگاه از منابع رديف نيازمندان وزارت بهداشت به صندوق بيمارستان باز مي گردد.
«مددکاري سهم نهادهاي حمايتي دولتي» :عبارت است از کليه مبالغي که از نهادهاي حمايتي دولتي و بين الملليمانند کميته امداد ،بهزيستي ،شهرداري ،هالل احمر ،بنياد شهيد و امور ايثارگران ،کميسارياي امور پناهندگان سازمان ملل
و غيره جهت حمايت از بيماران تحت پوشش آن نهادها جذب شده است.
«مددکاري سهم نهادهاي حمايتي غيردولتي» :عبارت است از مبالغي که از نهادهاي حمايتي غيردولتي از جملهسازمان هاي مردم نهاد و موسسات خيريه جهت حمايت از بيماران جذب شده است.
«مددکاري سهم موسسه خيريه بيمارستاني» :عبارت است از مبالغي که از موسسه خيريه بيمارستاني که بر اساسآئين نامه تشکيل موسسات خيريه بيمارستاني (ابالغي وزارت بهداشت) جهت حمايت از بيماران جذب شده است.
«مددکاري سهم خيرين» :عبارت است از مبالغي که از طريق خيرين به صورت فردي جهت حمايت از بيمارانجذب شده است.


سهم يارانه دولت :شامل سهم حاصل از بستههاي کاهش پرداختي بيمار بستري ،برنامه تشويقي ماندگاري پزشکان

در مناطق کمتر توسعهيافته ،ترويج زايمان طبيعي و مابه التفاوت هزينه بيماران در نظام ارجاع ميباشد که طي «مجموعه
دستورالعملهاي برنامه تحول نظام سالمت» ،در تاريخ  11/0/30ابالغ شده است و در کليه بيمارستانهاي وابسته به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي الزماالجراست.


سهم برنامه کاهش پرداختی بیمار بستري :شامل هزينه کاهش پرداختي بيماران بستري (با مليت ايراني است

که واجد بيمه پايه هستند) مطابق با دستورالعمل ها که در بيمارستانهاي تحت پوشش برنامه ،تحت درمان قرار گرفتهاند.


سهم برنامه تشويقی ماندگاري پزشکان :شامل مبلغ حاصل از مابهالتفاوت  3کا و مابهالتفاوت کا ترجيحي است

که به پزشکان مستقر در مناطق کمتر توسعهيافته تعلق ميگيرد.


سهم ترويج زايمان طبیعی :هزينه هاي مربوط به زايمان طبيعي است که در قالب برنامه طرح تحول نظام سالمت
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قرار ميگيرد.


مابهالتفاوت هزينه بیماران در نظام ارجاع :شامل کاهش هزينه پرداختي بيمار در خدمات مورد تعهد بيمه پايه و

يارانه از  %32به  %0مي باشد.


درصد سهم بیمار از خدمات در تعهد برنامه تحول :شامل آن درصد از سهم بيمار است که وي بابت خدمات

تحت پوشش برنامه تحول نظام سالمت پرداخت مينمايد.

سهم بيمه پايه
مابه التفاوت ضريب هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي

مبلغ در تعهد بيمه پايه

مابه التفاوت کاي ترجيحي

فرانشيز بيمار
مبلغ

مجموع سهم يارانه دولت

سهم برنامه کاهش پرداختي بيمار بستري
سهم برنامه تشويقي ماندگاري پزشک
سهم ترويج زايمان طبيعي
مابه التفاوت هزينه بيماران در نظام ارجاع

کل
پرونده

سهم بيمه تکميلي
سهم خارج از تعهد بيمه پايه و يارانه دولت

مددکاري
تخفيفات

تخفيف تمام وقت جغرافيايي
تخفيف تعرفه ترجيحي مناطق محروم

باقيمانده
شکل  – 0شماي روابط هزينهها

مواردي از قوانيني که در شکل  0صدق ميکند ،عبارتست از:
سهم بيمار = فرانشيز بيمار  +باقيمانده

•

مبلغ کل = سهم بيمه پايه  +سهم بيمه تکميلي  +مجموع سهم يارانه دولت  +تخفيفات (هيئت علمي  +ترجيحي +

•

تخفيف)  +مبلغ مددکاري  +باقيمانده
سهم بيمار = (سهم بيمه پايه  +سهم بيمه تکميلي  +مجموع سهم يارانه دولت  +تخفيفات  +مددکاري)  -مبلغ کل

•

11

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

راهنمای استفاده از کتاب
توضيحات هر يک از کالسها در جدولهاي جداگانه ،به همراه الگوي داده و نحوهي ارتباطات آن در پيوست آمده است.
هر يک از اقالم اطالعاتي ،بنا بر ماهيت آن ويژگي ،قابليت پذيرش يک يا چند نمونه از آن ويژگي را داراست .بهعنوان مثال:
در فيلد نام بيمار فقط امکان ثبت يک نام وجود دارد ،اما در فيلدي مانند سازمانهاي بيمهگر ،فرد ميتواند يک يا چند بيمه
داشته باشد.
همچنين ،ثبت برخي از ويژگيها ،مانند نوع پذيرش و يا تاريخ ترخيص بيمار اجباري و ثبت برخي موارد ،مانند نام مادر
بيمار اختياري است.
با توجه به موارد مذکور ،براساس استاندارد  ،3 UMLهر يک از اقالم اطالعاتي داراي نحوه ارتباطات مشخصي ميباشند.
نحوهي ارتباطات براساس استاندارد فوق ،در جدول  3خالصه شده است و در قسمتها ي مختلف کتاب از آن استفاده شده
است.
جدول  – 3نحوه ارتباطات براساس استانداردUML
ارتباط

توضيحات

2-3

قلم اختياري /تک موردي

3-3

قلم اجباري /تک موردي

*2-

قلم اختياري /چند موردي

*3-

قلم اجباري /چند موردي

کالسهای مربوط به الگوهای داده
در کالسهاي سرويس حاضر گاهي از الگوي داده خاص استفاده شده است .الگوهاي داده ( )Data Typeعبارتند از:



مجموعهاي از مقادير متمايز که بهوسيله ويژگيها و عمليات مربوط به آنها شناخته ميشوند.
0

الگويداده سه مشخصه اصلي دارد :فضاي مقدار داده ،مجموعهاي از ويژگيها و مجموعهاي از عمليات توصيفکننده.

بهطورکلي تعاريف محدودهي کاربرد الگوي داده حول يک يا هر دو مفهوم زير ميچرخد:

 زبان استاندارد جهاني براي مدلسازي- properties
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رابطه بين تساوي و هويت ،و وابستگي يک مفهوم.

3

در بسياري از محيطهاي برنامهنويسي الگوهاي داده اوليه از قبل تعريف شدهاند؛ هر چند اسامي آنها ميتواند در محيط
هاي مختلف متفاوت باشد .بهعنوان مثال الگوهاي داده مانند double،string :و غيره ،از جمله الگوهاي اوليهاي هستند که در
اين کالسها استفاده شدهاند .الگوهاي داده ديگري نيز وجود دارند که براي کاربردهاي خاص حوزه سالمت اختصاصي شدهاند.
اين الگوهاي داده معموالً از استانداردهاي جهاني براي تبادل اطالعات سالمت ،مانند :استاندارد ايزو 31020و يا HL7اقتباس
شدهاند .در کالسهاي حاضر از تعدادي از اين الگوهاي داده استفاده شده است که در ادامه تشريح ميشوند.
در اين کتاب و ساختار ارائهشده در آن ،از الگوهاي داده موجود در استاندارد ايزو  31020و مدل مرجع OpenEHR

استفاده شده است؛ با اين تفاوت که اين الگوها ابتدا سادهسازي و سپس استفاده شدهاند .سادهسازي به اين شکل انجام شده
است که ويژگيهاي اختياري در الگوي استاندارد اصلي حذف شده و فقط از ويژگيهاي اجباريِ آن استفاده ميشود .از آنجايي
که يک دادهپيام ميبايست در نهايت بهصورت يک دادهپيام استاندارد منتقل شود ،تمامي کالسها و همچنين الگوهاي داده
بايد به الگوهاي داده اصلي در استاندارد تبديلشوند.

کالس الگوی داده DO_CODED_TEXT
اين کالس ،الگوي دادهاي است که براي ارائهي کلمهها و مفاهيم کدگذاريشده استفاده ميشود .در استاندارد OpenEHR

نام آن  DV_CODED_TEXTو در استاندارد  HL7و  ISO 21090به آن ( CS)coded stringگفته ميشود .اين کالس
داراي سه ويژگي اجباري ميباشد که در جدول  0نمايش داده شده است.
جدول  - 0کالس DO_CODED_TEXT
ويژگی

توضیحات

نوع داده

ارتباطات

Value

String

اصطالح يا مفهوم کدگذاري شده است.

3-3

CodedString

String

کد اصطالح

3-3

TerminologyID

String

سيستم کدگذاري که کد اصطالح از آن انتخاب شده است.

3-3

بهعنوان مثال :در سيستم کدگذاري HL7جنسيت مرد يا مذکر با کد  3نشان داده ميشود .براي ساخت يک
 DO_CODED_TEXTحاوي مفهوم مرد ،ميتوان بهصورت زيرعمل کرد:

- ISO 11404
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Dim Gender AsNew DO_CODED_TEXT
"مرد" = Gender.value
"Gender.Coded_string = "1
"Gender.Terminology_id = "HL7

همانگونه که مشاهده ميشود ،براي ساخت يک عبارت کدگذاريشده تعدادي خط در برنامه اضافه ميشود .روش استفادهي
آسانتر آن است که عملگري براي توليد  DO_CODED_TEXTساختهشود تا بهسادگي مورد استفاده قرار گيرد .در ادامه
عملگري با عنوان  CSبراي اين منظور ساخته شدهاست:

Public Function CS(ByVal value AsString, ByVal CodedString AsString, ByVal TerminologyID
AsString) As DO_CODED_TEXT
CS = New DO_CODED_TEXT
CS.value = value
CS.Coded_string = CodedString
CS.Terminology_id = TerminologyID
End Function

در صورت استفاده از عملگر  ،CSفقط با يک خط ميتوان در برنامه مقدار کدشدهي «مرد» را ساخت:
)"", "1", "HL7مرد"(Dim Gender As DO_CODED_TEXT = CS

انواع سیستمهای کدگذاری در نوع داده کدشده
ويژگيهاي الگوي داده کدشده در تمامي استانداردهاي تبادل اطالعات سالمت اين امکان را ميدهد که دادهپيام مستقل از
سيستم کدگذاري باشد .به عبارت ديگر ،ميتوان در يک دادهپيام سالمت از چندين سيستم کدگذاري استفاده کرد .همچنين،
ميتوان براي يک قلم اطالعاتي از چندين سيستم کدگذاري استفاده نمود .بهعنوان مثال ،قلم تشخيص باليني ميتواند يک
مقدار کدشده داشته باشد .براي تشخيصهاي باليني ميتوان از سيستمهاي کدگذاري متفاوتي ،همچون، ICD10 ، ICD9 :
 SNOMEDCTو غيره استفاده کرد .ماهيت استانداردهاي تبادل اطالعات اجازهي استفاده از هر نوع سيستم کدگذاري را به
شما ميدهد.
با وجود اين ،استفاده از سيستمهاي کدگذاري منتخب باعث تحليل راحتتر و سريعتر اطالعات يکپارچهشدهي دادهپيامها
ميشود .از اين رو ،در اين کتاب سيستمهاي کدگذاريِ قابلاستفاده ارائه شده است .در جدول  1سيستمهاي کدگذاري که در
اين کتاب بهکار گرفته شدهاند ،به همراه کالس استفادهکننده آن آورده شده است.اين سيستمهاي کدگذاري در پيوست آورده
شده است و در سايت دفتر آمار و فناوري اطالعات 3بهروز رساني ميشوند.
 -آدرس دسترسي اينترنتي maxa.behdasht.gov.ir
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 انواع سيستمهاي کدگذاري در نوع داده کدشده- 1 جدول
نام سیستم کدگذاري
thritaEHR.insurer

موضوع

کالس مورد استفاده

سازمان بيمهگر

،InsuranceVO
BillSummaryVO

thritaEHR.insuranceBox
thritaEHR.wardType
thritaEHR.kType
thritaEHR.specialty
thritaEHR.maritalStatus
thritaEHR.gender
thritaEHR.job
thritaEHR.admissionType
thritaEHR.serviceType
thritaEHR.medicalRecordType
thritaEHR.educationLevel
thritaEHR.deathLocation
thritaEHR.healthcareProvider.role
thritaEHR.daignosis.status
thritaEHR.deathCauseStatus
ISO_3166-1
thritaEHR.birthDateAccuracy

15

صندوق بيمه
بخشهاي بيمارستاني
نوع ضريب
رشتههاي حوزه سالمت

InsuranceVO
BasicDeathDetailVO,Hospita
lWardVO
RelativeCostVO
HealthcareProviderVO

وضعيت تأهل

PersonInfoVO

جنسيت

PersonInfoVO

شغل

PersonInfoVO

نوع پذيرش

AdmissionVO

گروه خدمات
نوع پرونده
ميزان تحصيالت
محل فوت
نقش ارائهدهنده خدمت
وضعيتتشخيص
وضعيتتشخيص علتفوت

ServiceGroupRowVO,
ServiceDetailsVO
BillSummaryVO
PersonInfoVO
BasicDeathDetailsVO
HealthcareProviderVO
DiagnosisVO
CauseVO

مليت

PersonInfoVO

شاخصدقتتاريخ

PersonInfoVO

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

کالس مورد استفاده

موضوع

OrganizationVO

نام سیستم کدگذاري
thritaEHR.organizationType

نوع سازمان

DischargeVO

وضعيت ترخيص

AdmissionVO

علت مراجعه

ICPC2P3

QuantitiesVO

ساير هزينهها

thritaEHR.otherCost

HighLevelAreaVO

thritaEHR.conditionOnDischarge

تقسيمات کشوري (شامل:

countryDivisions

شهر ،شهرستان ،بخشو)...

کالس الگوی داده DO_DATE
اين کالس براي ارائه تاريخ ساخته شده است .ويژگيهاي آن در جدول  0نمايش داده شده است .تمامي ويژگيها در اين کالس
اجباري است .اين الگو براي ارائهي تاريخ بهصورت الگوي شمسي ارائه شده است.
جدول  - 0کالس DO_DATE
ويژگی

توضیحات

نوع داده

ارتباطات

Year

Integer

عدد سال به شکل yyyy

3-3

Month

Integer

عدد ماه به شکل mm

3-3

Day

Integer

عدد روز به شکل dd

3-3

کالس الگوی داده DO_ TIME
اين کالس براي ارائه زمان ساخته شده و ويژگيهاي آن در جدول  0نمايش داده شده است .معموالً اين کالس به تنهايي
استفاده نميشود و با کالس  DO_DATEاستفاده ميگردد.
جدول  - 0کالس DO_ TIME
ويژگی

نوع داده

توضیحات

ارتباطات

- International Classification of Primary Care
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نوع داده

توضیحات

ارتباطات

ويژگی
Hour

Integer

عدد ساعت

3-3

Minute

Integer

عدد دقيقه

3-3

Second

Integer

عدد ثانيه

3-3

کالس الگوی داده DO_IDENTIFIER
اين کالس براي ارائه شناسههاي دنياي حقيقي )RWIs(3کاربرد دارد .موجوديتهاي دنياي واقعي )RWEs( 0مانند :افراد،
سازمانها ،خودروها و صورتحسابها ،هرکدام يک شناسه دارند .اگرچه بسياري از اينها در داخل يک حوزه يا سازمان يکتا
طراحي شدهاند ،اما اغلب به علت خطاهاي ورود داده ،طراحي بد ،فرايندهاي نادرست و غيره ،اينگونه نيستند .بهطور کلي
کسي نميتواند تضمين کند که شناسههاي دنياي حقيقي( )RWIsيکتا هستند و فرض بر آن است که اين شناسهها تقريب ًا
يکتا هستند .کد ملي ،شماره نظام پزشکي و شماره گذرنامه مثالهايي هستند که ميتوان آنها را بهعنوان شناسههاي دنياي
حقيقي با اين الگو ارائه داد .اين کالس داراي چهار ويژگي اجباريست که در جدول 0نمايش داده شده است.
جدول - 0کالس الگوي داده DO_IDENTIFIER
نوع داده

ويژگی

ارتباطات

توضیحات

Issuer

String

مرجعي که شناسههاي مورد استفاده را منتشر ميکند.

3-3

Assigner

String

سازماني که شناسه را به آيتمي که بايد شناسايي شود ،اختصاص داده

3-3

Id

String

Type

String

است.
3-3

مقدارشناسه است .بهعنوان مثال براي پزشکان ،شماره نظام پزشکي و براي
کدملي ،مقدار ده رقمي کد در اين ويژگي قرار ميگيرد.
نوع شناسه که ميتواند مقاديري ،از جمله،National_Code :
،Org_ID

،System_ID

،Med_ID

3-3

،Nursing_ID

 Insurance_Agent_ID ،Midwifery_IDرا داشته باشد.

- Real World Identifiers

1

- Real World Entities

2
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کالس الگوی داده DO_QUANTITY
اين کالس براي نمايش مقادير اعدادي که همراه واحد 3بيان ميشوند ،طراحي شده است .مثالهايي از اين مقادير شامل
موارد زير ميباشند:


فشارخون سيستوليک332 mmHg:



قد309 cm :



تعداد دفعات حمله آسم0 week :



کاهش وزن0/0kg :

اين مقادير در صورت کلي ،شامل يک کميت و واحد بيان آن ميباشند .ويژگيهاي اين کالس در جدول  0آمده است.
واحدهاي اين نوع داده در اين سرويس در پيوست  01آورده شده است.

جدول  - 0کالس DO_QUANTITY
نوع داده

توضیحات

ارتباطات

ويژگی
Magnitude

Double

ميزان عددي کميت .مانند :عدد  00در اندازهگيري وزن

3-3

Units

String

فرد.
اين ويژگي نشاندهنده واحد مقدار اندازهگيريشده است

3-3

که براساس استاندارد  UCUM0ميباشد .مانند:
km/h. ، ms-1،mm[Hg] ،kg/m2

کالس الگوی داده DO_ORDINAL
اين کالس نمايندهي مقدار دادههايي است که مقدار عددي دقيق ًا شناختهشدهاي ندارند (مانند :شدت عارضه بيمار) و در
عوض از مفاهيم نمادين استفاده ميکنند؛ مانند ، »+++« ، »++« ، »+« :يا «خفيف» « ،متوسط» « ،شديد» .همچنين ،براي
اينکه نيا زمندي مقايسه اين مقادير توسط کامپيوتر انجام پذيرد ،هر مقدار نمادين را به يک عدد نسبت ميدهيم .مثالً براي

- unit

1

- Unified Code for Units of Measure

2
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مقدار «خفيف» عدد  3و براي مقدار «متوسط» عدد  .0بدينترتيب ،امکان مقايسه عدديِ اين مقادير بهوجود خواهد آمد.
ويژگيهاي اين کالس در جدول  9آورده شده است.
جدول  - 9کالس DO_ORDINAL
ويژگی
Value

Symbol

نوع داده

توضیحات

Integer

مقدار عددي شمارشي-ترتيبي است که به يک مقدار نمادين نسبت
داده ميشود و نيازمندي مقايسه براي مقادير نمادين را مرتفع مي-
سازد.

DO_CODED_TEXT

نمايش متني نمادين اين داده در شمارش ،که ممکن است رشتهاي
باشد از نمادهاي " ،"+يا ديگر انواع شمارشي واژهها .مثل،»sever« :
« »mildو « »moderateيا حتي مجموعههاي عددي ذکرشده در
مشخصه  ،valueمثل .»1« ،»0« ،»3« :براي مقادير کدگذاري
کدگذاري
سيستم
از
ويژگي،
اين
شدهي
 thritaEHR.ordinalTermاستفاده ميشود و مقادير «منفي»
با کد « ،2خفيف» با کد « ،3متوسط» با کد « ،0شديد» با کد ،1
«بسيار شديد» با کد  0بهکار برده ميشود.

داده پیام اطالعات خدمات سالمت
کالس PatientBillMessageVO
اين کالس ،کالس اصلي تبادل اطالعات روکش اسناد بيمارستاني است .تمامي اقالم اطالعاتي اين سرويس بهصورت ويژگي-
هايي از جنس الگوها و يا ساختارهاي داده هستند .شکل  3در ادامه به جزئيات آنها پرداخته خواهد شد .درجدول 1ويژگي-
هاي اين کالس آمده است .اين کالس در برگيرنده کل اطالعات موجود در مدل مفهومي ميباشد( .شکل )1
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شکل  - 1کالس دادهپيام اطالعات خدمات سالمت
جدول - 1کالسPatientBillMessageVO
ويژگی

نوع ويژگی

توضیحات

ارتباطات

Person

 PersonInfoVOاين کالس شامل دادههاي هويتي بيمار و
اطالعات تماس وي ميباشد .در ادامه ،اين کالس
و ساير کالسهاي مرتبط با آن تشريح شده است.

3-3

Composition

 BillPatientCompositionVOاين کالس حاوي کليه اطالعات روکش اسناد
بيمارستاني بيمار ميباشد .در ادامه ،اين کالس و
زيرکالسهاي مرتبط با آن تشريح شده است.

3-3

MsgID

 MessageIdentifierVOاين ويژگي از نوع ،MessageIdentifierVO
دربرگيرنده اطالعاتي در مورد پيام ارسالي است.

3-3
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کالس BillPatientCompositionVO
اين کالس ،کالس اصلي مربوط به مراجعه بيمار بوده و تمامي اقالم اطالعاتي اين سرويس بهصورت ويژگيهايي از جنس الگوها
و يا ساختارهاي داده هستند که در شکل  0نشان داده شده و ويژگيهاي آن در جدول 32آمده است .اين کالس حاوي
اطالعات پذيرش و ترخيص ،بيمه ،تشخيصهاي باليني ،سطوح 3و0و 1خدمات و اطالعات فوت ميباشد که در مدل مفهومي
تشريح شد.

شکل  - 0کالس PatientBillComposition
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جدول - 32کالسBillPatientCompositionVO
ويژگی

نوع ويژگی

ارتباطات

توضیحات

BillServices

 ServiceDetailsVOاين ويژگي از نوع کالس  ServiceDetailsVOبوده و حاوي
اطالعات ريز خدمات ارائهشده به بيمار در طول مدت پذيرش تا
ترخيص وي ميباشد .ويژگيهاي اين کالس در ادامه توضيح
داده خواهد شد.

*3-

Insurance

 InsuranceVOاين ويژگي از نوع کالس  InsuranceVOاست که در ادامه
توضيح داده خواهد شد .با توجه به اينکه هر بيمار ميتواند
بيش از يک نوع بيمه داشته باشد ،لذا به تعداد بيمههاي بيمار
ميتوان نمونههاي اين کالس را ساخت.

*2-

Diagnosis

 DiagnosisVOاين ويژگي از نوع کالس  DiagnosisVOميباشد و اطالعات
مربوط به تشخيص بيماري يا وضعيت سالمتي فرد توسط
پزشک در اين کالس قرار مي گيرد .ارسال تشخيص نهايي
بيمار اجباري ميباشد .ويژگيهاي اين کالس در ادامه توضيح
داده خواهد شد.

*3-

Admission

 AdmissionVOاين ويژگي از نوع کالس  AdmissionVOبوده و شامل
دادههاي خالصه پذيرش بيمار ميباشد.

3-3

Discharge

 DischargeVOاين ويژگي از نوع کالس  DischargeVOبوده و شامل
دادههاي خالصه ترخيص بيمار ميباشد.

3-3

Death

 BasicDeathDetailsاين ويژگي شامل اطالعات مربوط به فوت بيمار بوده و از نوع
کالس  BasicDeathDetailsVOميباشد که در ادامه
تشريح شده است.

2-3

BillSummary

 BillSummaryVOاين ويژگي از نوع کالس  BillSummaryVOاست که در
ادامه توضيح داده خواهدشد .بايد دقت شود که حداقل يک
نمونه از اين کالس بايد براي بيمار ايجاد شود.

3-3

اطالعات پیام
اطالعات پيام شامل اطالعاتي است که بهعنوان شناسنامه پيام مورد استفاده قرار ميگيرد .مهمترين ويژگيهاي آن شامل
شناسه مرکز ارائهدهنده خدمت و شناسه سيستم نرمافزاري است که در مرکز ارائه خدمت ،اطالعات را توليد ميکند.
شناسههاي فرد و شناسههاي مراجعه نيز در اطالعات پيام وجود دارد .اين شناسهها کاربردهاي مهمي در بازخواني و ويرايش
اطالعات پرونده فرد دارند.
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کالس MessageIdentifierVO
اين کالس حاوي شناسههاي مختلف مورد استفاده در تبادل داده پرونده ها با سرويس هاي پرونده الکترونيکي سالمت مي-
باشد .در جدول  33به ويژگيهاي موجود در اين کالس ،نحوه پر کردن آنها و ارسال اطالعات ،توضيح داده شده است.

شکل  - 0کالس MessageIdentifierVO
جدول  - 33کالسMessageIdentifierVO
ويژگی

نوع داده

توضیحات

Committer

 ProviderInfoVOاين ويژگي مشخصات فردي را که مسئوليت ثبت
اطالعات ارسالي را برعهده دارد ،شامل ميشود.
اين ويژگي از نوع کالس ProviderInfoVO
است.
 Stringاين ويژگي شناسه منحصر به فرد مربوط به يک
مراجعه را نشان ميدهد.
درصورتيکه نياز به ويرايش اطالعات پرونده بيمار
مورد نظر باشد ،بايست اين شناسه که در تبادل
اطالعات قبلي ،به سيستم ارسالکننده برگردانده
شده است ،پر شود .الزم به ذکر است که براي هر
بيمار در طي يک مراجعه تنها امکان محدودي
دفعات ويرايش اطالعات پرونده باليني وجود دارد.
پر کردن اين مشخصه در زمان ويرايش اجباري
مي باشد.

SystemID

 DO_IDENTIFIERشناسه يگانه سيستم نرمافزاري ارسالکننده داده
است .جهت دريافت اين شناسه با دفتر آمار و
فناوري اطالعات وزارت بهداشت تماس حاصل

CompositionUID

ارتباطات
2-3

3-3

3-3
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فرماييد .براي استفاده از اين ويژگي  Issuerو
 Assignerاين شناسه را با مقدار
 MOHME_ITو  Typeآن را با عبارت
 System_IDپر نمائيد.
PatientUID

 Stringشناسه منحصر بفرد بيمار است.

3-3

پس از اولين ارسال دادههاي بيمار ،اين شناسه از
جانب سپاس ايجاد شده و به سيستم ارسال
کننده داده فرستاده ميشود .اين شناسه بايد در
پايگاه داده سيستم ارسال کننده ذخيره شده تا
در صورت نياز به ويرايش اطالعات هويتي
بيمار(غير از کدملي) از آن استفاده شود .بدين
ترتيب امکان ويرايش اطالعات فردي بيمار در
پرونده الکترونيکي سالمت وي وجود دارد.
HealthcareFacilityID

IS_Queriable

 DO_IDENTIFIERشناسه يگانه مرکز ارائهدهنده خدمت بهداشت
درماني است که در اينجا شناسه بيمارستان
ارسالکننده اطالعات ميباشد .براي دريافت اين
شناسه با دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت
بهداشت تماس حاصل فرماييد .براي استفاده از
اين ويژگي  Issuerو  Assignerاين شناسه،
بايستي با مقدار  MOHME_ITو Typeآن با
مقدار  Org_IDپر شود.
 Booleanمشخص ميکند که آيا سوابق پيام ارساالي باراي

3-3

2-3

ديگران قابل مشاهده باشد يا خير؟
CompositionSigniture
VersionLifecycleState

 SignitureVOامضاي الکترونيکي اطالعات
 DO_CODED_TEXTوضعيت ارسال پرونده .تا زماني که نياز به
ويرايش پرونده باشد مقدار اين ويژگي به صورت
" "incompleteمي باشد .در صورتي که مقدار
اين ويژگي به صورت " "completeانتخاب
شود ،امکان ويرايش پرونده وجود نخواهد داشت
و پرونده براي رسيدگي به سازمان بيمه گر ارسال
مي گردد .مقادير اين ويژگي در پيوست  00آمده
است.

2-3
3-3
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اطالعات هویتی
دادههاي هويتي يک بيمار بستري شامل موارد زير ميباشد:


دادههاي شناسنامهاي ،مانند :نام ،نام خانوادگي ،شماره ملي ،اطالعات تولد و غيره.



اطالعات تماس

براي ثبت اين اطالعات کالس  PersonInfoVOطراحي شده است که در ادامه به تشريح آن ميپردازيم.

کالس PersonInfoVO
اين کالس (شکل  )0شامل :دادههاي نام ،نام خانوادگي ،وضعيت تأهل ،کدملي ،تاريخ تولد ،نام پدر ،نشاني محل سکونت،
شماره شناسنامه ،شماره تلفن ،مليت ،کدپست ي ،شناسه يگانه ،جنسيت و ساير اطالعات دموگرافيک مربوط به يک بيمار
ميباشد .در اين کالس حتماً بايد يکي از ويژگيهاي نام ،نام خانوادگي و يا نام کامل پر شود .همانطور که در شکل  - 1کالس
دادهپيام اطالعات خدمات سالمتمشاهده ميشود ،اين کالس زيرکالس  PatientBillMessageVOميباشد.

شکل  - 0کالس  PersonInfoVOو اجزاي آن
25
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جدول - 30کالس PersonInfoVO
ويژگی

نوع داده

توضیحات

ارتباطات

FirstName

 Stringنام بيمار (يکي از ويژگيهاي نام ،نامخانوادگي و يا نام
کامل حتماً بايد پر شود).

2-3

LastName

 Stringنامخانوادگي بيمار (يکي از ويژگيهاي نام ،نامخانوادگي
و يا نام کامل حتماً بايد پر شود).

2-3

FullName

 Stringنام کامل فرد ،شامل :تمام بخشهاي نام وي در قالب
يک رشته ثبت ميشود .اين گزينه درصورتي پر ميشود
که نام و نام خانوادگي مجزا ثبت نشده باشد يا از
پيشوندهاي مثل آقا ،دکتر و غيره استفاده شده باشد.
درمواقعي که فرد مجهولالهويه است ،در اين ويژگي
مقدار «مجهول الهويه» نوشته ميشود.

2-3

MaritalStatus

 DO_CODED_TEاين ويژگي نشاندهنده وضعيت تأهل فرد است .مقادير
 XTمختلف آن در پيوست  ،3قسمتوضعيت تاهل به نمايش
درآمده است.

2-3

Nationality

 DO_CODED_TEاين ويژگي نمايانگر مليت فرد است .مقادير مربوطه
 XTبهصورت کدهاي دو حرفي مطابق با استاندارد
 ISO_3166-1براي کشورهاي مختلف ارائه شده
است .اين کدها به همراه نام هر کشور از نشاني زير قابل
دريافت استmaxa.behdasht.gov.ir.

2-3

BirthDate

 DO_DATEاين ويژگي معرف تاريخ تولد بيمار به تاريخ شمسي
است.

2-3

BirthDateAcc
uracy

 DO_CODED_TEاين ويژگي معرف دقت ثبت تاريخ تولد بيمار است.
 XTمقادير مختلف اين ويژگي در پيوست  0آورده شده
است.

2-3

Father_FirstN
ame

 Stringنام پدر بيمار

2-3

Father_LastN
ame

 Stringنامخانوادگي پدر بيمار

2-3

Mother_First
Name

 Stringنام مادر بيمار

2-3

 Stringنامخانوادگي مادر بيمار

2-3

Mother
_LastName
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نوع داده

ويژگی

توضیحات

ارتباطات

 Stringنشاني کامل محل سکونت بيمار

2-3

IDCardNumb
er

 Stringشماره شناسنامه بيمار

2-3

NationalCode

 Stringکد ملي  32رقمي بيمار

3-3

 Stringکدپستي  32رقمي محل سکونت بيمار

2-3

FullAddress

PostalCode
Gender

 DO_CODED_TEنشاندهنده جنسيت افراد است .کدهاي مربوط به آن در
 XTپيوست  1نشان داده شده است.

HomeTel

 Stringشماره تلفن منزل فرد.

MobileNumbe
r

 Stringشماره تلفن همراه فرد.

2-3
2-3

EducationLev
el

 DO_CODED_TEميزان تحصيالت فرد .کدهاي مربوطه در بخش ميزان
 XTتحصيالت در پيوست  0قابل مشاهده است.

2-3

Job

 DO_CODED_TEاين ويژگي شغل بيمار را نشان ميدهد .کدهاي موارد
 XTشايع مربوط به اين ويژگي در پيوست  0ارائه شده است.

2-3

JobDescriptio
n

 Stringاين ويژگي در صورت نياز به توضيح خاصي راجع به
شغل بيمار پُر ميشود.

2-3

LivingPlaceAr
ea

 HighLevelAreaVاين ويژگي از نوع کالس  HighLevelAreaVoاست
 Oکه مشخصات محل زندگي بيمار را نشان ميدهد.

2-3

BirthPlaceAre
a

 HighLevelAreaVاين ويژگي از نوع کالس  HighLevelAreaVoاست
 Oکه مشخصات مکان تولد بيمار را نشان ميدهد.

2-3

IDIssueArea

 HighLevelAreaVاين ويژگي از نوع کالس  HighLevelAreaVoاست
 Oکه مشخصات محل صدور شناسنامه بيمار را نشان مي-
دهد.

2-3

OtherIdentifie
rs

 DO_IDENTIFIEاين ويژگي براي ارسال شناسههاي يکتاي فرد ،بهغير از
 Rکد ملي است .نبايد شماره اتباع در اين ويژگي ثبت
شود.

*2-
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اطالعات بیمه فرد
اطالعات بيمه فرد در دادهپيام اطالعات خدمات سالمت در کالس  InsuranceVOمدل شده است .اين کالس ميتواند
يک يا چند بيمه را مدل نمايد .زماني که بيمار عالوه بر بيمه پايه ،از بيمه تکميلي نيز استفاده ميکند ،اين کالس در بردارنده
اطالعات هر دو بيمه ميباشد .همچنين ،اين کالس که اطالعات دقيقي از بيمه فرد را در خود جاي ميدهد ،در کالس
 BillSummaryنيز عناوين بيمه و صندوق بيمه فرد مجدد ًا تکرار ميشود .اين تکرار در کالس  ،BillSummaryبدينجهت
است که نشان دهد اصل صورتحساب براي چه بيمهاي صادر شده است.

کالس InsuranceVO
اين کالس براي ثبت دادههاي بيمه درماني فرد مورد استفاده قرار ميگيرد( .شکل  )0همانطور که پيشتر نيز ذکر شد ،يک
فرد ميتواند بيش از يک بيمه داشته باشد .بهعنوان مثال يک فرد ميتواند هم بيمه پايه و هم بيمه تکميلي داشته باشد.
بنابراين بهازاي هر بيمار ميتوان از صفر تا چندين نمونه از اين کالس ايجاد کرد .به همين ترتيب در صورتي که بيمار بيمه
نداشته باشد ،اطالعاتي در مورد بيمه فرد نيز وجود نخواهد داشت و بنابراين ،اين کالس نيز ايجاد نخواهد شد .در جدول 31
اجزاي اين کالس تشريح شده است.

شکل  - 0کالس InsuranceVO
جدول  - 31کالسInsuranceVO
ويژگی
InsuranceBookletSerialNumber

نوع داده

توضیحات
 Stringشماره سريال دفترچه بيمه بيمار است.
مقدار اين ويژگي در مورد بيماران
تصادفي تهي است.

ارتباطات
2-3
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ويژگی

نوع داده

InsuranceExpirationDate

توضیحات

 DO_DATEتاريخ پايان اعتبار دفترچه بيمه بيمار را
نشان ميدهد.

ارتباطات
2-3

درصورت اعالم اعتبار تا پايان آخرين برگ
و يا در مورد بيماران تصادفي ،اين ويژگي
در کالس ايجاد نميشود و مقدار آن تهي
است.
InsuranceBox

 DO_CODED_TEXTصندوق بيمه فرد را مشخص ميکند.
چنانچه برخي از سازمانهاي بيمهگر،
صندوق خاصي نداشته باشند ،اين ويژگي
مقدار تهي خواهد داشت .اين اطالعات از
جدول موجود در پيوست  39استخراج
ميشود.

2-3

InsuredNumber

 Stringشماره بيمه فرد است .اين ويژگي براي
بيمههاي پايه اجباري است.

2-3

Insurer

 DO_CODED_TEXTنام سازمان بيمهگر است .فهرست
سازمانهاي بيمهگر و کدهاي مربوطه در
پيوست  0آمده است.

3-3

SHEBAD

 DO_IDENTIFIERشناسه منحصر بفرد صادر شده توسط
سازمان بيمهگر در فرآيند استعالم
الکترونيکي ميباشد که مي تواند شناسه
ارجاع بيماران ارجاع شده از سطح 3و يا
استعالم اطالعات بيمه اي بيمار باشد.
براي درج اين ويژگي  Issuerو
 Assignerاين شناسه از مقادير موجود
در پيوست  00و Typeآن با مقدار
 HIDتکميل گردد.

3-3

InsuranceContribution

DO_QUANTITY

اين مبلغ ،سهم سازمان بيمهگر از کل
هزينه (به ريال) است.

2-3

InsuranceOtherCosts

DO_QUANTITY

اين مبلغ ،ساير هزينههاي سازمان بيمهگر
(به ريال) است.

2-3
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اطالعات سطح 1
کالس BillSummary
اجزاي اين کالس در شکل  9آمده است .اين کالس حاوي مجموع هزينههاي يک دوره بستري مي باشد.

شکل  - 9کالس BillSummaryVO
در ارسال صورتحساب بيمارستان ،عالوهبر دادههاي هويتي و باليني ،دادههايي تجميعي از خدمات صورتگرفته براي بيمار
وجود دارد که بهصورت مشخص ،در برگه صورتحساب بيمارستان ذکر شدهاند .اين اقالم شامل موارد زير است:


دادههاي مربوط به گروه خدمات ارائهشده



مبلغ کل ()TotalCharge



مبلغ کل سهم سازمان بيمهگر پايه ()TotalBasicInsuranceContribution



سهم بيمار ()TotalPatientContribution

نحوه محاسبه سهم بيمار به شکل ذيل است:
سهم بيمار( =3سهم بيمه پايه  +سهم بيمه مکمل  +مجموع يارانه دولت  +تخفيفات)  -مبلغ کل


ساير هزينهها ،مانند :مابهالتفاوت ضريب هيئتعلمي تماموقت جغرافيايي ،مابهالتفاوت کا ترجيحي ،يارانه دولت،

تخفيفات ،مددکاري و غيره)TotalOtherCosts( .
 در اينجا منظور از سهم بيمار ،مبلغي است که بيمار هنگام تسويهحساب پرداخت ميکند .اين مبلغ شامل سهم بيمار از خدمات ،پس از کسر تماميکسورات ،به عالوه هزينه خدمات خارج از تعهد ميباشد .درصورتي که بيمه تکميلي به خدمات خارج از تعهد يارانه سالمت تعلق گيرد ،اين مبلغ نيز
بايستي از سهم بيمار کسر شود.

31
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اين اقالم در برگه صورتحساب ،بيانگر دادههاي کلي هزينههاي اختصاص دادهشده به بيمار است .بهمنظور ثبت اين دادهها،
کالسي بهنام  BillSummaryايجاد شده است (شکل  )9که دادههاي مالي کلي مربوط به گروه خدمات مشخصشده در برگه
صورتحساب بيمارستان و همچنين هزينههاي نهايي و نوع پرونده را ثبت ميکند .در ادامه ،شرحي از دادههايي که اين کالس
نمايش ميدهد ،آمده است:


دادههاي مربوط به گروه خدمت ارائهشده شامل:
 عنوان گروه خدمت
 مبلغ کل براي ارائه گروه خدمت
 سهم بيمار بهازاي گروه خدمت ارائهشده
 سهم بيمه
 ساير هزينهها



مبلغ کل صورتحساب



مبلغ کل سهم بيمه



مبلغ کل سهم بيمار



مبلغ کل بهازاي ساير هزينهها

ساير هزينهها مانند مابهالتفاوت ضريب هيئت علمي تماموقت جغرافيايي ،يارانه دولت ،تخفيفات ،مددکاري و غيره است.
توجه :ميزان سهم يارانه دولت مجموعه کليه يارانههاي دولت در بستههاي مختلف طرح تحول نظام سالمت ميباشد .به
عبارتي ،عدد قرار گرفتهشده در ويژگي  TotalOtherCostsبراي موضوع يارانه دولت به شکل ذيل محاسبه ميشود:
مجموع سهم يارانه دولت = مبلغ يارانه کاهش پرداخت بيمار بستري  +مبلغ يارانه ضريب ماندگاري  +مبلغ يارانه ترويج
زايمان طبيعي  +مابهالتفاوت بيمه روستايي  +مبلغ يارانه بيماران ويژه


انواع پرونده هاي پزشکي

بعد از پذيرش بيمار ،نوع پرونده بيمار بر اساس خدمات ارائه شده مشخص مي گردد که شامل موارد زير است:
-

سرپايي :اين نوع پذيرش مربوط به بيماراني است که در سطح  0بدون خدمات تهاجمي (پروسيجر) و سطح  0ترياژ
اورژانس در واحد سرم تراپي ( )Fast trackخدمت دريافت مي نمايند و نيز مشمول مراجعين به درمانگاه ،کلينيک و
پاراکلينيک مي گردد .جهت اين نوع مراجعين پرونده تشکيل نمي گردد و صرفا با استحقاق درماني و يا دوبرگه
دفترچه ،خدمت به آنان ارائه مي گردد.

-

بستري :کليه پرونده هاي باالي  0ساعت بستري که به آن ها شب-تخت تعلق گرفته باشد ،جز پرونده هاي بستري
محسوب مي شوند.
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تبصره :چنانچه بيمار نياز به عمل جراحي ،اتاق عمل (به غير از اتاق عمل سرپايي) و بيهوشي داشته باشد ،حتي در
صورت اقامت کمتر از  0ساعت بيمار بستري تلقي مي گردد.
-

گلوبال :پرونده اي است که خدمات گلوبال ( 13نوع عمل جراحي) طبق مصوبه هيئت وزيران درآن ارائه مي گردد.

-

اورژانس تحت نظر :کليه پرونده هاي زير  0ساعت که از محل اورژانس پذيرش شده باشند .مي تواند شامل مراجعات
داخلي (مسموميت ،MI ،اورژانس روانپزشکي و غيره) ،تروما (تصادفي ،بخيه ،آتل و گچ گيري و غيره) سوانح سوختگي
يا موارد مشابه ديگر باشد.
تبصره :اگر پرونده به صورت اورژانس تحت نظر تشکيل شود و محل ارائه خدمت اورژانس نباشد نيز جزء اين نوع
پرونده تلقي مي گردد.

-

بستري موقت :کليه پرونده هاي زير  0ساعت که از محلي غير از اورژانس پذيرش شده باشند .مي تواند شامل
مراجعات شيمي درماني ،راديوتراپي ،همودياليز ،سنگ شکن و خدمات بيماران خاص و صعب العالج و موارد مشابه
ديگر باشد.

با توجه به اينکه دادههاي مربوط به هر گروه خدمت براي هر دسته بهصورت جداگانه ثبت ميشود ،لذا به منظور نمايش
اين دادهها ،کالسي به نام  ServiceGroupRowVOايجاد شده است که شرح آن در ادامه سند آمده است .در جدول 30
توضيح مختصري از ويژگيهاي اين کالس آمده است.
با توجه به اينکه استعالم بيمار با استفاده از سرويسهاي استعالم بيمهاي و استحقاقسنجي خدمت توسط سازمانهاي
بيمهگر صورت ميپذيرد .پس از استعالم بيمه شده شناسه منحصر به فردي به مرکز استعالم کننده بازگشت داده خواهد شد
که تحت عنوان شناسه منحصر بفرد استعالم بيمه ( )HIDدر قسمت باالي برگه صورتحساب ارسالي به سازمان بيمه گر (شکل
 )1درج ميگردد.

جدول  - 30کالس BillSummaryVO
ويژگی
GlobalPackage

نوع داده

توضیحات

 DO_CODED_TEXTبسته هاي خدماتي که با عنوان
خدمات گلوبال در پرونده بيماران
تعريف شدهاند ،در اين ويژگي
قرار ميگيرند.

ارتباطات
2-3

به طور مثال براي يک بيمار
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خدمات گلوبال درمان باز
شکستگي تنه فمور با ميله داخل
کانال ثبت گرديده است بنابراين
در اين ويژگي مقدار کد 112200
قرار ميگيرد .از نمونههاي ديگر
زايمان،
گلوبال،
خدمات
برونکوسکوپي و شکستگي بيني
قابل ذکر مي باشد .در صورتي که
نوع پرونده گلوبال ثبت شده
باشد پر کردن اين ويژگي اجباري
مي باشد.
ServiceGroupRow

 ServiceGroupRowVOاين ويژگي اطالعات دادههاي
مالي گروه خدمات مشخصشده
در برگه صورتحساب را نمايش
ميدهد که در ادامه سند تشريح
شده است .باتوجه به اينکه بيش
از يک گروه خدمت ميتواند براي
بيمار انجام شود ،لذا ارتباط اين
کالس
با
کالس
 BillSummaryVOبهصورت
يک به چند است.

*3-

TotalBasicInsuranc
eContribution

 DO_QUANTITYاين مبلغ (به ريال) ،کل سهم
سازمان بيمهگر پايه است.

2-3

Insurer

 DO_CODED_TEXTاين ويژگي شناسه سازمان بيمه-
گر را نشان ميدهد و مشخص
ميکند که صورتحساب جاري
متعلق به کدام سازمان بيمهگر
است .شناسه سازمانهاي بيمهگر
پيوست  0آمده است.

3-3

InsurerBox

 DO_CODED_TEXTصندوق بيمه فرد را مشخص مي-
کند .درصورتيکه برخي از
سازمانهاي بيمهگر ،هيچ صندوق
خاصي نداشته باشند ،مقدار اين
ويژگي تهي خواهد بود .اين
اطالعات از جدول موجود در

2-3
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پيوست  39استخراج ميشود.
HospitalAccreditati
on

 Integerدرجه ارزشيابي بيمارستان

2-3

MedicalRecordTyp
e

 DO_CODED_TEXTنوع پرونده بيمار در اين ويژگي
تعريف مي شود .کدهاي موجود
براي اين ويژگي در پيوست
0آمده است.

3-3

TotalPatientContri
bution

 DO_QUANTITYمبلغ کل پرداختي بيمار (به
ريال) پس از کسر ساير
هزينههاست .مبلغ قرار داده شده
در اين ويژگي با اعمال يارانه
دولت بوده و پس از کسر سهم
يارانه دولت ،بيمه پايه و مکمل و
ساير موارد ،مبلغ قابلپرداخت
بيمار محاسبه ميشود.

2-3

TotalCharge

 DO_QUANTITYمبلغکل صورتحساب (جمع همه
خدمات ارائه شده) (به ريال) براي
اين روکش از بيمه

2-3

TotalOtherCosts

 QuantitiesVOبراي اعالم مجموع ساير
هزينهها،مانند :مجموع مبلغ
تخصيصي يارانه دولت به
بيمار،کل سهم بيمه تکميلي و يا
مابهالتفاوت ضريب هيئت علمي
جغرافيايي ،از اين ويژگي استفاده
شده است .اين ويژگي از نوع
کالس  QuantitiesVOاست
که در ادامه تشريح خواهد شد.

*3...

توجه :سهم يارانه دولت در اين
ويژگي ،مجموع کل يارانه
تخصيصي دولت به بيمار ،در 0
گروه :کاهش پرداخت بيمار
بستري ،ضريب ماندگاري ،ترويج
زايمان طبيعي ،بيماران ويژه و
سهم بيمه روستايي ميباشد.
34
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شکل  - 1برگه صورتحساب بيمارستان براي سازمان بيمهگر – انواع خدمات
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اطالعات سطح 2
کالس ServiceGroupRowVO
اين کالس در بردارنده عناوين گروه خدمات و مجموع هزينههاي خدمات ارائهشده براي هر يک از گروههاي خدمات
ارائهشده ميباشد (شکل )32

شکل  - 32کالس ServiceGroupRowVO

اين کالس با اين هدف طراحي شدهاست که ليست تمام گروههاي خدمات مشخص شده در برگه استاندارد صورتحساب
بيمارستان را پوشش دهد .طبق اين برگه ،عناوين خدمات موجود در برگه صورتحساب بيمارستان مشخص و از پيش
تعيينشده هستند و براي تمام اين خدمات ،تعداد ،مبلغ صورتحساب ،مابهالتفاوت ضريب هيئت علمي ،يارانه دولت و مبلغ
قابلپرداخت در نظر گرفته شدهاست .در برگه صورتحساب بيمارستان هر کدام از عناوين مشخصشده براي خدمات ،در
حقيقت دسته خدمات خاصي را مشخص ميکنند .مثالً خدمت مشاوره ،تمام مشاورههاي ارائهشده به بيمار را مدنظر دارد و
منظور از خدمت پرستاري ،تمام خدمات پرستاري انجامشده براي بيمار است .با در نظر داشتن اين موضوع ،دادههاي زير از
طريق اين کالس ثبت خواهد شد:


نوع خدمت ،ServiceType :گروه هاي خدمتي ارائه شده به بيمار که يکي از موارد مشخصشده در برگه

صورتحساب بيمارستان خواهد بود .اين موارد در پيوست  9بهصورت کدگذاريشده آمده است.


تعداد خدمت ،ServiceCount :مجموع تعداد خدمات انجامشده براي هر گروه خدمت ميباشد .بهعنوان مثال،

براي خدمات آزمايشگاه ،تعداد خدمات آزمايشگاهي که براي بيمار انجام شده ،ثبت ميشود.


مبلغ صورتحساب ،TotalCharge :مبلغي است که براي هر گروه خدمت و با درنظر گرفتن مجموع تعداد

خدمات انجامشده ،ثبت ميشود .مثالً درصورتيکه تعداد خدمات راديولوژي انجامشده براي بيمار عدد  1باشد ،مبلغ صورت-
حساب راديولوژي ،برابر با مجموع هزينههاي اين  1خدمت خواهدبود.
36
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مبلغ سهم بیمار ،TotalPatientContribution :براي هر گروه خدمت ،با در نظرگرفتن مجموع تعداد خدمات

ارائهشده در آن گروه ثبت ميشود.


مبلغ سهم بیمه ،BasicInsuranceContribution :براي هر گروه خدمت ،با در نظر گرفتن مجموع تعداد خدمات

ارائهشده در آن گروه مبلغ سهم بيمه ثبت ميشود .سهم بيمه پايه ،مبلغي از صورتحساب بيمار است که توسط سازمان بيمه-
گر پايه پرداخت ميشود.


مبلغ ساير هزينهها ،OtherCosts :براي اعالم سايرهزينهها مانند :مبلغ تخصيصي يارانه دولت به بيمار در هر گروه

خدمت ،سهم بيمه تکميلي و يا مابهالتفاوت ضريب هيئتعلمي تماموقت جغرافيايي (در هر گروه خدمت) مورد استفاده قرار
ميگيرد .مبالغ ارائهشده در اين ويژگي ،مجموع هزينههاي مربوطه در گروه خدمت مورد نظر است .به طور مثال ،سهم يارانه
دولت براي گروه خدمات آزمايشات تشخيص طبي تجميع شده و در ويژگي  otherCostsهمان رديف از گروه خدمات قرار
ميگيرد .در جدول  30توضيح مختصري در مورد ويژگيهاي اين کالس آمده است.
جدول  - 30کالس ServiceGroupRowVO
نوع داده

ويژگی

توضیحات

ارتباطات

PatientContribution

 DO_QUANTITYسهم بيمار که بايستي پس از اعمال کليه
محاسبات بر هزينه کل ،مانند :يارانه دولت،
سهم بيمه پايه و مکمل و مابهالتفاوتها،
توسط بيمار پرداخت شود.

3-3

BasicInsuranceContribution

 DO_QUANTITYسهم قابل پرداخت بيمه پايه از هزينههاي يک
گروه خدمت( .به ريال)

2-3

ServiceType

 DO_CODED_TEXTاين ويژگي گروه خدمات ارائهشده به بيمار را
مشخص ميکند .اين قلم دادهاي در برگه
صورتحساب بيمار با نام «عنوان خدمات»
مشخص شده است .اين کدها از بخش مربوط
به کدهاي انواع خدمات ،در پيوست 9قابل
استخراج است.

3-3

ServiceCount

 DO_QUANTITYمجموع تعداد خدمت ارائهشده به بيمار در
يک گروه خدمت است .واحدهاي اين ويژگي
در پيوست  1آورده شده است.

3-3

TotalCharge

 DO_QUANTITYمبلغ کل صورتحساب خدمات يک گروه
خدمت( .به ريال)

2-3

OtherCosts

 QuantitiesVOبراي اعالم ساير هزينهها ،مانند :مبلغ

*2-
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ويژگی

نوع داده

توضیحات

ارتباطات

تخصيصي يارانه دولت به بيمار در هر گروه
خدمت ،سهم بيمه تکميلي و يا مابهالتفاوت
ضريب هيئت علمي تماموقت جغرافيايي و يا
مابهالتفاوت ضريب ترجيحي و مابهالتفاوت
بيمه روستايي،از اين ويژگي استفاده مي شود.
اين ويژگي از نوع کالس QuantitiesVO
است که در ادامه تشريح خواهد شد.
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اطالعات سطح 3
کالس ServiceDetailesVO
اين کالس براي بيان جزئيات خدمات ارائهشده به بيمار و هزينه آن بهکار ميرود.
هر خدمت شامل اقالم دادهاي است که بين کليه خدمات مشترک است( .شکل  )33اين اقالم شامل موارد زير است:

شکل  - 33کالس ServiceDetailsVO
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خدمت ارائهشده( :براي مثال در عمل جراحي آپانديسيت) مقدار اين قلم دادهاي ميتواند شامل خدمات حوزههاي

مختلف ،مانند :جراحي ،پرستاري ،تصويربرداري و ...باشد .بنابراين ،اعمال جراحي ،آزمايشها ،داروها و لوازم مصرفي ،خدمات
بيهوشي و بي حسي ،خدمات تصويربرداري ،مشاوره ،ويزيت و ساير خدماتي که در محاسبه هزينهها تأثيرگذار است (مانند ارائه
تخت) ،از اين طريق ثبت ميشوند .هر يک از خدمات مذکور ،بهصورت جداگانه شامل ترمينولوژي خاص خود ميباشند .در
نتيجه ،کدگذاريهاي مختلفي براي هر نوع خدمت بهکار ميرود .بر همين اساس:
 اشکال مختلف داروها (مانند :قرص ،شربت و ،)...دوزهاي مختلف آن ،هر يک بهعنوان خدمت جداگانه و با کد يگانه
در نظر گرفته ميشود.
 لوازم مصرفي با اشکال و اجناس مختلف خدمتي ،جداگانه محاسبه ميشوند.
 آزمايشها نيز داراي ترمينولوژي جداگانه بوده و هر آزمايش داراي کد يگانه است.
 تصويربرداريها نيز بهصورت جداگانه ،داراي کدگذاري خاص خود ميباشد.
 اعمال جراحي از ترمينولوژي خاص خود برخوردار بوده و هر يک از اعمال ،يک خدمت در نظر گرفته ميشود.
 خدمات بيهوشي و بي حسي نيز داراي ترمينولوژي جداگانه بوده و نوع بيهوشي يا بيحسي انجامشده روي بيمار،
بهعنوان خدمت ارائهشده ثبت ميشود.
 در مورد خدمات مشاورهاي ،نوع مشاورهي صورتگرفته بر اساس ترمينولوژي خدمات مشاورهاي بهعنوان خدمت
ثبت ميشود.


نوع خدمت :دستهبندي خدمت ارائهشده را نشان ميدهد؛ بهطوريکه هر دسته داراي ترمينولوژي خاص خود بوده و

از يک سيستم کدگذاري مشخص استفاده ميکند .فهرست کامل انواع خدمات ،به همراه کد آنها در پيوست 9قابلمشاهده
است.


تعداد :بيانگر تعداد واحد خدمت ارائهشده است .مانند :دو عدد قرص استامينوفن  100ميليگرم .اين قلم دادهاي،

اغلب در مورد داروها ،لوازم مصرفي و هتلينگ (تخت) کاربرد دارد؛ چرا که اگر خدمات مشابه در زمانهاي مختلف ارائه شود،
بهصورت خدمات جداگانه در نظر گرفته ميشود .در اين صورت معموالً ساير خدمات ،مانند :آزمايشها ،تصويربرداريها و ...به
دفعات در يک زمان انجام نميشود .در مورد هتلينگ (تخت) ،تعداد ،در واقع همان تخت-روز خواهد بود .بهعنوان مثال در ارائه
تخت  ICUبه يک بيمار ،تعداد برابر خواهد بود با تعداد روزهايي که بيمار از تخت استفاده کردهاست .عالوهبر اين موضوع ،زمان
شروع و زمان پايان خدمت نيز در اقالم دادهاي مربوطه ثبت ميشود.


زمان شروع خدمت :ساعت شروع خدمت را مشخص ميکند؛ مانند زمان شروع عمل جراحي يا زمان بستري در

بخش .ICU
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زمان پايان خدمت :نشاندهنده زمان پايان ارائه خدمت است؛ مانند زمان پايان بستري در يک بخش .در مواردي

که خدمت ارائه شده داراي بازه زماني نبوده و در يک نقطه زماني ارائه شده ،زمان پايان آن ثبت نميشود و فقط زمان شروع
ارائه خدمت ،بهعنوان زمان ارائه خدمت در نظر گرفته ميشود.


تاريخ شروع خدمت :نشاندهنده تاريخ ارائه خدمت ميباشد؛ مانند تاريخ بستري در بخش .ICU



تاريخ پايان خدمت :نشاندهنده تاريخ پايان ارائه خدمت ميباشد؛ مانند تاريخ پايان بستري در بخش.



ارائهدهنده(گان) خدمت :هر خدمت توسط يک فرد به بيمار ارائه ميشود .معموالً هر خدمت فقط يک ارائهدهنده

دارد.


هزينه خدمت :شامل سهم بيمه پايه ،سهم بيمه تکميلي ،سهم بيمار و همچنين هزينه کل آن خدمت ميباشد.

نکته مهم در ثبت هزينه اين است که هر يک از هزينهها با در نظر گرفتن تعداد خدمت ارائهشده ثبت ميشود .بهطور مثال،
هزينه کل يک خدمت از حاصلضرب قيمت خدمت در تعداد آن بهدست ميآيد .مثالً در بخش دارو ،مصرف چهار عدد قرص
استامينوفن  100ميليگرم براي بيمار ،منجر به صدور صورت حساب خدمت دارو ،با هزينه کل ،برابر با چهار برابر قيمت يک
عدد قرص استامينوفن خواهد شد .توجه نماييد که در اين صورت ،در قلم دادهاي تعداد خدمت ،همان عدد چهار درج ميشود.


محل ارائه خدمت :بخش ،اتاق و تخت بيمار را شامل ميشود .نکته قابل توجه اينست که «بخش» ارائه خدمت در

تمام انواع خدمات ثبت ميشو د که بيانگر بخشي است که خدمت در آن انجام شده و يا درخواست ارائه خدمت در آن بخش
صورت گرفته است .در صورت درج اطالعات بخش ،مانند :نام بخش ،درج  WardTypeاجباري است؛ اما ثبت اطالعات «اتاق»
و «تخت» فقط در خدمت هتلينگ (تخت) ضروري است .جدول  30توضيح مختصري در مورد ويژگيهاي کالس
 ServiceDetailsVOآمدهاست.
جدول  - 30کالس ServiceDetailsVO
نوع داده

ويژگی

ارتباطات

توضیحات

BasicInsuranceContribution

 DO_QUANTITYمبلغ سهم بيمه پايه بيمار (به ريال) را از هر
خدمت ارائهشده مشخص ميکند .در مواقعي
که بيمار تصادفي است ،مقدار اين ويژگي برابر
تمام هزينههاي خدمت ارائهشده است.
مشخصه  unitبراي اين ويژگي با عبارت
" "Rialمقداردهي ميشود.

2-3

Bed

String
شماره يا نام تختي است که در اختيار بيمار
بوده و خدمت در آن محل ارائه شده است.

2-3

EndDate

 DO_DATEتاريخ پايان خدمت .با مشخصکردن زمان
ارائه خدمت ،تاريخ پايان ارائه خدمت نيز

2-3
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.اجباري ميشود
DO _TIME

EndTime

2-3

.زمان پايان خدمت

2-*

RelativeCostVO
نوع ضريب هر خدمت را مشخص ميکند و
است کهRelativeCostVO از نوع کالس
.در ادامه تشريح ميشود

RelativeCost

2-3

 مبلغ سهم پرداختي بيمار (به ريال) را از يکDO_QUANTITY
 مشخصه.خدمت ارائهشده مشخص ميکند
"Rial"  براي اين ويژگي با عبارتunit
.مقداردهي ميشود

PatientContribution

2-3

String
شماره اتاقي که در اختيار بيمار بوده و
.خدمت در آن محل ارائه شده است

Room

3-3

 اين ويژگي خدمت ارائهشده به بيمار راDO_CODED_TEXT
مشخص ميکند؛ مانند مشاوره با جراح مغز و
.اعصاب يا سيتياسکن مغز بدون تزريق
کدهاي خدمات بر اساس انواع مختلف
سيستمهاي کدگذاري بهصورت جداگانه به
 برخي از سيستمهاي.پيوست ارائه شده است
،کدگذاري قابل استفاده در اين ويژگي
،SNOMEDCT0،CPT3
،UMD(UMDNS0)، LNC(LOINC1)
،VANDF0 ،MTHSPL0 ،GMD0
،MTHFDA32 ،NDDF1 ،RXNORM9
 با وجود. ميباشدMDDB30 ،MMSL33
 با ابالغ کتاب جديد3111/0/3  از تاريخ،اين

Service

1

- Current Procedure Terminology.
- Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms.
3
- Logical Observation Identifiers Names and Codes.
4
- The Universal Medical Device Nomenclature System.
5
- generic medical devices.
6
- Metathesaurus FDA Structured Product Labels.
7
- Veterans Health Administration National Drug File.
8
- RxNorm Vocabulary.
9
- National Drug Data File Plus Source Vocabulary.
10
- Metathesaurus FDA National Drug Code Directory.
11
- Multum MediSource Lexicon.
12
- Master Drug Data Base.
2
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ارزش نسبي خدمات سالمت جمهوري اسالمي
ايران سيستم کدگذاري  RVU1براي اين
منظور ايجاد شده است و در حال حاضر
استفاده از سيستم کدگذاري  RVU3در
سيستمهاي اطالعات بيمارستاني الزامي مي-
باشد.
ServiceCount

 DO_QUANTITYتعداد خدمت ارائهشده را نشان ميدهد؛ مانند
تعداد روزهايي که يک بيمار از تخت CCU
استفاده کردهاست يا تعداد قرصي که در يک
خدمت داروي مصرفي به بيمار داده شدهاست.
واحدهاي اين ويژگي در پيوست  1آورده شده
است.

3-3

ServiceType

 DO_CODED_TEXTاين ويژگي نوع خدمت را نشان ميدهد.
بهعنوان مثال ،نوع خدمت براي آزمايش
ميباشد.
«آزمايشگاه»
،CBC Diff
ترمينولوژي و کدهاي اين ويژگي در پيوست 9
آمدهاست.

3-3

StartDate

 DO_DATEتاريخ شروع خدمت

StartTime

DO _TIME

2-3
2-3

زمان شروع خدمت

TotalCharge

 DO_QUANTITYهزينه کل ارائه هر خدمت به بيمار (به ريال)
را نشان ميدهد .مشخصه  Unitبراي اين
ويژگي با عبارت " "Rialمقداردهي ميشود.

2-3

WardName

 Stringنام بخشي که خدمت در آن ارائه شده و يا
درخواست خدمت در آن صورت گرفته است.
مثالً اگر خدمت در بخش «پوست »3ارائه شده
است ،در ويژگي  WardTypeنوع آن بخش،
يعني «پوست» بر اساس سيستم کدگذاري
ذکرشده ثبت ميشود و در اين ويژگي
(«)wardNameپوست »3قرار ميگيرد.

2-3

WardType

DO_CODED_TEXT
نوع بخشي که خدمت در آن ارائه شده و يا
درخواست خدمت در آن صورت گرفته است.
کدهاي مربوط به بخشهاي مختلف موجود در
مراکز ارائه خدمات سالمت در پيوست 33آمده
است.

2-3
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ServiceProvider

OtherCosts

PKID

 HealthcareProviderVOاطالعاتفرد ارائهکننده خدمت را دربرمي-
کالس
طريق
از
که
گيرد
 HealthcareProviderVOثبت ميشود.
ساير سهمها از کل هزينه قابلپرداخت که
QuantitiesVO
ممکن است براي ارائه خدمت در نظر گرفته
شود با استفاده از اين ويژگي مدل ميشود.
(مواردي چون مددکاري ها ،تخفيفها و موارد
فرانشيز  %32بيمار ،مصداقهايي از اين مدل
هستند ).کدهاي اين مورد در پيوست 32
آمده است.
String

2-3

*2-

اين ويژگي شناسه منحصر به فرد خدمت در

2-3

نرم افزار اطالعات بيمارستاني مي باشد .اين
ويژگي جهت شناسايي يک خدمت پس از
ثبت کسور در بيمه و بازگشت به نرم افزار
اطالعات بيمارستاني به کار مي رود.
ExtraLocation

OrganizationVO

در زمان اعزام بيمار به ساير مراکز درماني ،در

2-3

صورتي که خدمتي ارائه شده باشد اطالعات
مرکز ارائه دهنده خدمت در اين ويژگي ثبت
ميشود به عنوان مثال بيمار براي انجام
خدمات پرتودرماني به مرکز ديگري ارجاع داده
مي شود و پس از دريافت خدمت به محل
بستري باز ميگردد.
Insurer

DO_CODED_TEXT

سازمان بيمه گر در اين ويژگي تعريف مي

2-3

گردد .کد سازمان هاي بيمه گر در پيوست 0
ذکر شده است.
RelatedService

ServiceDetailsVO

اين ويژگي جهت ثبت خدمات زيرمجموعه

2-3

خدمت اصلي ارائهشده به بيمار بکار مي رود.
به عنوان مثال ،براي خدمات مشمول کد
تعديلي در اين قسمت کدهاي تعديلي خدمت
اصلي ثبت مي گردد.
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ProvisionMethod

DO_CODED_TEXT

نحوه ارائه خدمت به بيمار .در مواقعي که

2-3

پزشک مستقيماً خدمت را به بيمار ارائه نمي
دهد ،اين ويژگي با مقاديري نظير «ارائه
خدمت با نظارت پزشک»« ،ارائه خدمت با
مسئوليت پزشک» جهت پوشش نحوه ارائه
خدمت به بيمار در نظر گرفته شده است.
مقادير اين ويژگي در پيوست  00آمده است.
OtherParticipation

 HealthcareProviderVOاطالعات ساير افرادي که در فرآيند ارائه
خدمت سالمت نقش داشته اند (مانند :مسئول
فني) .اين ويژگي از نوع کالس
 HealthcareProviderVOمي باشد و
نقش در ويژگي  Roleثبت مي گردد.

*2-

BatchNumber

 Stringدر مواردي که در ويژگي  ،Serviceدارو يا
تجهيزات يا لوازم استفاده شود ،کد شناسه
کاالي سالمت در اين ويژگي ثبت مي گردد.

2-3

ConfirmationID

 DO_Identifierکد تاييد برگشت داده شده از بيمه جهت
استحقاق سنجي خدمت ( )HICAدر اين
ويژگي ثبت مي گردد و بيمه ارسال کننده کد
تاييد به عنوان  Issuerو  Assignerقرار
داده مي شود .در صورتي که استحقاق سنجي
خدمت صورت نگرفته باشد ،اين ويژگي نبايد
پر شده باشد.

2-3
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اطالعات پذیرش
کالس AdmissionVO
اين کالس حاوي اطالعات پذيرش بيمار است که در شکل  30نمايش داده شده است.

شکل  - 30کالس Admission
درجدول  30جزئيات اقالم اطالعاتي اين کالس ذکر شده است.
جدول  - 30کالسAdmissionVO
ويژگی
AdmissionDate

نوع داده

توضیحات

 DO_DATEتاريخ پذيرش بيمار بر اساس تاريخ شمسي

AdmissionTime

 DO_TIMEساعت پذيرش بيمار (بايستي بهصورت 00
ساعته ثبت شود).
 DO_CODED_TEXTنوع پذيرش بيمار را مشخص ميکند .انواع
مختلف پذيرش در پيوست  31ذکر شده
است.

AttendingDoctor

 HealthcareProviderVOاطالعات پزشک معالج را مشخص ميکند و
ازنوع کالس HealthcareProviderVO
بوده که در ادامه توضيح داده خواهد شد.

AdmissionType

ارتباطات
3-3
2-3
3-3

3-3
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قابلذکر است که فقط يک پزشک معالج
براي هر بيمار در نظرگرفته ميشود.
AdmittingDoctor

 HealthcareProviderVOاطالعات پزشک بستريکننده را تعيين
کالس
نوع
از
ميکند.
 HealthcareProviderVOبوده که در
ادامه توضيح داده خواهد شد.

2-3

ReferringDoctor

 HealthcareProviderVOاطالعات پزشک ارجاعدهنده در اين ويژگي
ثبت مي گردد .اين ويژگي از نوع کالس
 healthcareProviderVOبوده که در
ادامه توضيح داده خواهد شد.

2-3

ArrivalMode

CODEABLE_CONCEP
T

نحوه مراجعه بيمار به مرکز ارائه دهنده

2-3

خدمت در اين ويژگي مشخص مي گردد.
به عنوان مثال با آمبوالنس  330يا با پاي
خود و غيره .کدهاي اين ويژگي بر اساس
ترمينولوژي  ThritaEHRدر پيوست -09

کدهاي نحوه مراجعه بيمار
( )ArrivalModeوجود دارد.
همچنين با توجه به نوع داده
 ،CODEABLE_CONCEPTتوضيحات
تکميلي نيز مي تواند در اين ويژگي ثبت
گردد.
MedicalRecordNumber

 Stringشماره پرونده پزشکي بيمار است .منظور از
شماره پرونده ،شماره منحصر بهفرد بيمار
در مراجعه فعلي است و اين شماره در
مراجعات آتي بيمار تغيير خواهد کرد .اين
شماره توسط نرم افزار اطالعاتي مرکز به
صورت داخلي به ازاي هر مراجعه بيمار
توليد مي شود.

3-3

ReasonForEncounter

 DO_CODED_TEXTاين ويژگي علت مراجعه بيمار به بيمارستان
را مشخص ميکند .کدهاي اين ويژگي با
سيستم کدگذاري  ICPC2Pارائه ميشود
و از سامانه مرجع کدينگ سالمت ايران نيز

2-3
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قابل دريافت است.
Institute

 OrganizationVOاين ويژگي که از نوع کالس
 OrganizationVOاست ،براي نمايش
ويژگيهاي «شناسه» و «نام» بيمارستان
ارسالکننده اطالعات ميباشد .ويژگيهاي
اين کالس در ادامه توضيح داده خواهد شد.

3-3

AdmissionWard

کالس
نوع
از
ويژگي
 HospitalWardVOاين
 HospitalWardVOاست .اطالعات
بخش پذيرشکننده را شامل ميشود.
ويژگيهاي اين کالس در ادامه آمده است..

2-3

EMSID

 DO_IDENTIFIERاين ويژگي جهت ثبت شناسه اختصاصي
بيماران ارجاع شده از طريق اورژانس پيش
بيمارستاني ميباشد .که توسط سيستم نرم
افزاري اورژانس پيش بيمارستاني به بيمار
اختصاص داده مي شود.

2-3

OtherParticipation

 HealthcareProviderVOاطالعات ساير افرادي که در فرآيند ارائه
خدمت سالمت نقش داشته اند (مانند:
مسئول فني) .اين ويژگي از نوع کالس
 HealthcareProviderVOمي باشد و
نقش در ويژگي  Roleثبت مي گردد.

*2-

OtherDateTime

 DateTimePointVOاين ويژگي زمان دقيق وقوع رخدادها براي
بيمار (مانند وقوع عالمت اوليه ،رسيدن
اورژانس به منزل ،رسيدن بيمار به
بيمارستان و ترياژ و غيره) را مشخص مي
کند که در ادامه شرح داده خواهد شد.

*2-

کالس HospitalWardVO
اين کالس براي نمايش ويژگيهاي بخش بيماراني استفاده ميشود .در اين کالس (جدول ،)39يک واحد بيمارستاني شامل:
بخش ،اتاق و تخت ميشود( .شکل )31
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شکل  - 31کالس HospitalWardVO
جدول  - 39کالس HospitalWardVO
ويژگی

نوع داده

توضیحات

ارتباطات

 Stringنام تختي است که بيمار پذيرششده روي
آن بستري شده است.

2-3

Name

 Stringنام بخش پذيرشکننده است.

2-3

Room

 Stringنام اتاقي است که بيمار پذيرششده در آن
بستري شده است.

2-3

Type

 DO_CODED_TEXTنوع بخش پذيرشکننده بيمار است .کدينگ
مربوط به اين ويژگي در پيوست  33آمده
است.

3-3

Bed

کالس OrganizationVO
اين کالس براي نمايش ويژگيهاي مراکز و سازمانهاي مرتبط با حوزه استفاده ميشود .توضيحات بيشتر ويژگيهاي اين
کالس در جدول  31آمده است.
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شکل  - 30کالس OrganizationVO
جدول  - 31کالس OrganizationVO
ويژگی
ID

نوع داده

ارتباطات

توضیحات

 DO_IDENTIFIERشناسه منحصر بهفرد يک سازمان است که در اينجا فقط سازمان ارائهدهنده
خدمات بهداشتي درماني ميباشد.

3-3

ثبت اين قلم ،بهصورت زير خواهد بود:
 :Issuerسازمان صادرکننده اين شناسه که در اينجا ”“MOHME_IT
اختصاص مييابد.
 :Assignerسازمان اختصاصدهنده اين شناسه به مرکز/سازمان مربوطه که
در اينجا ” “MOHME_ITاختصاص مييابد.
 :Typeبا مقدار ” “Org_IDمقداردهي ميشود.
 :IDشناسه اختصاصيافته به مرکز ارائهدهنده خدمت.
Location

Name
Type

 HighLevelAreaVOمحل جغرافيايي مرکز مورد نظر را مشخص ميکند که از نوع
 HighLevelAreaVOاست .با اين ويژگي ميتوان مشخص کرد که يک
مرکز در کدام بخش جغرافيايي ،براساس تقسيمات کشوري قرار گرفته است.
 Stringنام مرکز/بيمارستان

2-3

2-3

 DO_CODED_TEXTاين ويژگي مشخصکننده نوع سازمان ارسالکننده اطالعات است .کدهاي
مربوط به اين ويژگي در پيوست 30آمده است.

کالس DateTimePointVO
اين کالس زمان دقيق وقوع رخدادها ( مانند وقوع عالمت اوليه ،رسيدن اورژانس به منزل ،رسيدن بيمار به بيمارستان و ترياژ و غيره) را
مشخص مي کند که در ادامه شرح داده خواهد شد.

شکل  - 30کالس DateTimePointVO
ويژگي هاي اين کالس در جدول  02آورده شده است.
51
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جدول  - 02کالس DateTimePointVO
ويژگی
Point

توضیحات

نوع داده

 DO_CODED_TEXTنوع اتفاقي که رخ داده است (مانند وقوع
عالمت اوليه ،رسيدن اورژانس به منزل،
رسيدن بيمار به بيمارستان و ترياژ و غيره).

ارتباطات
2-3

کدهاي اين ويژگي در پيوست  -01کدهاي
انواع وقايع و رخدادها ()Point
موجود مي باشد.
PointDate

 DO_DATEتاريخ وقوع اتفاق

2-3

PointTime

 DO_TIMEزمان وقوع اتفاق

2-3

اطالعات تشخیصهای بالینی
کالس DiagnosisVO
اين کالس اطالعات بيماريها و وضعيت هاي سالمتي تشخيص دادهشده براي فرد را توسط پزشک نشان ميدهد.
ويژگيهاي اين کالس در جدول  03آورده شده است.
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شکل  - 30کالس DiagnosisVO
جدول  - 03کالس DiagnosisVO
نوع داده

ويژگی

ارتباطات

توضیحات

Comment

 Stringتوضيحات مرتبط با تشخيص ،در اين ويژگي پر مي شود.

2-3

Diagnosis

 DO_CODED_TEXTبيماري يا وضعيت سالمتي تشخیص داده شده توسط پزشک در اين ويژگي

3-3

قرار مي گيرد .براي ارائه و ارسال کد تشخيص از سيستمهاي کدگذاري
بينالمللي ،مانند  ،ICD10استفاده ميشود .براي دريافت ترمينولوژي
مذکور به سامانه مرکز کدينگ سالمت ايران (مکسا) به آدرس
 maxa.behdasht.gov.irمراجعه کنيد.
DiagnosisDate

 DO_DATEمشخصکننده تاريخ تشخیص توسط پزشک است.

2-3

DiagnosisTime

 DO_TIMEمشخصکننده زمان تشخیص توسط پزشک است.

2-3

Severity

 DO_ORDINALشدت بيماري را مشخص ميکند ("خفيف"" ،متوسط"" ،شديد") .اين
ويژگي از نوع  DO_ORDINALاست که در بخش انواع ساختارهاي
دادهاي توضيح داده شده است.

2-3

Status

 DO_CODED_TEXTاين ويژگي مي تواند وضعيت تشخيص شامل اوليه ،نهايي يا ساير وضعيت ها
را معين کند .کدهاي اين ويژگي در پيوست 31آورده شده است و سيستم
کدگذاري مورد استفاده  thritaEHR.daignosisStatusميباشد.

3-3

اطالعات فوت
کالس BasicDeathDetailsVO
اين کالس دادههاي اصلي و کلي در مورد ثبت مرگ متوفي را در بر دارد و در جدول  00توضيح داده شده است.
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شکل  - 30کالس BasicDeathDetailsVO
جدول  - 00کالس BasicDeathDetailsVO
نوع داده

ويژگی
DeathDate

ارتباطات

توضیحات

 DO_DATEاين ويژگي تاريخ فوت را نشان ميدهد .به صورت شمسي و

3-3

شامل روز/ماه/سال مي باشد
DeathTime
DeathLocation

 DO_TIMEاين ويژگي ساعت فوت را نشان ميدهد.

2-3

 DO_CODED_TEXTمحل فوت را نشان ميدهد .کدهاي مربوط به اين ويژگي در

2-3

پيوست  02تعريف شده اند.
HospitalWard

 DO_CODED_TEXTدر صورتي فوت بيمار بستري در بيمارستان ،نام بخشي که
بيمار در آن فوت کرده است در اين ويژگي ثبت مي شود.
کدينگ مربوط به اين ويژگي در پيوست  33آمده است.

Cause

 CauseVOعلت هاي منجر به فوت در اين ويژگي که از نوع کالس
 CauseVOبوده ارسال مي گردد و در ادامه تشريح مي-
گردد .به ازاي علت نهايي فوت و همچنين هر کدام از علت
هاي واسط منجر به فوت يک نمونه از اين کالس پر مي شود.

2-3

*3-

کالس CauseVO
اين کالس براي ثبت اطالعات مربوط به علت فوت بيمار طراحي شده و ويژگيهاي اين کالس در ادامه تشريح شده است.
علل مرگ در ثبت مرگومير از نظر ملي اهميت دارد.

شکل  - 39کالس CauseVO
جدول - 01کالس CauseVO
ويژگی

نوع داده

توضیحات

ارتباطات
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ويژگی
Cause

توضیحات

نوع داده

 DO_CODED_TEXTعلت فوت يا منجر به فوت را نشان ميدهد .کدهاي

ارتباطات
3-3

اين ويژگي بر اساس سيستم کدگذاري  ICD10و يا
سيستم کدگذاري  DSM-IVقابلاستخراج است.
Status

 DO_CODED_TEXTاين ويژگي مشخصکننده وضعیت علت منجر به فوت

3-3

است و مي توان واسط يا نهايي بودن علت را مشخص
کرد .کدينگ مربوط به اين ويژگي در پيوست  03آمده
است.

اطالعات ترخیص
کالس DischargeVO
اين کالس حاوي اطالعات ترخيص بيمار ميباشد.در جدول  00جزئيات اين کالس ذکر شده است.

شکل  - 31کالس DischargeVO
جدول  - 00کالسDischargeVO
ويژگی

نوع داده

ارتباطات

توضیحات

 DO_CODED_TEXT ConditionOnDischargeبيانگر وضعیت بیمار هنگام ترخیص است .بهعنوان
مثال اينکه ،بيمار با بهبودي کامل يا نسبي مرخص
شده است يا با رضايت شخصي .مقادير مربوط به اين
ويژگي در جدول پيوست  30مشخص شده است.
54
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 DO_DATEتاريخ ترخیص بيمار بهصورت شمسي و شامل

DischargeDate

3-3

روز/ماه/سال است.
 DO_TIMEساعت ترخیص بيمار به فرمت  00ساعته است.

DischargeTime

2-3

کالسهای عمومی
کالس QuantitiesVO
از اين کالس براي ارسال ساير دادههاي مالي استفاده ميشود( .شکل  )02برخي از هزينههاي بيمار ،مانند :سهم بيمه تکميلي،
ميزان يارانه تخصيصي دولت ،تخفيفات و مددکاري در اين کالس قرار ميگيرد .هر يک از هزينهها داراي عنوان و کد مشخص
است که بر اساس اينکه چه اطالعاتي از طريق اين کالس به سپاس منتقل ميگردد ،کد و عنوان هزينه در ويژگي  ،Nameقرار
داده ميشود .توضيح ويژگيهاي اين کالس در جدول  00آمده است .علت اصلي ايجاد اين کالس مديريت تغييرات
غيراستاندارد در پرداختهاي هزينههاي درماني است .بهعنوان مثال ،صندوقهاي مختلف و بخشهاي مختلف ايجادشده در
طرح تحول سالمت ،استاندارد بينالمللي ندارد و فقط در کشور ما مطرح است و قاعدت ًا اين بخشها در طي زمان تغييراتي
خواهند داشت که کالس فوق ميتواند در هر زماني اين تغييرات را مديريت کند.

شکل  -02کالس QuantitiesVO
جدول  - 00ويژگيهاي کالس QuantitiesVO
ويژگی
Name

Value

نوع داده

توضیحات

 DO_CODED_TEXTعنوان مبلغ محاسبهشده در صورتحساب
است ،مانند :سهم بيمه تکميلي ،يارانه دولت،
مددکاري ،تخفيفات ،مابهالتفاوت ضريب هيئت
علمي جغرافيايي ،مابهالتفاوت ضريب ترجيحي،
که کدهاي مربوطه در پيوست  32آمده است.
DO_QUANTITY

ميزان مبلغ رديف هزينهاي مرتبط ميباشد.

ارتباطات
3-3

2-3
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کالس RelativeCostVO
از اين کالس براي ارسال ضرايب کا براي خدماتي که محاسبهي هزينهي آنها بهصورت ارزشهاي نسبي محاسبه ميگردد،
استفاده ميشود که در شکل  03نمايش داده شده است .الزم به ذکر است درصورتيکه خدمتي داراي ضريب نباشد ،اين کالس
براي آن خدمت ايجاد نميشود .خدمات جراحي معموالً داراي کا جراحي و کا بيهوشي هستند .توضيح ويژگيهاي اين کالس
در جدول  00آمده است .تغييرات جديد ضرايب کا با ابالغ ارزشهاي نسبي خدمات در سال  3111تغيير کرده است.

شکل  - 03کالس RelativeCostVO

جدول  - 00ويژگيهاي کالس RelativeCostVO
ويژگی
KType

توضیحات

نوع داده

 DO_CODED_TEXTنوع ضريب را مشخص ميکند که کدهاي
مربوطه در پيوست  30آورده شده است.

KValue

 Doubleضريب ارزش نسبي خدمت را مشخص ميکند.

ارتباطات
3-3
3-3

کالس HighLevelAreaVo
اين کالس مختص دادههاي مربوط به يک منطقه جغرافيايي است و حاوي بخشهاي مختلف تقسيمات کشوري ،شامل
موارد :استان ،شهرستان  ،بخش ،شهر و دهستان ،ميباشد .اقالم اطالعاتي ،مانند :محل سکونت ،محل تولد ،محل صدور
شناسنامه و ...با استفاده از اين کالس نمايش دادهميشوند.کدهاي ويژگيهاي اين کالس ميتواند بر اساس کدهاي تقسيمات
کشوري با سيستم کدگذاري  countryDivisionsمقداردهي شوند .3مشخصههاي اين کالس در جدول  00آورده شده است.
اين کالس ساختار سلسه مراتبي مکان را نمايش ميدهد و به همين خاطر ميتوان فقط مقادير انتهايي ساختار سلسلهمراتبي را
پُر نمود .بدينمعني که ميتوان کد شهر و يا روستا را وارد و از وارد کردن کد شهرستان واستان صرفنظر کرد .به همين دليل،

 -سيستم کدگذاري از آدرس  http://coding.behdasht.gov.ir/قابلدريافت است.
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تمامي مشخصههاي اين کالس اختياري است؛ البته اين در صورتي عملي خواهد بود که وقتي کالس ساخته شود ،حداقل يکي
از مشخصهها مقدار داشته باشد.

شکل  - 00کالس HighLevelAreaVO

جدول  - 00کالسHighLevelAreaVO
نوع داده

ويژگی

توضیحات

ارتباطات

City

 DO_CODED_TEXTشهرستان .کدهاي اين ويژگي براساس سيستم
کدگذاري  countryDivisionsميباشد و به
پيوست سند ارائه ميگردد.

2-3

Country

 DO_CODED_TEXTکشور .کدهاي اين ويژگي براساس سيستم
کدگذاري  ISO_3166-1ميباشد و به پيوست
سند ارائه ميگردد.

2-3

District

 DO_CODED_TEXTبخش .کدهاي اين ويژگي بر اساس
سيستمکدگذاري  countryDivisionsميباشد
و به پيوست سند ارائه ميگردد.

2-3

NationalAreaCode

 DO_CODED_TEXTکد تقسيمات کشوري که ميتواند بهطور خودکار
تمام اقالم ديگر ،مانند :استان و شهر و ...را
مشخص سازد .اين ويژگي بر اساس
سيستمکدگذاري  countryDivisionsميباشد
از آدرس  http://coding.behdasht.gov.irقابل

2-3
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ويژگی

توضیحات

نوع داده

ارتباطات

دريافت است.
Province

 DO_CODED_TEXTاستان .اين ويژگي بر اساس سيستم کدگذاري
 countryDivisionsميباشد که از طريق
آدرس  http://coding.behdasht.gov.irقابل
دريافت است.

2..3

RuralArea

 DO_CODED_TEXTدهستان .اين ويژگي بر اساس سيستم کدگذاري
 countryDivisionsميباشد و نشاني زير
 http://coding.behdasht.gov.irقابل دريافت
است.

2..3

Town

 DO_CODED_TEXTشهر .اين ويژگي بر اساس سيستم کدگذاري
 countryDivisionsميباشد که از نشاني زير
 http://coding.behdasht.gov.irقابل دريافت
است.

2..3

Village

 DO_CODED_TEXTروستا .اين ويژگي بر اساس سيستم کدگذاري
 countryDivisionsميباشد و از آدرس
 http://coding.behdasht.gov.irقابل دريافت
است.

2..3

کالس HealthcareProviderVO
اين کالس براي ارائه اطالعات مرتبط با ارائهدهندگان خدمات سالمت طراحي شده است .از آنجايي که اين کالس بهصورت
کلي طراحي شده است ميتواند در مدل کردن پزشک ،پرستار و يا حتي نماينده بيمه مورد استفاده قرار گيرد (شکل .)01
ويژگيهاي اين کالس درجدول  09آمده است.

شکل  - 01کالس HealthcareProviderVO
58

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

جدول  - 09کالس HealthcareProviderVO
ويژگی

نوع داده

توضیحات

ارتباطات

ContactPoint

)(ElectronicContactVO

اطالعات تماس ارائه دهنده خدمت سالمت (مانند پزشک) در

2-3

اين کالس پر مي گردد که به صورت آرايه مي باشد و در
ادامه شرح داده مي شود.
FirstName

 Stringنام ارائهدهنده خدمت

2-3

LastName

 Stringنام خانوادگي ارائهدهنده خدمت

2-3

FullName

 Stringنام کامل .اين گزينه در صورتي پر ميشود که نام و نام
خانوادگي در دو فيلد مجزا ثبت نشده ،يا از پيشوندهايي مثل
آقا ،دکتر و غيره استفاده شده باشد.

2-3

Identifier

 DO_IDENTIFIERشناسه ارائهدهنده خدمت سالمت ،مثل :شماره نظامپزشکي،
شماره نظامپرستاري و يا کد ملي .در نتيجه ،با توجه به نوع
اين قلم ،موارد زير ميتواند در هر يک از ويژگيهاي آن ثبت
شود:

3-3

 :Issuerاز بين يکي از موارد ،Med_Council
 Nursing_Orgو يا موارد مندرج در پيوست .00
 :Assignerاز بين يکي از موارد،Med_Council
 Nursing_Orgو يا موارد مندرج در پيوست .00
 :Typeيکي از موارد  Nursing_ID ،Med_IDو يا موراد
مندرج در پيوست .00
 :Idشناسه مورد نظر.
Role

 DO_CODED_TEXTنقش ارائهدهنده خدمت سالمت است .کدهاي مربوط به اين
قلم در پيوست  30آمده است.

2-3

Specialty

 DO_CODED_TEXTرشتههاي حوزه سالمت که مختص ارائهدهندگان خدمت
ميباشد .کدهاي مربوطه در پيوست  30آمده است .سيستم
کدگذاري مورد استفاده  thritaEHR.specialtyميباشد.

2-3

کالس ElectronicContactVO
اين کالس اطالعات تماس فرد را نمايش مي دهد .ويژگي هاي اين کالس در جدول زير نشان داده شده است.
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شکل – 00کالس اطالعات تماس ارائه دهنده خدمت سالمت
جدول  -01کالس ElectronicContactVO
ويژگی

نوع داده

Detail

String

MediumType

DO_CODED_TEXT

Usage

DO_CODED_TEXT

توضیحات

ارتباطات

اطالعات تماس فرد در اين ويژگي ثبت مي گردد.

2-3

نوع ويژگي ارتباطي را مشخص مي کند ،مانند فکس ،تلفن ،ايميل و

2-3

غيره که بر اساس ترمينولوژي  ThritaEHRمي باشد .کدينگ مورد نظر

در پيوست  - 00کدهاي انواع ويژگي ارتباطي
()MediumTypeمي باشد.
2-3

کاربرد ويژگي ارتباطي را مشخص مي کند مانند خانه ،کار و بر اساس

ترمينولوژي  ThritaEHRمي باشد .کدينگ مورد نظر در پيوست - 00
کدهاي انواع کاربرد ويژگي ارتباطي ( )Usageمي باشد.

کالس ProviderInfoVO
اين کالس براي ارائه اطالعات مرتبط با ارائه دهندگان خدمات طراحي شده استو براي اطالعات آن دسته از افرادي که
مسئول ثبت الکترونيکي اطالعات هستند ،کاربرد دارد .از آنجايي که اين کالس بهصورت کلي طراحي شده است ميتواند در
مدل کردن پزشک ،پرستار و يا حتي نماينده بيمه مورد استفاده قرار گيرد( .شکل  .)00ويژگيهاي اين کالس در جدول 12
آمده است.

61

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

شکل  - 00کالس ProviderInfoVO

جدول  - 12کالس ProviderInfoVO
ويژگی
ContactPoint

نوع داده

توضیحات

 ElectronicContactVOاطالعات تماس ارائه دهنده خدمت در اين کالس پر مي
)(

ارتباطات
2-3

گردد که به صورت آرايه مي باشد و شرح داده شد.

FirstName

String

نام ارائهدهنده خدمت است که تأييدکننده اطالعات روکش
اسناد بيمارستاني است و مسئوليت صحت اطالعات
الکترونيکي ثبت شده را برعهده دارد.

2-3

LastName

String

نام خانوادگي ارائهدهنده خدمت است که تأييدکننده
اطالعات روکش اسناد بيمارستاني است و مسئوليت صحت
اطالعات الکترونيکي ثبتشده را برعهده دارد.

2-3

FullName

String

نام کامل .اين گزينه در صورتي پر ميشود که نام و نام
خانوادگي بهطور مجزا ثبت نشده باشد يا از پيشوندهاي
مثل آقا ،دکتر و غيره استفاده شده باشد.

2-3

Identifier

DO_IDENTIFIER

شناسه ثبتکننده اطالعات ميباشد .در اين شناسه بايستي
کد ملي ثبتکننده اطالعات قرار گيرد و نوع شناسه
بايستي از نوع  National_Codeباشد.

3-3

روش ارسال اطالعات
ارسال اطالعات با استفاده از پروتکل استاندارد  SOAPو وبسرويس صورت ميگيرد .سرويسهاي مربوط به ارسال
اطالعات روي نودهاي سپاس در معماري توزيعشده سپاس قرار دارند .اين وبسرويسها به وبسرويسهاي آداپتور مشهورند.
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پروتکل استاندارد  SOAPداراي ساختاري است که در شکل  00نمايش داده شده است .در اين پروتکل ساختار هر پيام
شامل يک سرعنوان و يک بدنه است .بدنه پيام در دادهپيام اطالعات خدمات سالمت عبارتست از کالس
 . PatientBillMessageVOاين کالس توسط دو متد فراخواني ميشود که در ادامه توضيح داده شده است .سرعنوان
پيام SOAPبراي ارسال دادهپيام اطالعات خدمات سالمت اختصاصي شده است و کالسي با عنوان HeaderMessageVO
بهعنوان سرعنوان هر پيام استفاده ميشود.

شکل  - 00ساختار SOAP
متدهای ارسال و فراخوانی
براي ارسال اطالعات روکش اسناد بيمارستاني ،بايد از ارسال اطالعات بهصورت غيرهمزمان ( )Asyncخودداري شود؛ زيرا
بار زيادي بر نودهاي سپاس وارد آورده و همچنين منجر به از دست رفتن نتيجه برگشتي از نودها ميشود .ميبايست بهازاي هر
تراکنش کالس  ResultVOمربوط به آن دريافت ،و شناسههاي  CompositionUIDو  PatientUIDآن ،به منظور ويرايش-
هاي بعدي يا فراخواني پرونده بيمار ،ذخيره شود.
جدول  –13متدهاي کالس BillPatientService
نام متد
SavePatientBill

ورودي
PatientBillMessageV
O

خروجی

توضیحات

 ResultVOاين متد روي نودهاي سپاس ،به علت
امنيت پايين در انتقال اطالعات ،غير
فعال است.

62

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام متد

ورودي

SavePatientBillSecure

Byte

GetInsusrerReimburs
ement

HID

خروجی

توضیحات

 ResultVOابتدا ميبايست کالس پر شده
را
BillPatientMessageVO
بهوسيله متد  ،SecuredObjectاز
 SDKمربوط 3به امنسازي رمزگذاري
نموده و خروجي آن را که از نوع داده
 Byteميباشد ،بهعنوان ورودي در اين
متد قرار دهيد.
InsurerReimbur
sementMessage
VO

روش ایجاد سرپیام
سرپيام در پيام استاندارد SOAPوجود دارد .در دادهپيام اطالعات خدمات سالمت سرپيام داراي ويژگيهاي اختصاصي
ميباشد .در سرپيام اختصاصيشده اطالعات مربوط به فرستنده پيام ،اختصاصي شده است و شناسههاي محل و نرمافزار
فرستنده موجوداست .از آنجايي که پيام ميتواند در يک معماري توزيعشده از گيرندههاي مختلفي عبور کند يا بهعبارتي
مسيريابي شود ،از اين رو ،اطالعات تمامي مسيرها در ليستي از فرستندگان موجوداست تا تاريخچه مسيريابي مشخص شود.

کالس HeaderMessageVO
اين کالس براي ثبت اطالعات سيستم و همچنين مرکز ارسالکننده داده به کار ميرود و از کالس  SoapHeaderمشتق
شده است .در ادامه ويژگيهاي اين کالس تشريح شده است( .شکل )00

شکل  - 00کالس HeaderMessageVO
  SDKمربوطه توسط دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت به منظور امنسازي اطالعات در اختيار شرکتهاي توليدکنندهي سيستمهاياطالعاتي مراکز ارائه خدمات سالمت قرار ميگيرد.
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جدول  - 10کالس HeaderMessageVO
ويژگی
Sender

توضیحات

نوع داده

 SystemSenderVOاطالعات مربوط به سيستم ارسالکننده اطالعات از طريق اين
ويژگي ارسال ميشود .اين ويژگي از نوع کالس
 SystemSenderVOميباشد که در ادامه تشريح شده است.

ارتباطات
3-3

کالس SystemSenderVO
اين کالس حاوي مشخصات سيستم و مرکز ارسالکننده اطالعات است که در ادامه تشريح شده است .سيستم فرستنده
ميبايست فقط اطالعات شناسههاي مربوط به خود را توسط اين کالس ارسال نمايد.

شکل  - 09کالس SystemSenderVO
جدول  - 11کالس SystemSenderVO
ويژگی

نوع داده

توضیحات

LocationID

String

شناسه مرکز ارسالکننده اطالعات

3-3

SystemID

String

شناسه سيستم ارسالکننده اطالعات

3...3

SignitureVO

اين کالس مربوط به امضاي الکترونيکي
سيستم ارسالکننده است.اين امضا براي
تعيين هويت سيستم ارسالکننده کاربرد
دارد.

2-3

String

آدرس IPسيستم ارسالکننده است که
توسط ماشين و به صورت اتوماتيک
مقداردهي ميشود.

2-3

Proof

IP

ارتباطات
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URL

String

در صورتي که سيستم ارسالکننده ،خود
يک نود سپاس باشد ،آدرس اينترنتي آن
در اين ويژگي آورده ميشود.

2-3

جواب فراخوانی سرویس ثبت اطالعات
ارسال اطالعات به نود سپاس منجر به بازخوردي ميشود که در قالب کالس ResutVOبه سيستم ارسالکننده اطالعات
بازگردانده ميشود .در صورتي که ارسال اطالعات صحيح صورت گيرد و خطايي از طرف نود سپاس ارسال نشود ،دو شناسه
براي پيام ارسال ميشود .اين دو شناسه عبارتند از :شناسه فرد و شناسه مراجعه .شناسه فرد يک شناسه ماشيني براي فرد
است که در تمامي نمونههاي سپاس يکتاست .شناسه مراجعه مربوط به مراجعهاي است که اطالعات آن ارسال شده است؛ اين
شناسه نيز در تمامي نمونهها يکتا ميباشد .دو شناسه فوق در حفظ يکپارچگي اطالعات در نمونههاي سپاس اهميت زيادي
دارند.
براي ويرايش اطالعاتي که يکبار به سپاس فرستاده شده است ،ميبايست مجدد ًا اطالعات جديد در ساختار
 PatientBillMessageVOقرار گيرد و ويژگي  MsgIDآن ،توسط شناسههاي اولين ارسال پر شود .بدينصورت ،فرايند
ويرايش در نودهاي سپاس اتفاق ميافتد؛ در غير اينصورت منجر به ثبت مجدد يک پرونده براي فرد ميشود.
از آنجايي که ممکن است اين شناسهها در نمونههاي سپاس تغيير کنند ،سيستمهاي ارسالکننده ميبايست بعد از هر
فراخواني صحيح سرويس ،شناسههاي دريافتي را در سيستم خود ثبت نمايند .همچنين ،ميبايست ويرايش اطالعات را
بهگونهاي در سيستم مديريت کنند که پروندههاي ويرايششده مجدداً به نود سپاس ارسال شوند.
نکات مهم در مديريت شناسهها:


شناسههاي فرد و مراجعه ،ميبايست در هر بار ارسال اطالعات در سيستم ارسالکننده ذخيره شود.



شناسههاي فرد و مراجعه ،ميبايست در پروندههاي ويرايششده مجدداً با پرونده ارسال شوند.



ويرايش اطالعات در سيستم ارسالکننده ميبايست بهگونهاي مديريت شود که پرونده مجدداً همراه با شناسههاي

فرد و مراجعه به نود سپاس ارسال شود.

کالس ResultVO
پس از ارسال موفقيتآميز دادهها از يک سيستم به سپاس با سرويس موجود ،براي مشاهده اطالعات مورد نياز براي شناسايي
بيمار ،پرونده او و نيز خطاهاي احتمالي در ارسال داده ،از کالس  ResultVOاستفاده ميشود( .شکل  )01ويژگيهاي اين
کالس درجدول  10آورده شده است که به سيستم ارسالکننده برگشت داده ميشود و اين ويژگيها بهازاي هر ارسال بايد در
سيستم ارسالکننده ذخيره شود.
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شکل  - 01کالس ResultVO

جدول  - 10کالس ResultVO
ويژگی

نوع داده

CompositionUID

string

ErrorMessage

string

MessageUID

string

PatientUID

string

توضیحات
شناسه منحصر به فرد مربوط به اطالعات پرونده باليني تشکيلشده
است که پس از ارسال موفق اطالعات به سامانه سپاس ،اين شناسه به
سيستم فرستنده باز گردانده ميشود.
اين رشته دريافتي بايد توسط سيستم ارسالکننده اطالعات ذخيره
شود تا در صورت نياز به ويرايش ،براي همان پرونده پزشکي ،از طريق
کالس  MessageIdentifierVOبه سامانه ارسال شود.
در صورتي که در ارسال دادهها اشکالي رخ داده باشد ،اين ويژگي با
پيغام خطاي رخداده پُر ميشود و جهت خطايابي در اختيار سيستم
ارسالکننده قرار ميگيرد.
شناسه يکتاي دادهپيام ارسالي به سپاس است که بهازاي هر تراکنش
شناسه يکتا به سيستم بازگردانده ميشود .سيستمهاياطالعات
بيمارستاني بايد اين شناسه را در سيستم خود نگهداري کنند.
همانطور که در کالس  MessageIdentifierVOتشريح شده
است ،پس از ارسال دادههاي بيمار براي اولين بار ،اين شناسه از جانب
سامانه سپاس و از طريق  ResultVOبه سيستم ارسالکنندهي داده
فرستاده ميشود .درصورتي که نياز به ويرايش اطالعات يک مراجعه
باشد ،اين شناسه بايد مقداردهي شود.
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روش ویرایش اطالعات ارسالی
PatientBillMessage
VO

Person.NationalCode: 4545567894
Msgld.
Body

میان افزار س اس

1

ResultVO
PersonUID: node01.behdasht.gov.ir::#ID#

2

MessageUID: node01.behdasht.gov.ir::#ID#
CompositionUID: node01.behdasht.gov.ir::#ID#
ErrorMessage:

PatientBillMessage
VO

Person.NationalCode: 4545567894
MsgId. PersonUID: node01.behdasht.gov.ir::#ID#
CompositionUID: node01.behdasht.gov.ir::#ID#

Body

 مراحل ويرايش اطالعات ارسالي-12 شکل
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بعد از ارسال يک پرونده از سيستم اطالعاتي به ميانافزار سپاس ،ممکن است پرونده ارسالي بنا به داليلي در سيستم
اطالعاتي مبدأ ويرايش شود .در اين صورت الزم است اطالعات ويرايششده مجدد ًا به سپاس ارسال شود .براي ارسال مجدد
اطالعات ميبايست همانند بدينصورت عمل شود که در کالس  ،MsgIDشناسههاي فرد و مراجعهي نسخه اوليه آورده شده،
تمامي اطالعات ويرايششده مجدداً در کالس  PatientBillMessageVOوارد و ارسال مجدد شود.
مراحل ارسال يک پرونده و ويرايش آن که در شکل  12نشان داده شد ،به شرح زير ميباشد:
 -1در اين مرحله پرونده براي اولين بار ،در قالب کالس  PatientBillMessageVOبه ميانافزار سپاس
ارسال ميشود.
 -2پس از اولين ارسال ،نتيجه ارسال در قالب کالس  ResultVOبازگردانده شده و در صورتي که پرونده
ارسالي بدون خطا باشد ،شناسههاي مراجعه و فرد به سيستم مبدأ بازگردانده ميشود که ميبايست در سيستم مبدأ
ذخيره شود.
-3

در صورتي که هر زماني ويرايشي روي اطالعات ارسالي قبلي صورت پذيرد ،ميبايست در سيستم مبدأ

بهگونهاي مديريت شود که پرونده مجدداً ارسال گردد .در اين ارسال ميبايست شناسه مراجعه و شناسه فرد که در
مرحله 0در سيستم مبدأ ذخيره شده بود ،در کالس  MessageIdentifierVOپُر شده و مجدداً ارسال شود.
ويرايش اطالعات بر اساس استاندارد ايزو  ،31020بدينصورت در ميانافزار سپاس اعمال ميشود که نسخه قبلي نگهداري
و به عبارت ديگر ،نسخهبندي در رابطه با اطالعات ارسالي صورت ميگيرد؛ در نتيجه سوابق تغييرات يک پرونده از ميانافزار
سپاس قابلاستعالم ميباشد.
در معماري سپاس توسط سيستمهاي اطالعاتي ،ويرايش پروندهها موضوع بسيار مهمي در يکپارچگي پرونده افراد ميباشد؛
بهگونهاي که اگر فرايندهاي ويرايش ،توسط سيستمهاي اطالعاتي بهدرستي رعايت نشود ،باعث بههم ريختگي پرونده و
تکراريشدن مراجعات پرونده ميشود.

امضای الکترونیکی و استفاده آن در دادهپیام
در سال  ،3110کانون وکالي اياالت متحده ،براي نخستين باردرخصوص مسائل حقوقي و قانوني امضاي قراردادهاي
الکترونيکي شروع به فعاليت کرد و در سال  3110ميالدي ،پيشنويس و رهنمودهاي امضاي ديجيتال را که در خصوص نحوه
امضاي قراردادهاي الکترونيکي و زيرساختهاي آن بود ،در پنج فصل تهيه کرد .درقانون تجارت الکترونيک ايران (مصوب سال
 ،)3190بحث امضاي الکترونيک وشرايط آن مورد توجه قرارگرفتهاست .در اين قانون« ،امضاي الکترونيکي»
( )ElectronicSignatureعبارت از هر نوع عالمت منظمشده يا به نحو منطقي متصلشده به «دادهپيام» است که براي
شناسايي امضاکننده دادهپيام مورد استفاده قرار ميگيرد .ماده  32اين قانون ،شرايط امضاي الکترونيکي مطمئن را چنين بيان
ميکند:
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الف– نسبت به امضاکننده منحصربهفرد باشد.
ب– هويت امضاکننده دادهپيام را معلوم کند.
ج– بهوسيله امضاکننده و يا تحت ارادهي انحصاري وي صادرشده باشد.
د– به نحوي به يک داده پيام متصل شودکه هرتغييري درآن دادهپيام ،قابلتشخيص وکشف باشد.
با وجود قانون تجارت الکترونيکي ،استفاده از امضاي الکترونيکي آنچنان که تصور ميشد در ايران توسعه پيدا نکرد .يکي از
عوامل اين عدماستقبال نگراني از بحثهاي حقوقي و قانوني بوده است .با اينکه ماده  0قانون مذکور بيان ميدارد که هرگاه
قانون،وجود امضا را الزم بداند ،امضاي الکترونيکي مکفي است ،اما همچنان اين نگراني وجود دارد .در قانون برنامه پنجساله
پنجم نيز ذيل ماده  09آورده شده است« :سندالکترونيکي درحکم سندکاغذي است مشروط برآنکه اصالت صدور وتماميت آن
محرزباشد ».اين بند ميتواند کمک شاياني براي استفاده از امضاي الکترونيکي باشد.
در حوزه سالمت ،با توجه به نياز اساسي به امضاي الکترونيکي در مسير حذف پروندههاي پزشکي سنتي و حذف کاغذ،
هنوز استفاده مناسبي از آن صورت نگرفته است.
داده پيام اطالعات خدمات سالمت مبتني بر امضاي الکترونيکي ساخته شده است تا بتوان از آن در راستاي اهداف پرونده
الکترونيکي سالمت استفاده نمود.
کاربردهای امضای الکترونیکی
 شناسايی ديجیتال:تشخيص هويت يا شناسايي ديجيتال ،يکي از ارکان فعاليت کاربران در فضاي مجازي و شبکههاي رايانهاي است.
بدينوسيله کاربر بهصورت الکترونيکي شناسايي شده و داراي هويت منحصر به فرد و قابل تشخيص در سيستمهاي کامپيوتري
ميشود .از اين طريق ،افراد داراي هويت قانوني و مشخص در شبکه و فضاي تبادل اطالعات ميشوند و فعاليتهاي آنها قابل
پيگيري و استناد است .اين خدمات توسط گواهينامه الکترونيکي قابلتحقق ميباشد.
 کنترل دسترسی:براي افزايش سطح امنيت سامانههاي نرمافزاري و دسترسي به دادهها ،از مفهوم کنترل دسترسي استفاده ميشود که به
روشهاي مختلفي قابل پيادهسازي است .بدينترتيب ،داده يا خدمت موردنظر ،فقط در اختيار کاربر مربوطه قرار گرفته و فقط
از جانب وي قابلکنترل است .زيرساخت کليد عمومي امکاناتي را در اختيار سيستمها ميگذارد که به کمک آنها ميتوانند با
امنيت زياد و سطح اطمينان مناسب ،عمليات کنترل دسترسي را انجام دهند.
 استناد الکترونیکی:براي اعتباربخشي به اسناد الکترونيکي و فايلهاي کامپيوتري ،از امضاي الکترونيکي استفاده ميشود .بدينترتيب ،با کمک
زيرساخت کليد عمومي ،فايلها به سندهاي الکترونيکي تبديل مي شوند که قابليت استناد و بررسي حقوقي و قضايي دارند .به
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ي مشابه ،قابل اعتماد شده و ميتوان از عدم تغيير
عبارت ديگر ،فايلهاي کامپيوتري و پيامهاي ديجيتال ،همچون اسناد کاغذ ِ
عمدي يا سهوي در آنها مطمئن شد و همچنين ،از امضاکنندهي سند اطمينان حاصل کرد .اين امضا غيرقابل انکار توسط
امضاکننده و قابلبررسي بهصورت ديجيتالي است.
 ذخیره و انتقال امن اطالعات:همواره ذخيره و انتقال امن اطالعات و يا به عبارت ديگر محرمانگي ،در ادبيات سيستمهاي کامپيوتري از دغدغههاي مهم
استفادهکنندگان سامانههاي نرم افزاري بوده است که امروزه به کمک رمزنگاري داده در کنار زيرساخت کليد عمومي ،قابل
اجراست .بدينترتيب و به کمک کليدهاي متقارن و نامتقارن ميتوان از امنيت اطالعات و حفظ محرمانگي آنها هنگام
ذخيرهسازي و يا انتقال ،اطمينان حاصل کرد.
به عبارت ديگر ،با پيادهسازي زيرساخت کليد عمومي به نتايج زير ميتوان دست يافت:
احراز هويت :3توانايي تشخيص هويت طرفين درگير در ارسال پيام است.
تمامیت :0توانايي تأييد اينکه ،پيام در حين انتقال و يا در زمان ذخيره و بازيابي و يا در طول پردازش تغيير داده نشده
است.
انکارناپذيري :قابليت اثبات وقوع يک رخداد توسط يک ماهيت خاص.
محرمانگی :1به معناي خصوصي نگه داشتن اطالعات از تمام افراد به جز شخصي يا اشخاصي که مجوز دسترسي به
اطالعات را داشته باشند.
امضای الکترونیکی در دادهپیام اطالعات خدمات سالمت
امضاي الکترونيکي در دادهپيام خدمات سالمت دو کاربرد دارد .به همين دليل فقط در دو محل از ساختار دادهپيام ميتوان
آن را مشاهده کرد .امضاي الکترونيکي در سرپيام پروتکل  ،SOAPبهمنظور تعيين هويت فرستنده کاربرد دارد .اين نوع امضا،
همانند مُهر الکترونيکيِِمرکز ارائهدهنده خدمت عمل ميکند .کاربرد ديگر امضاي الکترونيکي مربوط به اطالعات مراجعهکننده
است که در کالس  ،MessageIdentifierVOدر مشخصه  CompositionSignitureقرار ميگيرد .اين امضا توسط
 Composerانجام ميشود .اگرچه در استاندارد ،مشخصهي  Composerميتواند هر نقشي ،مانند :پزشک ،پرستار ،ماما و...
داشته باشد ،ولي در اين دادهپيام  ،Composerهمان پزشک معالج است.

1

- Authentication
- Integrity
-Confidentiality

71

2
3

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

Healthcare Facility's
Key

HeaderMessageVO

Sender

SystemSenderVO

Proof

SignitureVO

PatientBillMessageVO

Body

SOAP
Message

Header

Sign

MsgID
Composition

MessageIdentifierVO

CompositionSigniture

SignitureVO

BillPatientCompositionVO

Sign

Composer’s
Key

 محل قرارگيري امضا در دادهپيام اطالعات خدمات سالمت- 13 شکل
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مثال و سناریوهای فراخواني
روش معرفی وب سرویس
براي اين کار ،ابتدا ميبايست روي پروژه راست کليک کرده و از منو  Addگزينه  Service Referenceرا انتخاب نمود.

شکل  - 10معرفي وبسرويس مرحله 3

در پنجره ظاهر شده ،روي  Advancedکليک کنيد.

72

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

شکل  - 11معرفي وبسرويس مرحله 0
و در پنجره جديد  Add Web Referenceرا انتخاب نماييد.

شکل  - 10معرفي وبسرويس مرحله 1

در پنجره بعدي ،آدرس وبسرويس مورد نظر را وارد و روي دکمه مقابل آن کليک کنيد تا ليست متدهاي ارائهشده توسط
آن نمايش داده شود.
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شکل  - 10معرفي وبسرويس مرحله 0

سپس در قسمت  ،Web reference nameنام مورد نظر براي استفاده از وبسرويس را در پروژه نوشته و روي دکمه Add

 Referenceکليک کنيد.
پس از طي اين مراحل ،وبسرويس مورد نظر به پروژه افزوده شده و مانند شکل زير ،در قسمت  ،Web Referencesبا نام
اختصاص دادهشده قابلمشاهده خواهد بود.

شکل  - 10معرفي وبسرويس مرحله 0

نکته :مراحل ذکر شده مطابق با نسخه  0232برنامه ويژوال استوديو بوده که البته با نسخههاي  0231و  0230نيز تفاوت
چنداني ندارد.
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نحوه استفاده از وبسرویس
بعد از معرفي وبسرويس به محيط توسعه نرمافزار ،کالسهاي موجود در وبسرويس شناختهشده ميشود .همانطور که
ميدانيد ،فضاي نام 3مربوط به وبسرويس تعريفشده باعث ميشود بتوانيد بهراحتي به تمام کالسهاي مربوطه دسترسي پيدا
کنيد .با استفاده از دستور  ،Importميتوان فضاي نام مربوطه را همانند کد زير ،در محيط توسعه نرمافزار تعريف کرد.

Imports BillPatientClient.billpatientSRV
کالس  BillPatientServiceکه از کالس انتزاعي  SoapHttpClientProtocolمشتق شده است ،براي فراخواني
متدهاي اصلي استفاده ميشود .مشخصه  Urlبراي تعريف دستيابي به نودهاي سپاس مربوطه قابلتعريف است که در نمونه کد
زير نمايش داده شده است.
Dim srv As New BillPatientService
"srv.Url = "http://*********.behdasht.gov.ir/BillPatientService.asmx
تولید سرپیام
همانطور که قبالً گفته شد ،دادهپيامِ اطالعات خدمات سالمت داراي سرپيام ميباشد .اين سرپيام حاوي کالس اختصاصي
 HeaderMessageVOاست که قبل از فراخواني هرگونه متدي از سرويس ،ميبايست پُر شده باشد .در قسمت «روش
ايجادسرپيام» مشخصههاي سرپيام تشريح شده است .در اينجا نمونه کدي براي آن آورده ميشود.
در سرپيام ،مشخصههاي سيستم نرمافزاري و محل ارائه خدمت اجباري هستند .در کد زير براي شناسهي سيستم نرم-
فزاري( )SystemIDمقدار « »s9l5e8rو براي شناسهي محل ارائه خدمت( ،)LocationIDکه در اين مثال بيمارستان
شهيد هژبري فرض شده ،مقدار « »BR54cدر نظر گرفته شده است.
srv.HeaderMessageVOValue = New HeaderMessageVO
srv.HeaderMessageVOValue.Sender = New SystemSenderVO
"srv.HeaderMessageVOValue.Sender.SystemID = "s9l5e8r
"srv.HeaderMessageVOValue.Sender.LocationID = "BR54c

1

- Namespace

75

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

کلیات تولید کالس اطالعات
 اين بسته را بهعنوان ورودي، است و متدهاي سرويسPatientBillMessageVO  همان کالس،بسته اطالعاتي اصلي
- مي، سرويس مذکور داراي يک سرپيام با مشخصات اختصاصي ميباشد که قبل از فراخواني متدهاي سرويس.دريافت ميکنند
.بايست ساخته شود که در باال توضيح داده شد
 چند تابع کلي براي توليد الگوها ي داده نوشته شده است که در جاهاي مختلف از آن استفاده،براي تسريع در کدنويسي
،DO_IDENTIFIER ،DO_CODED_TEXT  بهترتيب براي الگوهاي دادهDQ ،ID ،CS  توابع.ميشود
. ساخته شدهاندDO_QUANTITY
Public Function CS(ByVal value As String, ByVal CodedString As
String, ByVal TerminologyID As String) As DO_CODED_TEXT
CS = New DO_CODED_TEXT
CS.Value = value
CS.Coded_string = CodedString
CS.Terminology_id = TerminologyID
EndFunction
Public Function ID(ByVal identifier As String, ByVal assigner As
String, ByVal Issuer As String, ByVal type As String) As
DO_IDENTIFIER
ID = New DO_IDENTIFIER
ID.Assigner = assigner
ID.ID = identifier
ID.Issuer = Issuer
ID.Type = type
End Function
Public Function DQ(ByVal magnitude As Double, ByVal unit As String)
AsDO_QUANTITY
DQ = NewDO_QUANTITY
DQ.Magnitude = magnitude
DQ.Unit = unit
End Function
Public Function D(ByVal year As Integer, ByVal month As Integer,
ByVal day As Integer) As DO_DATE
D = New DO_DATE
D.Year = year
D.Month = month
D.Day = day
End Function
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Public Function DT(ByVal hour As Integer, ByVal minute As Integer,
ByVal second As Integer) As DO_TIME
DT = New DO_TIME
DT.Hour = hour
DT.Minute = minute
DT.Second = second
End Function
اولين مشخصه کالس  ،PatientBillMessageVOمشخصهاي است از نوع  MessageIdentifierVOکه براي حمل
مشخصههاي کلي پيام ،مانند :نوع سيستم نرمافزاري ،محل ارائه خدمت و يا شناسههاي مراجعه و بيمار (براي موارد ويرايش)
ميباشد .اين کالس اجباري بوده و ميبايست مانند کد زير ساخته شود:
Dim mainClass As New PatientBillMessageVO
mainClass.MsgID = New MessageIdentifierVO
mainClass.MsgID.SystemID = ID("s9l5e8r", "MOHME_IT", "MOHME_IT",
)""System_ID
mainClass.MsgID.HealthCareFacilityID = ID("BR54c", "MOHME_IT",
)""MOHME_IT", "Org_ID
بعد از اين کالس ،کالسهاي  PersonInfoVOو  BillPatientCompositionVOبر اساس اطالعات دموگرافيک و
مراجعه فرد پر ميشود .براي اينکه موارد مختلف در مثالهاي جداگانهاي ارائه شود ،سناريوهاي جداگانهاي در ادامه آورده
خواهد شد.
مثال  – 1ارسال اطالعات پرونده جدید
اين مثال حاوي اطالعات دموگرافيک و مراجعه يک بيمار بهصورت آزمايشي است.
بيمار آقاي امين بيطرف ،فرزند احساناهلل ،متأهل،متولد  3100/0/30باشماره شناسنامه ،00کدملي
،3010091003کدپستي ،3000100000 :تلفن منزل ،301000009:تلفن همراه ،21301000091 :آدرس محل سکونت:
تهران – خيابان وليعصر -پالک  – 00واحد  – 0داراي تحصيالت دانشگاهي،که به بيمارستان شهيدهژبري مراجعه کرده است.
کالس  ،PersonInfoVOبراي قرارگيري اطالعات دموگرافيک بيمار ،مانند زير کد ساخته و مقداردهي ميکند:
mainClass.Person = New PersonInfoVO
"mainClass.Person.NationalCode = "1234589271
"امين" = mainClass.Person.FirstName
"بيطرف" = mainClass.Person.LastName
"mainClass.Person.IDCardNumber = "66
احساناهلل" = mainClass.Person.Father_FirstName
" 
)mainClass.Person.BirthDate = D(1346, 4, 15
)"", "1", "thritaEHR.genderمرد"(mainClass.Person.Gender = CS
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mainClass.Person.PostalCode = "1254966724"
mainClass.Person.HomeTel = "123454678"
mainClass.Person.MobileNumber = "09123456789"
mainClass.Person.FullAddress = "55–واحد55پالک-"تهران–خيابانوليعصر
mainClass.Person.MaritalStatus = CS(""متأهل, "2",
"thritaEHR.maritalStatus")
mainClass.Person.EducationLevel = CS(""دانشگاهي, "5",
"thritaEHR.educationLevel")
 واردBillPatientCompositionVO  در کالس،ساير اطالعات مربوط به مراجعه اين بيمار به بيمارستان شهيد هژبري
. که در ادامه تمامي مقادير مربوطه به اين کالس وارد خواهد شد،ميشود
 به علت شکستگي مچ دست توسط دکتر جعفر نعمتي پذيرش شده و در،32:10  ساعت،3111/20/30 اين بيمار در تاريخ
. در بخش ارتوپدي بزرگساالن بستري شده است،سرويس دکتر نادر سهيلي
mainClass.Composition = New BillPatientCompositionVO
mainClass.Composition.Admission = New AdmissionVO
mainClass.Composition.Admission.AdmissionDate = D(1393, 2, 14)
mainClass.Composition.Admission.AdmissionTime = DT(10, 35, 0)
mainClass.Composition.Admission.MedicalRecordNumber = "26760"
mainClass.Composition.Admission.ReasonForEncounter = CS("Displaced
fracture of right radial styloid process, subsequent encounter for
open fracture type IIIA, IIIB, or IIIC with nonunion", "S52.511N",
"ICPC2P")
mainClass.Composition.Admission.AdmissionType = CS(""بستري, "2",
"thritaEHR.admissionType")
mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard = New HospitalWardVO
mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard.Name = ""ارتوپديبزرگساالن
mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard.Type = CS("ارتوپدي
"بزرگساالن, "20.1", "thritaEHR.ward")
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor = New
HealthcareProviderVO
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.FirstName = ""جعفر
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.LastName = ""نعمتي
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.Identifier =
ID("85450", "Med_Council", "Med_Council", "Med_ID")
mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor = New
HealthcareProviderVO
mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.FirstName = ""نادر
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mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.LastName = ""سهيلي
mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.Identifier =
ID("85450", "Med_Council", "Med_Council", "Med_ID")
mainClass.Composition.Admission.Institute = NewOrganizationVO
mainClass.Composition.Admission.Institute.ID = ID("BR54c",
"MOHME_IT", "MOHME_IT", "Org_ID")
mainClass.Composition.Admission.Institute.Name = ""بيمارستانشهيدهژبري
 مورد عمل جراحي، آزمايش خون و راديوگرافي مچ دست انجام داده است و پس از آزمايشات اوليه،بيمار پس از پذيرش
1 اين کالس در واقع سطح. ذخيره شودServiceDetailsVO  ريز خدمات ميبايست در آرايهاي از کالس.قرار گرفته است
)10  (جدول.خدمات را ميسازد
ServiceDetailsVO  آرايهاي از کالس- 10 جدول
ارزشهاي

بیمه

يارانه

نسبی

تکمیلی

دولت

کاهش

سهم

پرداختی

بیمار

بیماربستري

 کا1
جراحي و
 کا0
بيهوشي

سهم

سهم

هزينه
کل

خارج

بیمه

ازتعهد

پايه

نوع خدمت

خدمت

12

32

32

02

32

02

302

3

آزمايشات
تشخيص طبي

CBC

12

32

32

02

32

02

302

3

آزمايشات
تشخيص طبي

Urinalysis,
microscopic
only

12

32

32

02

32

02

302

3

راديوگرافي

WRIST 3
VIEWS

12

32

32

02

32

02

302

3

پزشک جراح

Open
treatment of
distal radial
extraarticular
fracture with
internal
fixation.

Dim Service(3) As ServiceDetailsVO
Service(0) = New ServiceDetailsVO
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Service(0).Service = CS("CBC", "80050", "CPT")
Service(0).ServiceType = CS(""آزمايشاتتشخيصطبي, "15",
"thritaEHR.serviceType")
Service(0).ServiceCount = DQ(1, "Each")
Service(0).TotalCharge = DQ(120, "Rial")
Service(0).PatientContribution = DQ(20, "Rial")
Service(0).BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial")
Dim OtherCosts(3) As QuantitiesVO
OtherCosts(0) = New QuantitiesVO
OtherCosts(0).Name = CS(""کاهشپرداختيبيماربستري, "5",
"thritaEHR.otherCost")
OtherCosts(0).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts(1) = New QuantitiesVO
OtherCosts(1).Name = CS(""يارانهدولت, "4", "thritaEHR.otherCost")
OtherCosts(1).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts(2) = New QuantitiesVO
OtherCosts(2).Name = CS(""سهمخارجازتعهد, "12", "thritaEHR.otherCost")
OtherCosts(2).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts(3) = New QuantitiesVO
OtherCosts(3).Name = CS(""سهمبيمهتکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost")
OtherCosts(3).Value = DQ(30, "Rial")
Service(0).OtherCosts = OtherCosts
Service(1) = New ServiceDetailsVO
Service(1).Service = CS("Urinalysis, microscopic only", "81015",
"CPT")
Service(1).ServiceType = CS(""آزمايشاتتشخيصطبي, "15",
"thritaEHR.serviceType")
Service(1).ServiceCount = DQ(1, "Each")
Service(1).TotalCharge = DQ(120, "Rial")
Service(1).PatientContribution = DQ(20, "Rial")
Service(1).BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial")
Dim OtherCosts1(3) As QuantitiesVO
OtherCosts1(0) = New QuantitiesVO
OtherCosts1(0).Name = CS(""کاهشپرداختيبيماربستري, "5",
"thritaEHR.otherCost")
OtherCosts1(0).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts1(1) = New QuantitiesVO
OtherCosts1(1).Name = CS(""يارانهدولت, "4", "thritaEHR.otherCost")
OtherCosts1(1).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts1(2) = New QuantitiesVO
OtherCosts1(2).Name = CS(""سهمخارجازتعهد, "12",
"thritaEHR.otherCost")
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OtherCosts1(2).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts1(3) = New QuantitiesVO
OtherCosts1(3).Name = CS(""سهمبيمهتکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost")
OtherCosts1(3).Value = DQ(30, "Rial")
Service(1).OtherCosts = OtherCosts1
Service(2) = New ServiceDetailsVO
Service(2).Service = CS("WRIST 3 VIEWS", "73110", "CPT")
Service(2).ServiceType = CS(""راديوگرافي, "11", "thritaEHR.serviceType")
Service(2).ServiceCount = DQ(1, "Each")
Service(2).TotalCharge = DQ(120, "Rial")
Service(2).PatientContribution = DQ(20, "Rial")
Service(2).BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial")
Dim OtherCosts2(3) As QuantitiesVO
OtherCosts2(0) = New QuantitiesVO
OtherCosts2(0).Name = CS(""کاهشپرداختيبيماربستري, "5",
"thritaEHR.otherCost")
OtherCosts2(0).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts2(1) = New QuantitiesVO
OtherCosts2(1).Name = CS(""يارانهدولت, "4", "thritaEHR.otherCost")
OtherCosts2(1).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts2(2) = New QuantitiesVO
OtherCosts2(2).Name = CS(""سهمخارجازتعهد, "12", "thritaEHR.otherCost")
OtherCosts2(2).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts2(3) = New QuantitiesVO
OtherCosts2(3).Name = CS(""سهمبيمهتکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost")
OtherCosts2(3).Value = DQ(30, "Rial")
Service(2).OtherCosts = OtherCosts2
Service(3) = New ServiceDetailsVO
Service(3).Service = CS("Open treatment of distal radial extraarticular fracture with internal fixation.", "25607", "CPT")
Service(3).ServiceType = CS(""پزشکجراح, "3.1",
"thritaEHR.serviceType")
Service(3).ServiceCount = DQ(1, "Each")
Service(3).TotalCharge = DQ(120, "Rial")
Service(3).PatientContribution = DQ(20, "Rial")
Service(3).BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial")
Dim OtherCosts3(3) As QuantitiesVO
OtherCosts3(0) = New QuantitiesVO
OtherCosts3(0).Name = CS(""کاهشپرداختيبيماربستري, "5",
"thritaEHR.otherCost")
OtherCosts3(0).Value = DQ(10, "Rial")
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OtherCosts3(1) = New QuantitiesVO
OtherCosts3(1).Name = CS(""يارانهدولت, "4", "thritaEHR.otherCost")
OtherCosts3(1).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts3(2) = New QuantitiesVO
OtherCosts3(2).Name = CS(""سهمخارجازتعهد, "12",
"thritaEHR.otherCost")
OtherCosts3(2).Value = DQ(10, "Rial")
OtherCosts3(3) = New QuantitiesVO
OtherCosts3(3).Name = CS(""سهمبيمهتکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost")
OtherCosts3(3).Value = DQ(30, "Rial")
Service(3).OtherCosts = OtherCosts3
Dim ServiceK(1) As RelativeCostVO
ServiceK(0) = New RelativeCostVO
ServiceK(0).KType = CS(""جراحي, "4", "thritaEHR.kType")
ServiceK(0).KValue = 3
ServiceK(1) = New RelativeCostVO
ServiceK(1).KType = CS(""بيهوشي, "1", "thritaEHR.kType")
ServiceK(1).KValue = 2
Service(3).RelativeCost = ServiceK
Service(3).ServiceProvider = New HealthcareProviderVO
Service(3).ServiceProvider.FirstName = ""نادر
Service(3).ServiceProvider.LastName = ""سهيلي
Service(3).ServiceProvider.Identifier = ID("83324","Med_Council",
"Med_Council", "Med_ID")
Service(3).StartDate
Service(3).StartTime
Service(3).EndDate =
Service(3).EndTime =

= D(1393, 2, 14)
= DT(23, 40, 0)
D(1393, 2, 15)
DT(2, 45, 0)

mainClass.Composition.BillServices = Service
 که مجموع هزينههاي، ساخته شودServiceGroupRowVO  يا گروه خدمات ميبايست آرايهاي از کالس0براي سطح
.ريزخدمات بر اساس گروه خدمت در آن آورده شود
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ServiceGroupRowVO  آرايهاي از کالس- 10 جدول
بیمه

يارانه

کاهش پرداختی بیمار

سهم

سهم خارج از

سهم بیمه

هزينه

تعداد

نوع خدمت

تکمیلی

دولت

بستري

بیمار

تعهد

پايه

کل

12

32

32

02

32

02

302

3

راديوگرافي

02

02

02

02

02

302

002

0

آزمايشات
تشخيص طبي

12

32

32

02

32

02

302

3

پزشک جراح

Dim ServiceTypeRow(2) As ServiceGroupRowVO
ServiceTypeRow(0) = New ServiceGroupRowVO
ServiceTypeRow(0).ServiceType = CS(""راديوگرافي, "11",
"thritaEHR.serviceType")
ServiceTypeRow(0).BasicInsuranceContribution = DQ(120, "Rial")
ServiceTypeRow(0).PatientContribution = DQ(40, "Rial")
ServiceTypeRow(0).TotalCharge = DQ(120, "Rial")

ServiceTypeRow(0).ServiceCount = DQ(1, "Each")
Dim OC(3) As QuantitiesVO
OC(0) = New QuantitiesVO
OC(0).Name = CS("" سهمبيمهتکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost")
OC(0).Value = DQ(60, "Rial")
OC(1) = New QuantitiesVO
OC(1).Name = CS(""يارانهدولت, "4", "thritaEHR.otherCost")
OC(1).Value = DQ(20, "Rial")
OC(2) = New QuantitiesVO
OC(2).Name = CS(""سهمخارجازتعهد, "12", "thritaEHR.otherCost")
OC(2).Value = DQ(20, "Rial")
OC(3) = New QuantitiesVO
OC(3).Name = CS(""کاهشپرداختيبيماربستري, "5", "thritaEHR.otherCost")
OC(3).Value = DQ(20, "Rial")
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ServiceTypeRow(0).OtherCosts = OC

ServiceTypeRow(1) = New ServiceGroupRowVO
ServiceTypeRow(1).ServiceType = CS(""آزمايشاتتشخيصطبي, "15",
"thritaEHR.serviceType")
ServiceTypeRow(1).BasicInsuranceContribution = DQ(120, "Rial")
ServiceTypeRow(1).PatientContribution = DQ(40, "Rial")
ServiceTypeRow(1).TotalCharge = DQ(240, "Rial")
ServiceTypeRow(1).ServiceCount = DQ(2, "Each")

Dim OC2(3) As QuantitiesVO
OC2(0) = New QuantitiesVO
OC2(0).Name = CS(""سهمبيمهتکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost")
OC2(0).Value = DQ(60, "Rial")
OC2(1) = New QuantitiesVO
OC2(1).Name = CS(""يارانهدولت, "4", "thritaEHR.otherCost")
OC2(1).Value = DQ(20, "Rial")
OC2(2) = New QuantitiesVO
OC2(2).Name = CS(""سهمخارجازتعهد, "12", "thritaEHR.otherCost")
OC2(2).Value = DQ(20, "Rial")
OC2(3) = New QuantitiesVO
OC2(3).Name = CS(""کاهشپرداختيبيماربستري, "5", "thritaEHR.otherCost")
OC2(3).Value = DQ(20, "Rial")
ServiceTypeRow(1).OtherCosts = OC2
ServiceTypeRow(2) = New ServiceGroupRowVO
ServiceTypeRow(2).ServiceType = CS(""پزشکجراح, "3.1",
"thritaEHR.serviceType")
ServiceTypeRow(2).BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial")
ServiceTypeRow(2).PatientContribution = DQ(20, "Rial")
ServiceTypeRow(2).TotalCharge = DQ(120, "Rial")
ServiceTypeRow(2).ServiceCount = DQ(1, "Each")
Dim OC3(3) As QuantitiesVO
OC3(0) = New QuantitiesVO
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OC3(0).Name = CS(""سهمبيمهتکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost")
OC3(0).Value = DQ(30, "Rial")
OC3(1) = New QuantitiesVO
OC3(1).Name = CS(""يارانهدولت, "4", "thritaEHR.otherCost")
OC3(1).Value = DQ(10, "Rial")
OC3(2) = New QuantitiesVO
OC3(2).Name = CS(""سهمخارجازتعهد, "12", "thritaEHR.otherCost")
OC3(2).Value = DQ(10, "Rial")
OC3(3) = New QuantitiesVO
OC3(3).Name = CS(""کاهشپرداختيبيماربستري, "5", "thritaEHR.otherCost")
OC3(3).Value = DQ(10, "Rial")
ServiceTypeRow(2).OtherCosts = OC3
 در. قرار خواهد گرفتBillSummaryVO  خدمات شامل مجموع هزينههاي کلي يک پرونده است که در کالس3سطح
: کد مربوطه به قرار زير ميباشد، بر اساس اين جدول. آمده است10 پروندهي مذکور مجموع هزينهها در جدول
BillSummaryVO  آرايهاي از کالس- 10 جدول
بیمه تکمیلی

يارانه دولت

کاهش پرداختی بیمار بستري

سهم بیمار

سهم خارج ازتعهد

سهم بیمه پايه

هزينه کل

302

02

02

92

02

002

092

Dim billSummary As New BillSummaryVO
billSummary.Insurer = CS(""تأمين اجتماعي, "1", "thritaEHR.Insurer")
billSummary.InsurerBox = CS(""بيمه اجباري, "1",
"thritaEHR.insuranceBox")
billSummary.MedicalRecordType = CS(""بستري, "1",
"thritaEHR.medicalRecordType")
billSummary.TotalCharge = DQ(480, "Rial")
billSummary.TotalBasicInsuranceContribution = DQ(240, "Rial")
billSummary.TotalPatientContribution = DQ(80, "Rial")
Dim OC(3) As QuantitiesVO
OC(0) = New QuantitiesVO
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OC(0).Name = CS(""سهم بيمه تکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost")
OC(0).Value = DQ(120, "Rial")
OC(1) = New QuantitiesVO
OC(1).Name = CS(""يارانه دولت, "4", "thritaEHR.otherCost")
OC(1).Value = DQ(40, "Rial")
OC(2) = New QuantitiesVO
OC(2).Name = CS(""سهم خارج از تعهد, "12", "thritaEHR.otherCost")
OC(2).Value = DQ(40, "Rial")
OC(3) = New QuantitiesVO
OC(3).Name = CS(""کاهش پرداختي بيمار بستري, "5", "thritaEHR.otherCost")
OC(3).Value = DQ(40, "Rial")
billSummary.TotalOtherCosts = OC
billSummary.ServiceGroupRow = ServiceTypeRow
mainClass.Composition.BillSummary = billSummary
 فرض. صندوق بيمه وي بيمه اجباري و نوع پرونده وي بستري فرض شده است، بيمه فرد تأمين اجتماعي،در اين مثال
 استفاده ميشودInsuranceVO  براي پُر کردن اطالعات کامل بيمهاي از کالس.کنيد بيمار داراي بيمه تکميلي دانا نيزباشد
:که در اين مثال بيمه پايه و بيمه تکميلي فرد در اين کالس بهصورت کد زير پر ميشود
Dim PatientInsurance(1) As InsuranceVO
PatientInsurance(0) = New InsuranceVO
PatientInsurance(0).Insurer = CS(""تأمين اجتماعي, "1",
"thritaEHR.Insurer")
PatientInsurance(0).InsuranceBox = CS(""بيمه اجباري, "1",
"thritaEHR.insuranceBox")
PatientInsurance(0).InsuredNumber = "123456"
PatientInsurance(0).InsuranceBookletSerialNumber = "0191013175"
PatientInsurance(0).InsuranceExpirationDate = D(1394, 4, 3)
PatientInsurance(1) = New InsuranceVO
PatientInsurance(1).Insurer = CS(""بيمه دانا, "13", "thritaEHR.Insurer")
PatientInsurance(1).InsuredNumber = "143234"

 بستري شده است و با تشخيص نهايي شکستگي انتهاي فوقانيS51.9  با کد،بيمار با تشخيص اوليه زخم باز ساعد
- مدل ميDiagnosisVO  قطعه کد زير تشخيصهاي بيمار را در کالس.ترخيص شده استS52.1  با کد،استخوان راديوس
.کند
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Dim PatientDiagnosis(1) As DiagnosisVO
PatientDiagnosis(0) = New DiagnosisVO
PatientDiagnosis(0).Diagnosis = CS("Open wound of forearm, part
unspecified", "S51.9", "ICD10")
PatientDiagnosis(0).DiagnosisDate = D(1393, 2, 23)
PatientDiagnosis(0).Status = CS(""تشخيص اوليه, "1",
"thritaEHR.daignosis.status")
PatientDiagnosis(1) = New DiagnosisVO
PatientDiagnosis(1).Diagnosis = CS("Fracture of upper end of
radius", "S52.1", "ICD10")
PatientDiagnosis(1).DiagnosisDate = D(1393, 2, 23)
PatientDiagnosis(1).Status = CS(""تشخيص نهايي, "3",
"thritaEHR.daignosis.status")
mainClass.Composition.Diagnosis = PatientDiagnosis
. ارديبهشت با وضعيت بهبودي نسبي ترخيص ميشود00  بيمار در تاريخ،سرانجام

mainClass.Composition.Discharge = New DischargeVO
mainClass.Composition.Discharge.DischargeDate = D(1393, 2, 25)
mainClass.Composition.Discharge.ConditionOnDischarge = CS(""بهبودي نسبي,
"2", "thritaEHR.conditionOnDischarge")

 حاوي اطالعات، استPatientBillMessageVO  که از نوعmainClass  با عنوان،بدينصورت کالس اصلي اطالعات
. اين کالس ميبايست توسط وبسرويسهاي مربوطه به يکي از نودهاي دانشگاهي ارسال شود.اين دوره بستري بيمار ميباشد
ارسال اطالعات پرونده به وبسرویس
 سپس با استفاده. نخست وبسرويس را معرفي و سرپيام را مقداردهي کنيد،mainClass براي ارسال اطالعات موجود در
 در قالب، اين متد پس از ارسال موفق شناسههاي فرد و مراجعه. ارسال اطالعات صورت ميگيرد،SavePatientBill از متد
. بازگردانده ميشودResultVO کالس
Dim result As ResultVO = srv.SavePatientBill(mainClass)

 شناسه مراجعه تحت عنوان، MessageUID  شناسههاي تراکنش تحت عنوانResultVO در کالس
 در صورتي که در نود خطايي اتفاق. بازگردانده ميشوندpatientUID  و شناسه بيمار تحت عنوانCompositionUID
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افتاده باشد ErrorMessage ،بهصورت رشتهاي برگردانده ميشود .تفسير خطاي برگرداندهشده در قسمت خطاهاي فراخواني
سرويس تشريح شده است.
از آنجايي که در مثالهاي بعدي از شناسههاي موجود در  ResultVOاستفاده ميشود ،دو شناسه زير به عنوان نتيجه
فراخواني براي مراجعه و بيمار در نظر گرفته ميشود.
PatientUID: Nodetest.behdasht.gov.ir::0161142c-4a4e-4a09-8129-a10ac2b77b16
CompositionUID: Nodetest.behdasht.gov.ir::05e8157a-0baf-4999-b18b-56fa8e051af9
ساختار شناسههاي مراجعه و بيمار ،ساختاري است برگرفته از معماري  ،openEHRاين ساختار با عنوان
 HIER_OBJECT_IDدر معماري مذکور شناخته ميشود.
ساختار  HIER_OBJECT_IDساختاريست انتزاعشده از کالس  ،UID_BASED_IDکه در اين ساختار فرمت شناسه
به شکل زير تدوين شده است.
Root:: extension
 :rootشناسهي فضاي نامگذاري مفهومي که درآن شي مورد نظر با شناسه شماي ( )Schemeمشخص موجود است.
 :extensionشناسه محلي شي که در چهارچوب  Rootقرار دارد.
ساختار فوق مدلي ايجاد ميکند که توسط آن شناسه يکتايي در سطح ملي قابل توليد خواهد بود .بهعنوان
مثال PatientUID،شناسهي منحصر بهفرديست که در تمامي نودهاي سپاس و در سطح ملي اشاره به يک فرد دارد.
ارسال امن اطالعات پرونده به وبسرویس
همانطور که ميدانيد انتقال اطالعات از فرستنده به گيرنده و بالعکس ،هميشه مورد تهديد مهاجمين اطالعاتي بوده است.
يکي از راههاي سرقت اطالعات زمان انتقال آنهاست .از آنجايي که اطالعات پرونده افراد از درجه بااليي از محرمانگي برخوردار
است ،نياز به ايمنسازي اطالعات در هنگام انتقال دادهپيام اهميت دوچنداني پيدا ميکند .روشهاي گوناگوني براي ايمنسازي
پيام وجود دارد ،از آن جمله ميتوان استفاده از توکنهاي سختافزاري ،استفاده از پروتکلهاي امن ،همچون  httpsو WS-

 Securityرا نام برد .عالوهبر اين روشهاي عمومي ،براي رمزنگاري «دادهپيام اطالعات خدمات سالمت»کتابخانهاي طراحي
شده است که ميتوان از آن نيز استفاده نمود.
پس از افزودن کتابخانه مذکور به محيط پروژه ،روش استفاده از اين کتابخانه بهصورت زير است:
Dim ssl As New SecureClient.SecureShell
= Dim result As ResultVO
))srv.SavePatientBillSecure(ssl.SecuredObject(mainClass
موارد گفته شده فوق يکجا با زبان  C #در ادامه آمده است:
;)(BillPatientService srv = new BillPatientService
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srv.Url =
"http://ehrreptest.behdasht.gov.ir/AdaptorRepeater/BillPatientServic
e.asmx";
srv.HeaderMessageVOValue = new HeaderMessageVO();
srv.HeaderMessageVOValue.Sender = new SystemSenderVO();
srv.HeaderMessageVOValue.Sender.SystemID = "4e794d6f-45a2-1186-817c5e34e3fcf8ac";
srv.HeaderMessageVOValue.Sender.LocationID = "d2fb9548-6544-41b1a8df-c68945fee716";
PatientBillMessageVO mainClass = new PatientBillMessageVO();
mainClass.MsgID = new MessageIdentifierVO();
mainClass.MsgID.SystemID = ID("4e794d6f-45a2-1186-817c5e34e3fcf8ac", "MOHME_IT", "MOHME_IT", "System_ID");
mainClass.MsgID.HealthCareFacilityID = ID("d2fb9548-6544-41b1-a8dfc68945fee716", "MOHME_IT", "MOHME_IT", "Org_ID");
mainClass.Person = new PersonInfoVO();
mainClass.Person.NationalCode = "0099000033";
mainClass.Person.FirstName = ";"امين
mainClass.Person.LastName = ";"بيطرف
mainClass.Person.IDCardNumber = "66";
mainClass.Person.Father_FirstName = ";"احساناهلل
mainClass.Person.BirthDate = D(1346, 4, 15);
mainClass.Person.Gender = CS(""مرد, "1", "thritaEHR.gender");
mainClass.Person.PostalCode = "1254966724";
mainClass.Person.HomeTel = "123454678";
mainClass.Person.MobileNumber = "09123456789";
mainClass.Person.FullAddress = "30  واحد-00  پالک-خيابان وليعصر-;"تهران
mainClass.Person.MaritalStatus = CS(""متأهل, "2",
"thritaEHR.maritalStatus");
mainClass.Person.EducationLevel = CS(""دانشگاهي, "5",
"thritaEHR.educationLevel");

mainClass.Composition = new BillPatientCompositionVO();
mainClass.Composition.Admission = new AdmissionVO();
mainClass.Composition.Admission.AdmissionDate = D(1393, 2, 14);
mainClass.Composition.Admission.AdmissionTime = DT(10, 35, 0);
mainClass.Composition.Admission.MedicalRecordNumber = "26760";
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mainClass.Composition.Admission.ReasonForEncounter = CS("Displaced
fracture of right radial styloid process, subsequent encounter for
open fracture type IIIA, IIIB, or IIIC with nonunion", "S52.511N",
"ICPC2P");
mainClass.Composition.Admission.AdmissionType = CS(""بستري, "2",
"thritaEHR.admissionType");
mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard = new
HospitalWardVO();
mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard.Name = ";"ارتوپدي بزرگساالن
mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard.Type = CS(" ارتوپدي
"بزرگساالن, "20.1", "thritaEHR.ward");
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor = new
HealthcareProviderVO();
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.FirstName = ";"جعفر
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.LastName = ";"نعمتي
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.Identifier =
ID("85450", "Med_Council", "Med_Council", "Med_ID");
mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor = new
HealthcareProviderVO();
mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.FirstName = ";"نادر
mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.LastName = ";"سهيلي
mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.Identifier =
ID("83324", "Med_Council", "Med_Council", "Med_ID");
mainClass.Composition.Admission.Institute = new OrganizationVO();
mainClass.Composition.Admission.Institute.ID = ID("d2fb9548-654441b1-a8df-c68945fee716", "MOHME_IT", "MOHME_IT", "Org_ID");
mainClass.Composition.Admission.Institute.Name = ";"بيمارستان شهيد هژبري
ServiceDetailsVO[] Service = new ServiceDetailsVO[4];
Service[0] = new ServiceDetailsVO();
Service[0].Service = CS("CBC", "80050", "CPT");
Service[0].ServiceType = CS(""آزمايشات تشخيص طبي, "15",
"thritaEHR.serviceType");
Service[0].ServiceCount = DQ(1, "Each");
Service[0].TotalCharge = DQ(120, "Rial");
Service[0].PatientContribution = DQ(20, "Rial");
Service[0].BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial");
QuantitiesVO[] OtherCosts = newQuantitiesVO[4];
OtherCosts[0] = new QuantitiesVO();
OtherCosts[0].Name = CS(""کاهش پرداختي بيمار بستري, "5",
"thritaEHR.otherCost");
OtherCosts[0].Value = DQ(10, "Rial");
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OtherCosts[1] = new QuantitiesVO();
OtherCosts[1].Name = CS(" "يارانه دولت, "4", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts[1].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts[2] = new QuantitiesVO();
OtherCosts[2].Name = CS(""سهم خارج از تعهد, "12", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts[2].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts[3] = new QuantitiesVO();
OtherCosts[3].Name = CS(""سهم بيمه تکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts[3].Value = DQ(30, "Rial");
Service[0].OtherCosts = OtherCosts;
Service[1] = new ServiceDetailsVO();
Service[1].Service = CS("Urinalysis, microscopic only", "81015",
"CPT");
Service[1].ServiceType = CS(""آزمايشات تشخيص طبي, "15",
"thritaEHR.serviceType");
Service[1].ServiceCount = DQ(1, "Each");
Service[1].TotalCharge = DQ(120, "Rial");
Service[1].PatientContribution = DQ(20, "Rial");
Service[1].BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial");
QuantitiesVO[] OtherCosts1 = new QuantitiesVO[4];
OtherCosts1[0] = new QuantitiesVO();
OtherCosts1[0].Name = CS(""کاهش پرداختي بيمار بستري, "5",
"thritaEHR.otherCost");
OtherCosts1[0].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts1[1] = new QuantitiesVO();
OtherCosts1[1].Name = CS(""يارانه دولت, "4", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts1[1].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts1[2] = new QuantitiesVO();
OtherCosts1[2].Name = CS(""سهم خارج از تعهد, "12", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts1[2].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts1[3] = new QuantitiesVO();
OtherCosts1[3].Name = CS(""سهم بيمه تکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts1[3].Value = DQ(30, "Rial");
Service[1].OtherCosts = OtherCosts1;
Service[2] = new ServiceDetailsVO();
Service[2].Service = CS("WRIST 3 VIEWS", "73110", "CPT");
Service[2].ServiceType = CS(""راديوگرافي, "11",
"thritaEHR.serviceType");
Service[2].ServiceCount = DQ(1, "Each");
Service[2].TotalCharge = DQ(120, "Rial");
Service[2].PatientContribution = DQ(20, "Rial");
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Service[2].BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial");
QuantitiesVO[] OtherCosts2 = new QuantitiesVO[4];
OtherCosts2[0] = new QuantitiesVO();
OtherCosts2[0].Name = CS(""کاهش پرداختي بيمار بستري, "5",
"thritaEHR.otherCost");
OtherCosts2[0].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts2[1] = new QuantitiesVO();
OtherCosts2[1].Name = CS(""يارانه دولت, "4", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts2[1].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts2[2] = new QuantitiesVO();
OtherCosts2[2].Name = CS(""سهم خارج از تعهد, "12", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts2[2].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts2[3] = new QuantitiesVO();
OtherCosts2[3].Name = CS(""سهم بيمه تکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts2[3].Value = DQ(30, "Rial");
Service[2].OtherCosts = OtherCosts2;
Service[3] = new ServiceDetailsVO();
Service[3].Service = CS("Open treatment of distal radial extraarticular fracture with internal fixation.", "25607", "CPT");
Service[3].ServiceType = CS(""پزشک جراح, "3.1",
"thritaEHR.serviceType");
Service[3].ServiceCount = DQ(1, "Each");
Service[3].TotalCharge = DQ(120, "Rial");
Service[3].PatientContribution = DQ(20, "Rial");
Service[3].BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial");
QuantitiesVO[] OtherCosts3 = new QuantitiesVO[4];
OtherCosts3[0] = new QuantitiesVO();
OtherCosts3[0].Name = CS(""کاهش پرداختي بيمار بستري, "5",
"thritaEHR.otherCost");
OtherCosts3[0].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts3[1] = new QuantitiesVO();
OtherCosts3[1].Name = CS(""يارانه دولت, "4", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts3[1].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts3[2] = new QuantitiesVO();
OtherCosts3[2].Name = CS(""سهم خارج از تعهد, "12", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts3[2].Value = DQ(10, "Rial");
OtherCosts3[3] = new QuantitiesVO();
OtherCosts3[3].Name = CS(""سهم بيمه تکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost");
OtherCosts3[3].Value = DQ(30, "Rial");
Service[3].OtherCosts = OtherCosts3;
RelativeCostVO[] ServiceK = new RelativeCostVO[2];
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ServiceK[0] = new RelativeCostVO();
ServiceK[0].KType = CS(""جراحي, "4", "thritaEHR.kType");
ServiceK[0].KValue = 3;
ServiceK[1] = new RelativeCostVO();
ServiceK[1].KType = CS(""بيهوشي, "1", "thritaEHR.kType");
ServiceK[1].KValue = 2;
Service[3].RelativeCost = ServiceK;
Service[3].ServiceProvider = new HealthcareProviderVO();
Service[3].ServiceProvider.FirstName = ";"نادر
Service[3].ServiceProvider.LastName = ";"سهيلي
Service[3].ServiceProvider.Identifier = ID("83324", "Med_Council",
"Med_Council", "Med_ID");
Service[3].StartDate
Service[3].StartTime
Service[3].EndDate =
Service[3].EndTime =

= D(1393, 2, 14);
= DT(23, 40, 0);
D(1393, 2, 15);
DT(2, 45, 0);

mainClass.Composition.BillServices = Service;
ServiceGroupRowVO[] ServiceTypeRow = new ServiceGroupRowVO[3];
ServiceTypeRow[0] = new ServiceGroupRowVO();
ServiceTypeRow[0].ServiceType = CS(""راديوگرافي, "11",
"thritaEHR.serviceType");
ServiceTypeRow[0].BasicInsuranceContribution = DQ(120, "Rial");
ServiceTypeRow[0].PatientContribution = DQ(40, "Rial");
ServiceTypeRow[0].TotalCharge = DQ(120, "Rial");

ServiceTypeRow[0].ServiceCount = DQ(1, "Each");
QuantitiesVO[] OC1 = new QuantitiesVO[4];
OC1[0] = new QuantitiesVO();
OC1[0].Name = CS(""سهم بيمه تکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost");
OC1[0].Value = DQ(60, "Rial");
OC1[1] = new QuantitiesVO();
OC1[1].Name = CS(""يارانه دولت, "4", "thritaEHR.otherCost");
OC1[1].Value = DQ(20, "Rial");
OC1[2] = new QuantitiesVO();
OC1[2].Name = CS(""سهم خارج از تعهد, "12", "thritaEHR.otherCost");
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OC1[2].Value = DQ(20, "Rial");
OC1[3] = new QuantitiesVO();
OC1[3].Name = CS(""کاهش پرداختي بيمار بستري, "5", "thritaEHR.otherCost");
OC1[3].Value = DQ(20, "Rial");
ServiceTypeRow[0].OtherCosts = OC1;

ServiceTypeRow[1] = new ServiceGroupRowVO();
ServiceTypeRow[1].ServiceType = CS(""آزمايشات تشخيص طبي, "15",
"thritaEHR.serviceType");
ServiceTypeRow[1].BasicInsuranceContribution = DQ(120, "Rial");
ServiceTypeRow[1].PatientContribution = DQ(40, "Rial");
ServiceTypeRow[1].TotalCharge = DQ(240, "Rial");
ServiceTypeRow[1].ServiceCount = DQ(2, "Each");

QuantitiesVO[] OC2 = new QuantitiesVO[4];
OC2[0] = new QuantitiesVO();
OC2[0].Name = CS(""سهم بيمه تکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost");
OC2[0].Value = DQ(60, "Rial");
OC2[1] = new QuantitiesVO();
OC2[1].Name = CS(""يارانه دولت, "4", "thritaEHR.otherCost");
OC2[1].Value = DQ(20, "Rial");
OC2[2] = new QuantitiesVO();
OC2[2].Name = CS(""سهم خارج از تعهد, "12", "thritaEHR.otherCost");
OC2[2].Value = DQ(20, "Rial");
OC2[3] = new QuantitiesVO();
OC2[3].Name = CS(""کاهش پرداختي بيمار بستري, "5", "thritaEHR.otherCost");
OC2[3].Value = DQ(20, "Rial");
ServiceTypeRow[1].OtherCosts = OC2;
ServiceTypeRow[2] = new ServiceGroupRowVO();
ServiceTypeRow[2].ServiceType = CS(""پزشک جراح, "3.1",
"thritaEHR.serviceType");
ServiceTypeRow[2].BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial");
ServiceTypeRow[2].PatientContribution = DQ(20, "Rial");
ServiceTypeRow[2].TotalCharge = DQ(120, "Rial");
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ServiceTypeRow[2].ServiceCount = DQ(1, "Each");
QuantitiesVO[] OC3 = new QuantitiesVO[4];
OC3[0] = new QuantitiesVO();
OC3[0].Name = CS(""سهم بيمه تکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost");
OC3[0].Value = DQ(30, "Rial");
OC3[1] = new QuantitiesVO();
OC3[1].Name = CS(""يارانه دولت, "4", "thritaEHR.otherCost");
OC3[1].Value = DQ(10, "Rial");
OC3[2] = new QuantitiesVO();
OC3[2].Name = CS(""سهم خارج از تعهد, "12", "thritaEHR.otherCost");
OC3[2].Value = DQ(10, "Rial");
OC3[3] = new QuantitiesVO();
OC3[3].Name = CS(""کاهش پرداختي بيمار بستري, "5", "thritaEHR.otherCost");
OC3[3].Value = DQ(10, "Rial");
ServiceTypeRow[2].OtherCosts = OC3;

BillSummaryVO billSummary = new BillSummaryVO();
billSummary.Insurer = CS(""تأمين اجتماعي, "1", "thritaEHR.Insurer");
billSummary.InsurerBox = CS(""بيمه اجباري, "1",
"thritaEHR.insuranceBox");
billSummary.MedicalRecordType = CS(""بستري, "1",
"thritaEHR.medicalRecordType");
billSummary.TotalCharge = DQ(480, "Rial");
billSummary.TotalBasicInsuranceContribution = DQ(240, "Rial");
billSummary.TotalPatientContribution = DQ(80, "Rial");
QuantitiesVO[] OC = new QuantitiesVO[4];
OC[0] = new QuantitiesVO();
OC[0].Name = CS(""سهم بيمه تکميلي, "1", "thritaEHR.otherCost");
OC[0].Value = DQ(120, "Rial");
OC[1] = new QuantitiesVO();
OC[1].Name = CS(""يارانه دولت, "4", "thritaEHR.otherCost");
OC[1].Value = DQ(40, "Rial");
OC[2] = new QuantitiesVO();
OC[2].Name = CS(""سهم خارج از تعهد, "12", "thritaEHR.otherCost");
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OC[2].Value = DQ(40, "Rial");
OC[3] = new QuantitiesVO();
OC[3].Name = CS(""کاهش پرداختي بيمار بستري, "5", "thritaEHR.otherCost");
OC[3].Value = DQ(40, "Rial");
billSummary.TotalOtherCosts = OC;
billSummary.ServiceGroupRow = ServiceTypeRow;
mainClass.Composition.BillSummary = billSummary;
InsuranceVO[] PatientInsurance = new InsuranceVO[2];
PatientInsurance[0] = new InsuranceVO();
PatientInsurance[0].Insurer = CS("" تأمين اجتماعي, "1",
"thritaEHR.Insurer");
PatientInsurance[0].InsuranceBox = CS(""مشاغل آزاد, "16",
"thritaEHR.insuranceBox");
PatientInsurance[0].InsuredNumber = "123456";
PatientInsurance[0].InsuranceBookletSerialNumber = "0191013175";
PatientInsurance[0].InsuranceExpirationDate = D(1394, 4, 3);
PatientInsurance[1] = new InsuranceVO();
PatientInsurance[1].Insurer = CS(""بيمه دانا, "13", "thritaEHR.Insurer");
PatientInsurance[1].InsuredNumber = "143234";

DiagnosisVO[] PatientDiagnosis = new DiagnosisVO[2];
PatientDiagnosis[0] = new DiagnosisVO();
PatientDiagnosis[0].Diagnosis = CS("Open wound of forearm, part
unspecified", "S51.9", "ICD10");
PatientDiagnosis[0].DiagnosisDate = D(1393, 2, 15);
PatientDiagnosis[0].Status = CS(""تشخيص اوليه, "1",
"thritaEHR.daignosis.status");
PatientDiagnosis[1] = new DiagnosisVO();
PatientDiagnosis[1].Diagnosis = CS("Fracture of upper end of
radius", "S52.1", "ICD10");
PatientDiagnosis[1].DiagnosisDate = D(1393, 2, 25);
PatientDiagnosis[1].Status = CS(""تشخيص نهايي, "3",
"thritaEHR.daignosis.status");
mainClass.Composition.Diagnosis = PatientDiagnosis;
mainClass.Composition.Discharge = new DischargeVO();
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;)mainClass.Composition.Discharge.DischargeDate = D(1393, 2, 25
",بهبودي نسبي"(mainClass.Composition.Discharge.ConditionOnDischarge = CS
;)""2", "thritaEHR.conditionOnDischarge
;)(SecureClient.SecureShell ssl = new SecureClient.SecureShell
= ResultVO result
;))srv.SavePatientBillSecure(ssl.SecuredObject(mainClass
مثال  – 2ویرایش اطالعات یک پرونده
الزمست براي ويرايش اطالعاتي که قبالً به سپاس ارسال شده ،تمامي تغييرات و اطالعات جديد مجدداً ارسال شود؛ با اين
تفاوت که اين ارسال همراه با شناسههاي بيمار و مراجعه ميباشد .تمامي موارد مثال  3براي ويرايش نوشته ميشود؛ با اين
تفاوت که کالس  MessageIdentifierVOبه گونه زير ساخته و سپس ارسال ميشود:
mainClass.MsgID = New MessageIdentifierVO
mainClass.MsgID.SystemID = ID("4e794d6f-45a2-1186-817c)"5e34e3fcf8ac", "MOHME_IT", "MOHME_IT", "System_ID
mainClass.MsgID.HealthCareFacilityID = ID("d2fb9548-6544-41b1-a8df)"c68945fee716", "MOHME_IT", "MOHME_IT", "Org_ID
= mainClass.MsgID.CompositionUID
""Nodetest.behdasht.gov.ir::05e8157a-0baf-4999-b18b-56fa8e051af9
mainClass.MsgID.PatientUID = "Nodetest.behdasht.gov.ir::0161142c"4a4e-4a09-8129-a10ac2b77b16

خطاهای فراخوانی سرویس
خطاهاي برگرداندهشده از نود سپاس ،ميتواند در سطوح مختلفي از مراحل ثبت اطالعات اتفاق بيفتد .عمده خطاهاي
ايجادشده به صحتسنجي اطالعات پرونده مربوط ميشود .خطاها بهصورت چند اليه است و وابسته به اينکه خطا در چه
مرحلهاي اتفاق افتاده است ،عبارت خطا تغيير ميکند.
روش صحیح خطاخوانی
بعد از دريافت اطالعات توسط نود سپاس ،اطالعات دادهپيام ارزيابي ميشود .در اين مرحله ،صحتسنجيهاي متفاوتي روي
اطالعات ارسالي صورت ميگيرد .به همين علت ،عبارت « »Error at InitialMessagePrepare.در اولِ بسياري از خطاهايي
که مربوط به صحتسنجيست ،ظاهر ميشود و عبارتي که در ادامهي آن ميآيد ،بهصورت دقيق مشخص ميکند خطا مربوط
به چه قسمتي است.
صحتسنجي روي دادهپيامها در معماري سپاس منطبق بر مدل آرکه تايپ ميباشد .در مدل آرکه تايپ محدوديتهايي
اعمال ميشود .اين محدوديتها در مسير صحتسنجي آرکه تايپ بررسي ميشود و در صورتي که مغايرتي وجود داشته باشد،
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خطا برگردانده ميشود .بهعنوان مثال ،واحدها در مقادير  DO_Quantityبهوسيله محدوديتهاي آرکه تايپ محدود ميشود.
يکسري از محدوديتها نيز روي تمپليتهاي ساخته از آرکه تايپها صحتسنجي ميشود .بهعنوان مثال ،اختياري و اجباري
بودن مشخصهها و اقالم اطالعاتي جزو اين موارد هستند .بههمين علت ،در  XML Schemaسرويسهاي نودهاي سپاس،
اختياري و اجباري بودن يک قلم نيامده است؛ زيرا اين مورد در مسير صحتسنجي آرکه تايپ و تمپليت ارزيابي ميشود.
اجراي صحتسنجي آرکه تايپ و تمپليت در معماري سپاس بهصورت آبشاري اتفاق ميافتد .در خواندن و تفسير خطاها
ميبايست اين مسئله را مد نظر داشت .براي روشنشدن موضوع به مثال زير توجه کنيد:
در عبارت سه خطاي زير دقت کنيد:
1.
Error at InitialMessagePrepare. Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.
BillPatientCompositionVO.DiagnosisVO. DO_CODED_TEXT. DO_CODED_TEXT is not
Complete.
2.
Error at InitialMessagePrepare. ServiceDetailsVO. DO_CODED_TEXT.
DO_CODED_TEXT is not Complete.
3.
Error at InitialMessagePrepare. Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.
BillPatientCompositionVO. AdmissionVO. HospitalWardVO. DO_CODED_TEXT.
DO_CODED_TEXT is not Complete.

هر سه خطا با عبارت « »Error at InitialMessagePrepareآغاز شده است که نشاندهنده اين مهم هست که در بررسي
دادهپيام در صحتسنجي آرکه تايپ و تمپليت اين اتفاق افتاده است .ماهيت هر سه خطا يکي است؛ بدينصورت که هر سه
خطا در زماني اتفاق افتاده است که يک الگوي داده کدشده (کالس  )DO_CODED_TEXTساخته شده که يکي از
مشخصههاي اجباري آن ( Valueو يا  cose_stringو يا  )terminology_idخالي مانده است .مفهومي که ذکر شد در انتهاي
عبارت هر سه خطا قابل مشاهده است که عبارتست از. DO_CODED_TEXT is not Complete :
با وجود اين ،عبارت هاي سه خطا با هم متفاوت هستند و اين به خاطر اجراي آبشاري صحتسنجياست .در خطاي  ،3يکي
از اقالم کدشده کالس  DiagnosisVOنقص دارد .در خطاي  ،0در کالس ريز خدمات ( )ServiceDetailsVOيکي از اقالم
کدشده نقص دارد و در خطاي  ،1در کالس  AdmissionVOو سپس در کالس  ،HospitalWardVOيکي از اقالم کدشده
نقص دارد.
در ادامه ،بهمنظور راحتي در فهم خطاهاي احتمالي ،عبارت اصلي خطاها توضيح داده ميشود و دستهبندي مشخصي روي
آن صورت ميگيرد .اين دستهبندي قراردادياست.

98

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

خطاهای مربوط به نقص اطالعات
اينگونه خطاها زماني اتفاق ميافتد که اقالم اطالعاتي بهصورت کامل پر نشده باشد .بدينمعني که اگر يک قلم اطالعاتي
اجباري پر نشده باشد خطاست و اين خطا برگردانده ميشود .در اينگونه خطاها ،عبارت کليدي کلمه « »mandatoryميباشد.
شايعترين خطاهاي مربوط به اين گروه عبارتند از:
ConditionOnDischarge is mandatory.
درج وضعيت حين ترخيص بيمار در تبادل اطالعات با سپاس يک قلم اجباري است .در اين پرونده وضعيت حين ترخيص
ثبت نشده است .لذا ،خطايي که برگردانده ميشود اشاره به اجباري بودن اين قلم دارد..
ServiceDetailsVO.ServiceDetails is mandatory.
در پرونده ارسالي جزئيات خدمت وارد نشده است؛ به عبارت ديگر دادهپيام ارسالي حاوي سطح  1خدمات نيست.
DischargeDate is invalid.
تاريخ ترخيص اشتباه است و با اعداد وارد شده با مقادير واقعي همخواني ندارد.
BillSummaryVO.BasicInsuranceContribution is not allowed for this type of Insurance.
هزينه بيمه پايه در اين نوع بيمه نبايد وارد شود .معموالً اين خطا زماني اتفاق ميافتد که بيمهي فرد آزاد بوده و هزينه
بيمه پايه وجود داشته باشد.
Final Diagnosis is mandatory.
وارد کردن يک تشخيص نهايي در پرونده اجبارياست.
InsuranceVO.Insured Number is mandatory in basic Insurer.
زماني که نوع بيمه از نوع بيمههاي پايه باشد (خدمات درماني ،تأمين اجتمايي و )...شماره بيمه اجبارياست.
ServiceDetails is mandatory.
ريز خدمات يا خدمات سطح  1اجبارياست؛ زماني که حتي يک مورد هم نداشته باشيم اين خطا ايجاد ميشود.
Error at archetype Validator. ->PatientBillMessageVO.NationalCode is Nothing.
کد ملي در مورد بستري بيماراني که بيش از يکسال سن و مليت ايراني داشته باشند ،اجبارياست.
ConditionOnDischarge is mandatory.
وضعيت هنگام ترخيص اجباري است.
KValue of service is mandatory.
خدماتي که داراي ارزشهاي نسبي هستند ،بايد برايشان ضريب کا مربوطه آورده شود .اعمال جراحي از اين موارد
ميباشد .در عبارت خطا ،خدمتي که براي آن کا زده نشده ،آورده ميشود .چند نمونه از اين خطا در زير آمده است:
 is mandatory.پزشک جراح /زايمان طبيعي ServiceDetailsVO.KValue of service
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 is mandatory.استنادباي جراح ServiceDetailsVO.KValue of service



حقالعمل جراح/آنژيوگرافي عروق کرونر ،همراه هرتعداد تزريق ServiceDetailsVO.KValue of service



 is mandatory.اضافي درحفرات يا ريشه آئورت،همراه خواندن فيلم وگزارش نهايي
حقالعمل آنژيوگرافي/آنژيوگرافي عروق کرونر ،همراه هرتعداد ServiceDetailsVO.KValue of service



 is mandatory.تزريق اضافي درحفرات قلب يا ريشه آئورت ،همراه خواندن فيلم وگزارش نهايي
پزشک جراح آنژيو/آنژيوگرافي آنژيوگرافي عروق کرونر ،همراه ServiceDetailsVO.KValue of service



 is mandatory.هرتعداد تزريق اضافي درحفرات قلب يا ريشه آئورت ،همراه خواندن فيلم و گزارش نهايي
حقالعمل جراح/بيهوشي زايمان مراقبتهاي قبل ServiceDetailsVO.RelativeCostKValue of service



از زايمان ،حين زايمان و بعد از زايمان مهبلي (با،يا بدون اپيزيوتومي ،شامل مراقبتهاي بعد از زايمان در
 is mandatory.بيمارستان)(عملمستقل)
 is mandatory.حقالعمل جراح/زايمان زايمان زايمان طبيعي ServiceDetailsVO.KValue of service



 isبيهوشي درکت لب وبخش پيس ميکر( 02واحد( ServiceDetailsVO.KValue of service



mandatory.
 isحقالعمل آنژيوگرافي/آنژيوپالستي عروق کرونري يک رگ ServiceDetailsVO.KValue of service



mandatory.
 isحقالعمل جراح/کليات واردکردن يا خارجکردن عميق ServiceDetailsVO.KValue of service



mandatory.
 is mandatory.فلورسکوپ ServiceDetailsVO.RelativeCostKValue of service



ServiceDetailsVO.KValue of service



حقالعمل جراح /تنه و اندام فوقاني آتل وباندپيچي آتل

 is mandatory.کوتاه(ساعدتادست) ،استاتيک
پزشک جراح آنژيو/آنژيوگرافي به ازاي تعبيه يک استنت درکرونر ServiceDetailsVO.KValue of service



is mandatory.
StartTime and EndTime of service is mandatory.



در بعضي از خدمات ،مانند خدمات بيهوشي تاريخ شروع و پايان خدمت اهميت دارد .به همين دليل ،وارد کردن تاريخ در
اين موارد اجباري است.
Birth Date is null.
تاريخ تولد اجباري است.
DeathClass is mandatory.
در مواردي که وضعيت ترخيص بيمار فوتي باشد ،کالس مربوطه اجباري ميشود.
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Gender is mandatory.
جنسيت بيمار اجباري است.
ServiceType in ServiceDetails is mandatory.
در ريز خدمات يا سطح  1خدمات ،گروه خدمت اجباري بوده و حتماً بايد ذکر شود.
AttendingDoctor is mandatory.
پزشک معالج اجباري است.
DischargeDate is mandatory.
تاريخ ترخيص اجباري است.
Discharge is mandatory.
کالس ترخيص در بيماران بستري اجباري است.
MedicalRecordType is mandatory.
نوع پرونده اجباري است.
AdmissionType is mandatory.
نوع پذيرش اجباري است.
AdmissionDate is mandatory.
تاريخ پذيرش اجباري است.
MedicalRecordNumber is mandatory.
شناسه پذيرش اجباري است.
خطاهای مربوط به نگاشت کدها
در هنگام تبادل اطالعات با سپاس ،مقادير وارد شده در فيلدها و قلمهايي که الگوي آن از نوعDO_CODED_TEXT
باشد ،بررسي ميشوند.اين مقادير ميبايست بر اساس استانداردهاي کدگذاري اعالمشده از طرف وزارت بهداشت باشد .در غير
اينصورت ،با پيغام خطا برگردانده ميشود.
اينگونه خطاها داراي ترکيب مشخصي هستند که فرمت کلي آن به شکل زير ميباشد:
Term [Value] ([Terminology_ID]:[Code_string]) is not register for [Element].

زماني که يک قلم اطالعاتي ( )Elementاز نوع  DO_CODED_TEXTتوسط موتور صحتسنجي سپاس چک شود
و مقدار استفادهشده در کالس DO_DODED_TEXTکه داراي سه مشخصه  Valueو  Code_Stringو
 Terminology_IDاست ،با مقادير استاندارد اعالمشده از طرف وزارت بهداشت مطابقت نداشته باشد ،خطا بهصورت فوق
بازگردانده ميشود.
مثالهاي عملياتي عبارتند از:
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 (RayavaranHIS:1) is not register for conditionOnDischarge.ترخيص Term



براي قلم « » conditionOnDischargeکد « »3با مقدار «ترخيص» و سيستم کدگذاري «» RayavaranHIS
اشتباه ميباشد.
 (thritaEHR.conditionOnDischarge:3) is not register forانتقالي Term



conditionOnDischarge.
براي

قلم

«»conditionOnDischarge

کد

«» 1

مقدار

با

و

«انتقالي»

سيستم

کدگذاري

« »thritaEHR.conditionOnDischargeاشتباه ميباشد.
Term - (thritaEHR.conditionOnDischarge:-) is not register for conditionOnDischarge.
براي

قلم

«»conditionOnDischarge

کد

«»-

با

مقدار

«»-

و

سيستم


کدگذاري

« »thritaEHR.conditionOnDischargeاشتباه ميباشد.
Term - (RayavaranHIS:3) is not register for maritalStatus.



براي قلم « » maritalStatusکد « »1با مقدار « »-و سيستم کدگذاري « »RayavaranHISاشتباه ميباشد.
Term - (thritaEHR.admissionType:0) is not register for admissionType.



براي قلم « »admissionTypeکد « »2با مقدار « »-و سيستم کدگذاري « »thritaEHR.admissionTypeاشتباه
ميباشد.
Coded_string may be wrong.
اين خطا زماني اتفاق ميافتد که احتمال خطاي مقدار کد در کالس  ،DO_CODED_TEXTباال ميباشد.
Code is long String
اين خطا زماني اتفاق ميافتد که کد مربوط به عبارت کدشده ،اندازهاي بيش از حد انتظار دارد .اين خطا نشاندهنده آن
است که کدهاي مربوطه در سيستم مبدأ به درستي با کدهاي استاندارد نگاشت نشدهاند.
InsuranceBox is invalid.
اين خطا زماني اتفاق ميافتد که ارتباط منطقي بين صندوق بيمه و بيمه وجود ندارد .بهعنوان مثال ،اگر بيمه فرد آزاد باشد
نميتوان صندوق بيمه فرد را با «مشاغل آزاد» مقداردهي کرد.
Medical Record Type is invalid.
ارتباطي منطقي بين نوع پذيرش و نوع پرونده وجود دارد .بهعنوان مثال ،يک پرونده با نوع پذيرش «بستري» ،نميتواند نوع
پرونده «سرپايي» داشته باشد .در صورت ايجاد چنين حالتي خطا برگردانده ميشود.
TerminologyID is not registered
اين خطا زماني اتفاق ميافتد که سيستم ترمينولوژي بهکار رفته در الگوي .DO_CODED_TEXT..در سيستم سپاس
تعريف نشده است .عبارت خطا وابسته به اين که الگوي داده کدشده در کجا استفاده ميشود ،تغيير ميکند .مثالهاي زير
حالتهاي مختلف اين خطارا نمايش ميدهد:
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 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO.
DiagnosisVO. DO_CODED_TEXT.Terminology <UnKnown> is not registered.
 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO.
BasicDeathDetailsVO.DO_CODED_TEXT.Terminology <thritaEHR.deathLocatin> is not
registered.
 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO.
AdmissionVO.DO_CODED_TEXT.Terminology <ICD-10-CM> is not registered.
 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO.
AdmissionVO. DO_CODED_TEXT.Terminology <ICPC2P> is not registered.
 ServiceDetailsVO.RelativeCostDO_CODED_TEXT. Terminology <FDO-ir> is not
registered.
خطاهای مربوط به ساختار دادهپیام
اينگونه از خطاها معموالً اشتباهاتي است که توسط سيستم فرستنده ايجاد ميشود و زماني که سيستم فرستنده ساختار
. به وقوع ميپيوندد،دادهپيام را ميسازد
DO_CODED_TEXT is not Complete

 اين الگو داراي سه. بهدرستي ساخته نشده باشدDO_CODED_TEXT اين خطا زماني اتفاق ميافتد که يک الگوي
. اين خطا بهوجود ميآيد،مشخصه اجباري است و هرگاه يکي از اين مشخصه پر نشده باشد و دو مشخصه ديگر پر شده باشد
 موارد زير مثالهايي از اين دست را نشان. تغيير ميکند،عبارت خطا وابسته به اينکه الگو در کجاي دادهپيام قرار گرفته است
.ميدهد
 ServiceDetailsVO.RelativeCostDO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT
Complete.


is

not

ServiceDetailsVODO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete.

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO.
DiagnosisVO.DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete.
 Error
at
Archetype
Validator
PatientBillMessageVO.
DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete.

PersonInfoVO.

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.BillPatientCompositionVO.
AdmissionVO.HospitalWardVO.DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete.


ServiceDetailsVO.DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete.

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO.
AdmissionVO.DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete.
I have a zero value for the OtherCost
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در دادهپيام مقدار  OtherCostاز نوع کالس  QuantitiesVOميباشد که با استفاده از آن ميتوان انواع هزينههايي،
چون :يارانه دولت ،تخفيفات و ...را مدل کرد .اين کالس يک کالس دايناميک است و توانايي اين را دارد که هرگونه مقدار را در
آن وارد کرد .ولي اين کالس نميتواند داراي مقدار صفر باشد .اگر مقدار مربوطه صفر است ،نميبايست اين کالس مقداردهي
شود؛ در غير اينصورت اين خطا برگردانده ميشود.
HealthCareFacility is not valid id
اين خطا زماني اتفاق ميافتد که ساختار شناسه مرکز ارسالکننده درست نيست .اين مورد باعث ميشود محل ارسال
دادهپيام بهدرستي مشخص نشود.
HealthCareFacilityID does not match with InistituteID.
اين خطا نشاندهنده آن است که محل ارسال پيام با محل تشکيل پرونده متفاوت است.
LocationID of SOAP Header is wrong
اين خطا نشاندهنده شناسه اشتباه محل ارسال پيام در قسمت سرپيام است.
Error at CommittePERSON.Error at AddPersonProxy.Identifer Properties is not valid.
اين خطا نشاندهنده نامعتبر بودن مقادير مشخصههاي الگوي داده  DO_IDENTIFIERميباشد .اين الگوي داده براي
ثبت شناسههاي دنياي واقعي ،مانند کد ملي يا کد نظام پزشکي استفاده ميشود.
Error at Archetype Validator
PatientBillMessageVO.BillPatientCompositionVO.AdmissionVO.HealthcareProviderVO.Ide
ntifierType: (141765) is wrong (Critical).
اين خطا مربوط به ثبت اشتباه شناسه با الگوي داده  .DO_IDENTIFIER.در کالس  .AdmissionVO.ميباشد.
نوع شناسه به اشتباه وارد شده است.
Unit: ([unit]) is wrong (Critical).
اين خطا زماني اتفاق ميافتد که واحد در الگوي داده  DO_QUANTITYبهدرستي پر نشده است.
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خطاهای مربوط به تاریخ و زمان
.اينگونه خطاها معموالً در ثبت و يا تبديل مقادير مربوط به تاريخ و زمان اتفاق ميافتد
DO_Date is not valid.
: نمونههاي اين خطا در زير آمده است. مقدار صحيحي نداردDO_Date اين خطا نشاندهنده آن است که مقدار الگوي
 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.PersonInfoVO.DO_Date is not
valid. Month is not valid.
 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.PersonInfoVO.DO_Date is not
valid. Day is not valid.


ServiceDetailsVO.RelativeCostDO_Date is not valid. Day is not valid.



ServiceDetailsVO.DO_Date is not valid. Day is not valid.

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.PersonInfoVO.DO_Date is not
valid. Year is not valid.
 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.PersonInfoVO.DO_Date is not
valid. Day must be between 1 and 29 for month 12.Parameter name: day


ServiceDetailsVO.RelativeCostDO_Date is not valid. Year is not valid.

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.PersonInfoVO.DO_Date is not
valid. Day must be between 1 and 30 for month 11.Parameter name: day


ServiceDetailsVO.DO_Date is not valid. Year is not valid.



ServiceDetailsVODO_Date is not valid. Day is not valid. Date is out of range

 بهعنوان مثال بازه مشخصي را.اين خطا زماني اتفاق مي افتد که بازه زماني مشخصي را براي دريافت تاريخ مشخص کنيم
. اين خطا برگردانده ميشود، اگر پرونده ارسالي در آن بازه نباشد.براي دريافت پروندهها بر اساس تاريخ پذيرش مشخص نماييم
:موارد زير از اين دست خطاها ميباشند
 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO.
DischargeVO.DischargeDate is out of range.
 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO.
AdmissionVO. AdmissionDate is out of range.


Tarhe tahavol is not allowed in this date.

 ارسال شده و،اين خطا زماني اتفاق مي افتد که پرونده که زمان ترخيص آن قبل از ابالغ دستورالعمل طرح تحول ميباشد
.هزينه يارانه دولت در آن وجود دارد
خطاهای محاسباتی در صورتحساب
.اينگونه خطاها معموالً نشاندهنده فرايند اشتباه محاسبه صورتحساب بيمار در سيستم فرستنده است
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Total cost do not match in level 1
زماني که در سطح  3هزينهها قاعده زير وجود داشته باشد ،اين خطا برگردانده ميشود.
مبلغ کل ≠ (سهم بيمه پايه  +سهم بيمه مکمل  +مجموع يارانه دولت  +تخفيفات  +مددکاري  +سهم بيمار)
Yarane cost do not match in level 1
زماني که در سطح  3هزينهها قاعده زير وجود داشته باشد ،اين خطا برگردانده ميشود.
سهم يارانه دولت ≠ (کاهش پرداختي بيمار بستري  K +ماندگاري  +ترويج زايمان طبيعي  +مابهالتفاوت بيمه روستايي)
PatientContribution cost do not match in level 1
زماني که در سطح 3هزينهها قاعده زير وجود داشته باشد ،اين خطا برگردانده ميشود.
سهم بيمار< (مددکاري  +تخفيفات) – سهم خارج ازتعهد بيمه پايه
BasicInsuranceContribution is not allowed for this type of Insurance.
زماني که بيمه فرد آزاد باشد و مقدار سهم بيمه پايه براي وي آورده شده باشد ،اين خطا برگردانده ميشود.
zero K value is not permited.
براي مقدار ضريب کا عدد صفر آورده شده است.
Other costs do not match in level 2.
اين خطا نشاندهنده عدمهمخواني هزينههاي خدمات در طرح تحول در سطح  3و سطح  0دادهپيام ارسالي ميباشد.
خطاهای مربوط به مسیریابی
Destination SepasNode is Down.
اين خطا مربوط به انتقال يک پرونده از يک نود سپاس به يک نود ديگراست .به عبارت ديگر ،نود مقصد در اين انتقال
پرونده ممکن است بهصورت موقت خاموش بوده و يا اينکه آدرسدهي مناسبي براي شناسههاي پرونده نشده است .قطعه بعدي
اين خطا جزئيات را مشخص ميکند .موارد زير نمونههايي از فرم کامل اين خطا ميباشد.
Destination SepasNode is Down.The request failed with HTTP status 404: Not Found.



 Destination SepasNode is Down.Unable to connect to the remote serverThe requested
address is not valid in its context 0.0.0.0:80
 Destination SepasNode is Down.The underlying connection was closed: An
unexpected error occurred on a receive.Unable to read data from the transport connection: An
established connection was aborted by the software in your host machine.An established
connection was aborted by the software in your host machine
 Destination SepasNode is Down.The remote name could not be resolved:
''ehr.gum.ac.ir
Person or Composition is nothing.
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اين خطا زماني اتفاق ميافتد که بستهاي براي ويرايش فرستاده شده باشد و اين بسته فاقد اطالعات دموگرافيک و يا
مراجعه باشد.
Person Identifier do not match with EHR.
اين خطا زماني اتفاق ميافتد که يکي از شناسههاي دنياي واقعي بيمار با  PatientUIDتطابق ندارد.
Edit process is not valid.
هنگام ويرايش يک مراجعه  PatientUIDو يا  CompositionUIDثبت نشده است.
Critical Error happend in Master Index.
خطايي که منجر به ثبت دوباره يک بيمار در  Indexمرکزي  EHRشده است .هنگام بروز اين خطا مورد را حتماً گزارش
دهيد.
COMPOSITION does not exist.
بسته با يک  CompositionUIDمشخص براي ويرايش ارسال شده اما  CompositionUIDنامعتبر است و در سپاس
وجود ندارد.
EHRUID is test.
 CompositionUIDو يا  PatientUIDارسالشده براي ويرايش مربوط به سِرورهاي تستي سپاس ميباشد و اين شناسهها روي
سرورهاي اصلي ارسال شده است.

116

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

پیوستها
پیوست  - 1کدهای مربوط به وضعیت تأهل
سیستم کدگذاريthritaEHR.maritalStatus :
نام اصطالح

کد اصطالح

طالق گرفته

3

متأهل

0

مجرد

1

همسر فوت شده

0

پیوست  - 2شاخص دقت تاریخ
سیستم کدگذاريthritaEHR.birthDateAccuracy :

نام اصطالح

مقدار

روز ،ماه و سال دقيق است.

AAA

روز و ماه دقيق و سال تخميني است.

AAE

روز و ماه دقيق و سال نامشخص است.

AAU

روز دقيق ،ماه و سال تخميني است.

AEE

روز دقيق ،ماه تخميني و سال نامشخص است.

AEU

روز دقيق ،ماه و سال نامشخص است.

AUU

روز دقيق ،ماه نامشخص و سال دقيق است.

AUA

روز دقيق ،ماه نامشخص و سال تخميني است.

AUE

روز دقيق ،ماه تخميني و سال دقيق است.

AEA

روز تخميني ،ماه و سال دقيق است.

EAA

روز تخميني ،ماه دقيق و سال تخميني است.

EAE

روز تخميني ،ماه دقيق و سال نامشخص است.

EAU

روز و ماه تخميني و سال دقيق است.

EEA
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مقدار

نام اصطالح
روز ،ماه و سال تخميني است.

EEE

روز و ماه تخميني و سال نامشخص است.

EEU

روز تخميني ،ماه نامشخص و سال دقيق است.

EUA

روز تخميني ،ماه نامشخص و سال تخميني است.

EUE

روز تخميني ،ماه و سال نامشخص است.

EUU

روز نامشخص ،ماه و سال دقيق است.

UAA

روز نامشخص ،ماه دقيق و سال تخميني است.

UAE

روز نامشخص ،ماه دقيق و سال نامشخص است.

UAU

روز نامشخص ،ماه تخميني و سال دقيق است.

UEA

روز نامشخص ،ماه و سال تخميني است.

UEE

روز نامشخص ،ماه تخميني و سال نامشخص است.

UEU

روز و ماه نامشخص و سال دقيق است.

UUA

روز و ماه نامشخص و سال تخميني است.

UUE

روز ،ماه و سال نامشخص است.

UUU

پیوست  - 3جنسیت
سیستم کدگذاريthritaEHR.gender :
نام اصطالح

کد اصطالح

مرد

3

زن

0

دوجنسی /نامشخص

1
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پیوست  - 4میزان تحصیالت
سیستم کدگذاريthritaEHR.educationLevel:
اصطالح

توضيحات

کد اصطالح

بیسواد

1

ابتدايی

2

راهنمايی

3

متوسطه

4

دي لم

6

دانشجوي کاردانی

100

کاردانی

101

دانشجوي کارشناسی

110

دانشجوي کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

کارشناسی

111

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

دانشجوي کارشناسی ارشد

140

دانشجوي کارشناسي ارشد پيوسته و ناپيوسته

کارشناسی ارشد

141

کارشناسي ارشد پيوسته و ناپيوستهMBA ،MPH

دانشجوي دکتراي حرفهاي

150

دانشجوي دکتراي حرفهاي پيوسته و ناپيوسته

دکتراي حرفه اي

151

دکتراي حرفهاي پيوسته و ناپيوسته

دانشجوي تخصص

170

دستياري

تخصص

171

تخصص باليني ،تخصص داروسازي ،تخصص دندانپزشکي

دانشجوي فوق تخصص

200

فوق تخصص

201

دانشجوي فلوشیپ

210

فلوشیپ

211

دانشجوي دکتري تخصصی

190

دکتراي تخصصی

191

 ،PhDدکتراي تخصصي پژوهشي ،دکتراي بهداشت عمومي
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پیوست  -9مشاغل
سیستم کدگذاريthritaEHR.job :
اصطالح

کد

بیکار

1111

از کار افتاده

9999

آزاد

9997

پزشکان

2138

دام زشکان

9117

پرورش دهندگان پرنده در منزل

6122

کارگران مزارع پرورش طیور

9212

کارگران کشتارگاه هاي پرندگان

7511

کارگران شاغل در حمل و نقل پرندگان يا کود

9333

آنها
کارگران فروشگاه هاي عرضه محصوالت

9116

پرندگان
آش زها

51

شکارچیان پرندگان وحشی

6224

فروشندگان پرندگان زينتی

6129

کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

9121

کارکنان ازمايشگاه هاي ويروس شناسی

9131

کارکنان آسايشگاه ها

9141

خانه دار

9996

سرباز-نظامی
بازنشسته

511
9998
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محصل

9995

ساير مشاغل

9991

پیوست - 6سازمانهای بیمهگر
سیستم کدگذاريthritaEHR.Insurer :
نام سازمان بیمهگر

شناسه سازمان

تامين اجتماعي

بیمهگر
3

خدمات درماني

0

خدمات درماني نيروهاي مسلح

1

کميته امداد امام خميني

0

شهرداريها

0

بانک تجارت

0

کميسارياي عالي

0

هيات امناي ارزي

9

بيمه آتيهسازان حافظ

1

بيمه آسيا

32

بيمه البرز

33

بيمه ايران

30

بيمه دانا

31

بيمه پارسيان

30

بيمه پاسارگاد

30

بيمه توسعه

30

بيمه دي

30

بيمه رازي

39

بيمه سامان

31

بيمه سينا

02

بيمه کارآفرين

03

بيمه معلم

00

بيمه ملت

01

بيمه نوين

00
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نام سازمان بیمهگر

شناسه سازمان
00گر
بیمه

بيمه اتکايي امين
بيمه اميد

00

بيمه ايران معين

00

بيمه حافظ

09

سازمان صدا و سيما

01

بنياد مستضعفان و جانبازان

3

12

بانک کشاورزي

13

بانک مرکزي ايران

10

بانک ملي

11

بانک سپه

10

شرکت نفت

10

وزارت بهداشت

10

آزاد

10

بانک صادرات

19

بانک صنعت ومعدن

11

بانک مسکن

02

شرکت مخابرات ايران

03

هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران

00

سازمان بنادر و کشتيراني

01

شرکت صنايع مس ايران

00

شرکت ملي فوالد ايران

00

بانک توسعه صادرات

00

بانک رفاه

00

بيمه ما

0

09

بيمه آرمان

01

بيمه ميهن

02

کمک رسان ايران SOS

03

خدمات بيمهاي بنياد شهيد و امور ايثارگران قبال با نام بيمه بنياد مستضعفان و جانبازان ارائه ميشد.
0

خدمات بيمهاي بانک ملت توسط «بيمه ما» ارائه ميگردد.
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نام سازمان بیمهگر
بيمه آينده ساز

شناسه سازمان
00گر
بیمه

بيمه کوثر

01

بيمه تعاون

00

بيمه سرمد

00

بيمه آسماري

00

بيمه ايران معين

00

بيمه اتکايي ايرانيان

01

بيمه ساپوپ

02

سازمان بهزيستي

03

بيمه گردشگري سالمت

00

بيمه سبحان

01

ذغال سنگ البرز شرق

00

بيمه جهاد کشاورزي

00

سازمان زندان ها

00

بيمه سنگ آهن

00

شرکت ريخته گري تراکتورسازي ايران

09

شرکت آهنگري تراکتورسازي ايران

01

بيمه حکمت صبا

02

بيمه تجارت نو

03

پیوست  - 7نوع پرونده
سیستم کدگذاريthritaEHR.medicalRecordType:
نام اصطالح

کد اصطالح

بستري

3

سرپايی

0

گلوبال

1

اورژانس تحت نظر

0

بستري موقت

0
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پیوست - 8انواع خدمات
سیستم کدگذاريthritaEHR.serviceType :
انواع خدمات

کد

خدمات مشاورهاي

1

خدمات پرستاري

2

داروي مصرفی بخش

4.1

داروي مصرفی اتاق عمل

4.2

لوازم مصرفی اتاق عمل

5.1

لوازم مصرفی بخش

5.2

سیتی اسکن

6

MRI

7

سونوگرافی

8

پزشکی هستهاي

9

راديوتراپی

10

راديوگرافی

11

آنژيوگرافی

12

نوارنگاري

13

شیمی درمانی

14

آزمايشات تشخیص طبی

15

آسیبشناسی

16

آزمايشات ژنتیک

17

ديالیز

18

ويزيت

19

دندان زشکی

20

توضیحات
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توانبخشی

23

فیزيوتراپی

24

پروتز

25

هتلینگ

26

خدمات تشخیصی چشم

27

اعمال مکمل تشخیص

28

سنجش تراکم استخوان

29

شنوائی شناسی

30

بینائی سنجی

31

همراه بیمار

32

پزشکی قانونی

33

گفتاردرمانی

34

کاردرمانی

35

آنژيوگرافی ديجیتال

37

خدمات

مکمل

براقدامات

شامل خدمات ارتوز و پروتز می باشد.

شامل اعمال نیمه تهاجمی مکمل تشخیص می باشد.

39

تشخیصی
مداخالت عروقی

40

گلوبال

41

خدمات جراحی

44

دارو

45

لوازم مصرفی

46

خدمات داخلی

47

مداخالت ريوي

48

انتقال خون

49

آمبوالنس

50
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پیوست  - 9واحدهای تعداد خدمت
واحد

موضوع
مبلغ

Rial

ويال

Vial

عدد /تا

Each
Package

بسته

پیوست  - 11انواع مقادير
سیستم کدگذاريthritaEHR.otherCost:
کد اصطالح

نام اصطالح

1

سهم بیمه تکمیلی
مابه التفاوت  kهیئت علمی تمام وقت جغرافیايی
مابه التفاوت  kترجیحی

2

1

2
3

يارانه دولت

4

کاهش پرداختی بیمار بستري

5

 Kماندگاري

3

6

ترويج زايمان طبیعی

8

مددکاري

9

مددکاري سهم وزارت بهداشت

9.1

ضريب کا هيات علمي تمام وقت جغرافيايي:ضريب تشويقي است که جهت اعضا هيات علمي تمام وقت جغرافيايي و بر اساس درجه علمي آنان در نظر
گرفته شده است
0

ضريب کا ترجيحي :ضريب تشويقي است که جهت پزشکان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته کشور ،بر اساس مالکهاي کمتر توسعه يافتگي محل

خدمت و درجه علمي پزشک در نظر گرفته مي شود.
1

ضريب ماندگاري :ضريب است به منظور حمايت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم و در چاچوب مجموعه برنامه هاي تحول نظام سالمت تدوين و

ابالغ شده است.
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مددکاري سهم نهاد دولتی

9.2

مددکاري سهم نهاد غیردولتی

9.3

مددکاري سهم موسسه خیريه بیمارستانی

9.4

مددکاري سهم خیرين

9.5

تخفیفات

10

ما به التفاوت بیمه روستايی

11

سهم خارج از تعهد

12

مبلغ کل در تعهد بیمه پايه

13

کسورات

14

درصد همزمانی خدمت

15

تخفیف هیات علمی

18

تخفیف ترجیحی

19

پیوست  - 11بخشها
سیستم کدگذاريthritaEHR.wardType :
کد

توضیحات

نام بخش
جنرال

000

*در بيمارستانهايي که تنها يک بخش دارند و در همان بخش بيماران داخلي و

VIPجنرال

010

VIPداخلي

012

بخش هاي  vipکه تنها بيماران داخلي بستري ميشوند

VIPجراحي

014

بخش هاي  vipکه تنها بيماران جراحي بستري ميشوند

مراقبت هاي ويژه جنرال

020

جراحي به طور مشترک بستري ميشوند ،از اين کد استفاده مي شود.

بخش هاي  vipکه بيماران داخلي و جراحي به طور مشترک بستري ميشوند
* براي همه مواردي که تخت هاي داخلي در کنار تخت هاي جراحي ،در يک
بخش تعريف شده اند ،از اين بخش استفاده مي شود.

مراقبت هاي ويژه جنرال و بعد از 021

مراقبتهاي ويژه
مراقبت هاي ويژه جراحي

022
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نام بخش

توضیحات

کد

مراقبت هاي ويژه داخلي

023

مراقبت هاي ويژه جراحي اعصاب

024

مراقبت هاي ويژه کودکان

026

PICU

بعد از مراقبت هاي ويژه

028

Post ICU

مراقبت هاي ويژه نوزادان

030

NICU

مراقبت هاي ويژه جراحي قلب باز 032

ICU-OH

بزرگساالن
مراقبت هاي ويژه جراحي قلب باز 034

اطفال
مراقبت ويژه جراحي قلب باز اطفال 035

و بزرگساالن
مراقبت هاي ويژه قلبي

036

بعد از مراقبت هاي ويژه قلبي

038

CCU
Post CCU

مراقبت هاي ويژه قلبي و بعد از 039

مراقبتهاي ويژه قلبي
مراقبت

هاي

ويژه

پس

از 040

Post Cath

آنژيوگرافي
مراقبت هاي ويژه مسموميت

042

مراقبت ويژه سوختگي

044

BICU

مراقبت ويژه پيوند

046

ICUپيوند

مراقبت هاي ويژه تنفسي و ريه

048

RCU

مراقبت ويژه استروک

050

اورژانس و درمانگاه

100

اورژانس جنرال و ترياژ

101

اورژانس جنرال

102

ترياژ

103

براي مواردي که واحد اورژانس و درمانگاه در قالب يک صندوق فعاليت ميکنند.
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نام بخش

کد

اورژانس جراحي

104

اورژانس داخلي

106

اورژانس زنان و زايمان

108

اورژانس روان پزشکي

110

اورژانس مسمومين

112

اورژانس سوختگي

114

اورژانس اطفال

116

اورژانس نوزادان

117

اورژانس چشم پزشکي

118

اورژانس قلب و عروق

120

اورژانس تروما

122

اورژانس اعصاب و روان

124

توضیحات

اورژانس قلب و عروق و اعصاب و 125

روان
اورژانس آنکولوژي

127

واحد احيا قلبي  -ريوي

128

اتاق عمل جنرال سرپايي

200

اتاق عمل جنرال  -سرپايي و 201

بستري
اتاق عمل اورژانس

202

اتاق عمل جنرال بستري

204

اتاق عمل جراحي قلب

206

آنژيوگرافي و آنژيوپالستي

208

آنژيوگرافي تشخيصي

210

آنژيوپالستي

عروق

کرونر

کت لب

212 -

اينترونشنال قلب
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نام بخش

کد

اينترونشنال عروق محيطي

214

نورولوژي اينترونشنال

216

الکتروفيزيولوژي قلب ،ضربان سازها 218

توضیحات

آنژيوپالستي عروق مغز
اي پي لب

و ابليشن
الکتروفيزيولوژي قلب

220

EPS

ابليشن قلب

222

EPS Ablation

جامع اعمال اينترونشنال قلب

223

شامل اعمال کت لب ،اي پي لب وضربان سازها

اتاق عمل نازايي

224

اتاق عمل چشم پزشکي

225

اتاق عمل جراحي زنان

226

اتاق عمل گوش ،حلق و بيني

227

اتاق عمل ارتوپدي

228

اتاق عمل ارولوژي

229

اتاق عمل جراحي توراکس

230

اتاق عمل سوختگي

231

اتاق عمل جراحي پالستيک و 232

زيبايي
اتاق عمل جراحي پالستيک و 233

سوختگي
اتاق عمل جراحي مغز و اعصاب

234

اتاق عمل جراحي کولورکتال

235

اتاق عمل جراحي سرطان

236

اتاق عمل جراحي ستون فقرات

237

اتاق عمل پوست

238

کارکنان بيهوشي اتاق عمل

239

پمپيستهاي اتاق عمل

240
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کد

توضیحات

نام بخش
اتاق عمل جنرال و CSR

249

براي مواردي است که کارکنان بخش اتاق عمل و کارکنان واحد  CSRمشترک

اتاق عمل پيوند

250

پيوند مغز استخوان

252

پيوند جنرال

254

پيوند کليه

256

پيوند کبد

258

پيوند اعضا

260

پيوند پانکراس

262

پيوند ريه

264

پيوند قلب

266

پيوند روده

268

پيوند قرنيه چشم

270

کاشت حلزون

272

جنرال پيوند

274

جراحي جنرال بزرگساالن

300

جراحي جنرال اطفال

302

جراحي جنرال بزرگساالن و اطفال

303

جراحي فک و صورت

304

جراحي قلب بزرگساالن

306

جراحي قلب اطفال

308

جراحي قلب بزرگساالن و اطفال

309

جراحي ترميم و پالستيک

310

جراحي سوختگي

311

جراحي مغز و اعصاب

312

هستند
در مواردي که عمل پيوند در اتاق عمل جنرال بيمارستان انجام ميشود ،اتاق عمل
جنرال (کد  )023انتخاب شود

عدم تفکيک بين عضو پيوندي از يکديگر
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نام بخش

کد

جراحي ترميمي و سوختگي

313

جراحي عروق

314

زنان و زايمان

316

مراقبت پس از زايمان

317

جراحي گوش ،حلق و بيني

318

جراحي پروکتولوژي

320

توضیحات

Postpartum

جراحي کليه و مجاري ادراري 322 -

بزرگساالن و اطفال
جراحي کولورکتال

324

جراحي چشم

326

جراحي چشم و ليزر چشم

327

جراحي ستون فقرات

328

جراحي ارتوپدي بزرگساالن و 330

اطفال
جراحي ارتوپدي بزرگساالن

332

جراحي ارتوپدي اطفال

334

جراحي دست

336

جراحي زانو

338

جراحي قفسه سينه

340

جراحي سرطان

342

ضايعات نخاعي

344

باروري و ناباروري

346

بلوک زايمان سطح 3

348

توراکس

درمانگاه مامايي براي معاينه موارد اورژانسي در ساختار بلوک زايمان لحاظ شده
است.

بلوک زايمان سطح  3و درمانگاه 349

منظور از درمانگاه مامايي معاينه و ويزيت مادران غيراورژانسي در نوبت کاري صبح

مامايي

است.
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نام بخش
بلوک زايمان سطح 0

کد

توضیحات

350

درمانگاه مامايي براي معاينه موارد اورژانسي در ساختار بلوک زايمان لحاظ شده
است.

بلوک زايمان سطح  0و درمانگاه 351

منظور از درمانگاه مامايي معاينه و ويزيت مادران غيراورژانسي در نوبت کاري صبح

مامايي

است.

بلوک زايمان سطح 1

352

درمانگاه مامايي براي معاينه موارد اورژانسي در ساختار بلوک زايمان لحاظ شده
است.

بلوک زايمان سطح  1و درمانگاه 353

منظور از درمانگاه مامايي معاينه و ويزيت مادران غيراورژانسي در نوبت کاري صبح

مامايي

است.

استريوتاکسي

356

جراحي محدود  -دي کلينيک

357

داخلي جنرال

400

داخلي و عفوني بزرگساالن

401

عفوني بزرگساالن

402

اطفال و عفوني

403

عفوني اطفال

404

عفوني اطفال و بزرگساالن

405

اطفال

406

اطفال و نوزادان

407

نوزادان

408

نوزاران و بخش مراقبت ويژه 409

کودکان

براي مواردي است که بيماران نوزادان و مراقبتهاي ويژه در هم ادغام يافته است

نوزادان
نوزادان پرخطر

410

اطفال و تاالسمي

411

مسموميت و سم شناسي باليني

412

بارداري پرخطر

414

پست پارتوم

416
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام بخش

کد

غدد برگساالن

418

غدد اطفال

420

غدد اطفال و بزرگساالن

421

مراقبتهاي

تنفسي 422

ريه

و

توضیحات

بزرگساالن
ريه و مراقبتهاي تنفسي اطفال

424

ريه و مراقبتهاي تنفسي اطفال و 425

بزرگساالن
گوارش بزرگساالن

426

گوارش اطفال

428

گوارش اطفال و بزرگساالن

429

نفرولوژي بزرگساالن

430

نفرولوژي اطفال

432

نفرولوژي اطفال و بزرگساالن

433

نورولوژي بزرگساالن

434

نورولوژي اطفال

436

نورولوژي اطفال و بزرگساالن

437

ايمنولوژي

438

روماتولوژي

440

پوست

441

پوست و جذام

442

اعصاب و روان

444

سايکوسوماتيک

445

روانپزشکي بزرگساالن

446

روانپزشکي برزگساالن و ECT

447

روانپزشکي کودکان

448

داخلي اعصاب
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام بخش

کد

روانپزشکي کودکان و بزرگساالن

449

بستري پزشکي هستهاي

450

سرپايي و بستري پزشکي هستهاي

451

داخلي قلب و عروق

452

توضیحات

خون و شيمي درماني بزرگساالن و 453

کودکان
خون بزرگساالن

454

بخش خون و شيمي درماني 455

کودکان
خون کودکان

456

خون کودکان و بزرگساالن

457

شيمي درماني بستري بزرگساالن

458

داخلي و شيمي درماني بزرگساالن

459

شيمي درماني بستري کودکان

460

داخلي و شيمي درماني کودکان

461

بستري راديوتراپي

462

بستري اعتياد

464

بستري طب فيزيکي و توانبخشي

466

همودياليز و دياليز صفاقي

468

همودياليز ،دياليز صفاقي ،تاالسمي 469

و هموفيلي
همودياليز

470

دياليز صفاقي

472

واحد مشاوره

473

داخلي جنرال بخش هاي فوق 475

در اين بخش ترکيبي از تخت هاي فوق تخصصي مرتبط با گروه داخلي وجود دارد.

تخصصي
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام بخش

توضیحات

کد

داخلي قلب و عروق و مراقبت پس 476

از آنژيوگرافي
کلنيک ويژه بيمارستان

500

به لحاظ مالي وابسته به بيمارستان است و فقط در نوبت کاري عصر فعال است.

کلينيک ويژه سطح شهر

502

به لحاظ مالي مستقل از بيمارستان است

درمانگاه جنرال

504

در مواردي که کلينيک در ساعات صبح فعال است

درمانگاه و کلينيک ويژه بيمارستان

505

به لحاظ مالي وابسته به بيمارستان است (در هر دو نوبت کاري صبح و عصر فعال

درمانگاه داخلي

506

درمانگاه قلب و عروق بزرگساالن

507

درمانگاه جراحي بزرگساالن

508

درمانگاه چشم پزشکي

509

درمانگاه پوست

510

درمانگاه گوش ،حلق و بيني

511

است)

درمانگاه آناليز پيس ميکر و 512

ICD

دفيبرالتور
درمانگاه ارتوپدي

513

درمانگاه زنان

515

درمانگاه پيشگيري

516

درمانگاه اطفال

517

درمانگاه نازايي

518

درمانگاه روانپزشکي

519

درمانگاه طب سالمندان

520

درمانگاه عفوني

521

کلينيک خواب

522

درمانگاه نوزادان

523

کلينيک درد

524
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام بخش

توضیحات

کد

درمانگاه غدد و متابوليسم

525

کلينيک زخم

526

درمانگاه روماتولوژي

527

گچ گيري

528

درمانگاه گوارش

529

تزريقات و پانسمان

530

درمانگاه ريه

531

پزشکي ورزشي

532

درمانگاه خون  -هماتولوژي

533

طب سوزني

534

درمانگاه جراحي قلب بزرگساالن

535

طب سنتي و مکمل

536

درمانگاه طب فيزيکي و توانبخشي

537

هموفيلي و تاالسمي

538

تاالسمي

540

دياليز و تاالسمي

541

هموفيلي

542

تزريق خون

544

يوروديناميک

546

سلول درماني

548

کلينيک کاشت حلزون

550

شيمي درماني سرپايي

552

سوء مصرف مواد سرپايي

554

MMT

ليزرتراپي

556

ليزر

ليزيک و الزک

558
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام بخش

کد

پزشکي هسته اي سرپايي

560

راديوتراپي سرپايي

562

بهداشت مادر و کودک

564

واکسيناسيون

566

پالسما فرزيس

568

مانيتورينگ بيماران صرعي

574

سنگشکن

575

درمانگاه خون و شيمي درماني

576

درمانگاه ديابت

578

درمانگاه زنان و مامايي

579

درمانگاه مجزوبين

580

درمانگاه جراحي قلب اطفال

583

درمانگاه قلب اطفال

584

درمانگاه مغز و اعصاب بزرگساالن

586

درمانگاه مغز و اعصاب اطفال

587

توضیحات

درمانگاه مغز و اعصاب اطفال و 588

بزرگساالن
درمانگاه جراحي اطفال

590

درمانگاه بيهوشي

592

درمانگاه پزشکي قانوني

594

درمانگاه اورولوژي

595

درمانگاه پريناتالوژي

596

درمانگاه تخصصي تغذيه

598

فيزيوتراپي

600

شنوايي شناسي بزرگساالن

602

ويژه متخصصين تغذيه

اديومتري
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام بخش

کد

شنواييشناسي نوزادان

604

شنواييشناسي نوزادان و بزرگساالن

605

گفتار درماني

606

کاردرماني

608

بيناييسنجي

610

عينک سازي

612

ارتوپدي فني

614

درمانگاه مامايي

616

آموزش مادران باردار

617

روانشناس باليني و سالمت روان

618

تغذيه باليني

620

بازتواني قلبي-ريوي

622

دندانپزشکي عمومي

630

داندانپزشکي تخصصي

632

ترميم و زيبايي دندانپزشکي

634

جراحي لثه

636

ارتودنسي

638

بيماري هاي دهان و دندان

640

دندانپزشکي اطفال

642

جراحي دهان و دندان

644

ترميم ريشه دندان

646

ايمپلنت

648

داروخانه سرپايي

660

داروخانه بستري

662

داروخانه سطح شهر

664

توضیحات

ويژه کارشناسان تغذيه
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام بخش

کد
666

سيکلوترن

توضیحات
داروخانه پزشکي هستهاي

داروخانه عمومي  -سرپايي و 668

بستري
700

خدمات جامع آزمايشگاه

شامل بخش هاي آزمايشگاه تشخيصي-طبي ،پاتولوژي ،ژنتيک و بانک خون و يا
ساير موارد

تشخيصي-طبي701 ،

آزمايشگاه

شامل هر سه بخش آزمايشگاه تشخيصي-طبي ،پاتولوژي وژنتيک

پاتولوژي و ژنتيک
آزمايشگاه

تشخيصي-طبي

و 702

شامل هر دو بخش آزمايشگاه تشخيصي-طبي و پاتولوژي

پاتولوژي
آزمايشگاه

تشخيصي-طبي

و 703

پاتولوژي و بانک خون
آزمايشگاه تشخيصي-طبي

704

پاتولوژي و ژنتيک ندارد ولي بقيه را دارد.

پاتولوژي

706

آسيب شناسي

آزمايشگاه ژنتيک

708

آزمايشگاه بانک خون

710

آزمايشگاه تشخيصي-طبي و بانک 711

خون
آزمايشگاه تخصصي کشت و آنتي 712

بيوگرام سل
بخش گازهاي خوني

713

آزمايشگاه جنين شناسي و نازايي

714

آزمايشگاه مرجع يا رفرانس سالمت

716

آزمايشگاه پزشکي هستهاي

718

آزمايشگاه ايمونولوژي

720

آزمايشگاه ميکروب شناسي

722

آزمايشگاه هورمون شناسي

724
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام بخش

کد

آزمايشگاه اورژانس

728

آزمايشگاه کلينيک ويژه

730

آزمايشگاه سل

732

آزمايشگاه مولکولي شناسي

734

آزمايشگاه سيتولوژي

735

آزمايشگاه انگل شناسي

736

آزمايشگاه بيوشيمي

738

مرکز جامع تصويربرداري پزشکي

750

راديولوژي

752

راديوگرافي

754

سونوگرافي

756

راديوگرافي و سونوگرافي

757

سيتياسکن

758

راديوگرافي و سيتياسکن

759

سيتي اسکن مالتي اساليس

760

سي تي اسکن و سونوگرافي

761

MRI

762

سي تي اسکن و MRI

763

ماموگرافي

764

سونوگرافي و ماموگرافي

765

دانسيتومتري

766

راديوگرافي و دانسيتومتري

767

آنژيوگرافي عروق محيطي

768

تصويربرداري چشم

770

توضیحات

شامل کليه زيربخش هاي راديوگرافي ،سونوگرافي ،سيتي اسکن،MRI ،
ماموگرافي و راديولوژي عروق محيطي است
شامل حداقل سه مورد از زيربخشهاي راديوگرافي ،سونوگرافي ،سيتي اسکن،
سنجش تراکم استخوان ،ماموگرافي و MRI

سونوگرافي داپلر ،داپلرکالر داپلر

سنجش تراکم استخوان

EOG (Electro Oculography), ERG (Electro Retino graphy),
VEP (Visual Evoked Potentials), OCT (Optical Coherence
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام بخش

توضیحات

کد

) ،Tomography),GDX,UBM(Ultrasound Biomicroscopyآنژيوگرافي
چشم .توپوگرافي ,پنتاکم .پاکي متري
PET

774

CBCT

776

راديولوژي اورژانس

778

نوار عروق

786

راديولوژي و سنگ شکن

788

گوارش سرپايي

800

فقط شامل بخش هاي آندوسکوپي و کولونوسکوپي

جامع گوارش

801

شامل بخش گوارش سرپايي در ترکيب با يکي از خدمات تشخيصي تخصصي

آندوسکوپي

802

کولونوسکوپي

804

ERCP

806

الکتروشوک

808

راديولوژي فک و صورت

گوارش

خدمات جامع تشخيصي و تخصصي 811

ECT

شامل حداقل  1مورد از خدمات تشخيصي تخصصي قلب

قلب
تست ورزش

812

اکوکارديوگرافي

814

تست ورزش و اکوکارديوگرافي

815

اکوکارديوگرافي نوزادان

816

اکوکارديوگرافي مري

818

اکوکارديوگرافي و اکوکارديوگرافي 819

مري
الکتروکارديوگرافي

820

هولترمانيتورنيگ قلب

822

اسپيرومتري

824

برونکوسکوپي

826

EKG
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام بخش

توضیحات

کد

اسپرومتري و برونکوسکوپي

827

تست متاکولين

828

تست متاکولين و اسپرومتري

829

مطالعات الکترودياگنوز

830

پوواتراپي

832

فتوديناميک

834

الکتروانسفالوگرافي

836

EEG

جامع خدمات تشخيصي تخصصي

838

شامل حداقل  0مورد از بخشهاي آندوسکوپي ،کولونوسکوپي،ERCP ،

NCV, EMG

اسپيرومتري ،اکوکارديوگرافي ،تست ورزش ،اکومري و برونکوسکوپي

پیوست  – 12نوعK
سیستم کدگذاريthritaEHR.kType :
نوع ضريب کا

کد

بیهوشی

3

داخلی

0

فیزيوتراپی

1

جراحی

0

دندان زشکی

0

عمومی

1

0

پیوست  - 13نوع پذیرش
سیستم کدگذاريthritaEHR.admissionType :
-3اين Kبعد از تصويب ،تصويب نامه شماره/00002ت 02190/ها مورخ3111/0/3وتصويب نامه شماره/00901ت 02190/ها مورخ3111/0/0هيئت
محترم وزيران درخصوص کتاب جديد ارزش نسبي خدمات سالمت جمهوري اسالمي ايران ،مستند به بند (ها)ماده( )19قانون برنامه پنجم توسعه
کشور ،به منظور ابالغبه واحدهاي تابعه ،بيمارستانها و مؤسسات تشخيصي و درماني دولتي ،عمومي غيردولتي،خيريه وخصوصي جهت اجرا ،ازتاريخ
 3111/0/3اضافه شده است.
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نوع پذيرش

کد

سرپايی

3

بستري

0

انتقالی

1

اورژانس

0

بستري از اورژانس

0

پیوست  - 14نوع سازمان
سیستم کدگذاريthritaEHR.organizationType
اصطالح

کد اصطالح

ستاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

3

دانشگاه علوم پزشکی

0

شبکه شهرستان

1

مطب

0

بیمارستان

0

درمانگاه عمومی

0

درمانگاه تخصصی

0

مرکز تصويربرداري

9

آزمايشگاه پاتولوژي

1.3

آزمايشگاه تشخیص طبی

1.0

آزمايشگاه پاتوبیولوژي

1.1

داروخانه

32

مرکز هستهاي

33

مرکز توانبخشی

30

مرکز جامع توانبخشی

31

مرکز جراحی محدود

30
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

اصطالح

کد اصطالح

خانه بهداشت

30

مرکز شهري

30

پايگاه شهري

30

مرکز روستايی

39

پايگاه روستايی

31

مرکز ناباروري

02

مرکز معتادان خودمعرف

03

مرکز آمبوالنس

00

آرامستان

01

پزشکی قانونی

00

نظام پزشکی

00

مرکز بهداشتی درمانی شهري روستايی

00

پايگاه مراقبت بهداشتی مرزي

00

پیوست  -19وضعیت بیمار هنگام ترخیص
سیستم کدگذاريthritaEHR.conditionOnDischarge :

وضعیت هنگام ترخیص

کد وضعیت

بهبودي کامل

3

بهبودي نسبی

0

ترخیص با میل شخصی

1

فوت

0

پیگیري

0

انتقال به مرکز ديگر

0
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

فرار

0

ادامه درمان با تعويض بیمه پايه

9

تبديل به بستري

1

پیوست  - 16نقش ارائهدهنده خدمت
سیستم کدگذاريthritaEHR.healthcareProvider.role:
اصطالح

کد اصطالح

پزشک معالج

3.3

پزشک بستريکننده

3.0

پزشک ارجاعدهنده

3.1

پزشک مشاور

3.0

نماينده بیمه

0.3

پرستار

1.3

سرپرستار

1.0

جراح اصلی

0.3

کمک جراح

0.0

متخصص بیهوشی

0

تجويزگر

0

مسئول فنی

0

پیوست  - 17رشتههای حوزه سالمت
سیستم کدگذاريthritaEHR.specialty :
نام رشته

کد

کاردان اتاق عمل

101103

کاردان بهداشت حرفه اي

101155

کاردان بهداشت دهان

101156
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام رشته

کد

کاردان بهداشت عمومی

101158

کاردان بهداشت محیط

101160

کاردان بهداشت مدارس

101161

کاردان بهداشتکار دهان و دندان

101163

کاردان پرستاري

101192

کاردان پرستاري دندان زشکی

101196

کاردان پروتزهاي دندانی

101204

کاردان تکنولوژي پرتودرمانی -راديوتراپی

101231

کاردان تکنولوژي پرتوشناسی -راديولوژي

101232

کاردان تکنولوژي پزشکی هسته اي

101233

کاردان صنايع ايمنی صنعتی

101324

کاردان علوم آزمايشگاهی

101340

کاردان فوريتهاي پزشکی

101358

کاردان مامايی

101381

کاردان مدارك پزشکی

101382

کاردان هوشبري

101422

کارشناس اتاق عمل

111103

کارشناس اعضاي مصنوعی و وسايل کمکی

111120

کارشناس بهداشت عمومی

111158

کارشناس بینايی سنجی

111117

کارشناس پرستاري

111192

کارشناس تکنولوژي پرتودرمانی

111229

کارشناس تکنولوژي پرتوشناسی -راديولوژي

111232

کارشناس تکنولوژي پزشکی هسته اي

111233

کارشناس داروسازي

111266

کارشناس رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی

111285

کارشناس روانشناسی بالینی

111292

کارشناس روانشناسی عمومی

111293

کارشناس شنوايی شناسی

111321

کارشناس علوم آزمايشگاهی

111340

کارشناس علوم اجتماعی -خدمات اجتماعی

111338

کارشناس علوم تغذيه

111343
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داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام رشته

کد

کارشناس علوم و صنايع غذايی -کنترل کیفی و بهداشتی

111348

کارشناس فیزيوتراپی

111360

کارشناس فناوري اطالعات سالمت

111355

کارشناس کاردرمانی

111367

کارشناس کتابداري در شاخه پزشکی

111369

کارشناس گفتار درمانی

111374

کارشناس مامايی

111381

کارشناس مددکاري اجتماعی

111383

کارشناس مديريت خدمات بهداشتی درمانی

111390

کارشناس مشاوره

111394

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

111402

کارشناس مهندسی بهداشت حرفه اي

111401

کارشناس مهندسی پزشکی بالینی

111407

کارشناس مهندسی پزشکی -بیوالکتريک

111405

کارشناس مهندسی صنايع -ايمنی صنعتی

111408

کارشناس هوشبري

111422

کارشناس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

111262

کارشناس ساخت پروتزهاي دندانی

111307

کارشناس فوريتهاي پزشکی

111358

کارشناس مدارك پزشکی

111382

کارشناس ارشد اپیدمیولوژي

141102

کارشناس ارشد اتاق عمل

141103

کارشناس ارشد اخالق پزشکی

141106

کارشناس ارشد ارزيابی فناوري سالمت- H.T.A

141111

کارشناس ارشد ارگونومی

141112

کارشناس ارشد اعضاء مصنوعی

141119

کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت

141121

کارشناس ارشد اکولوژي انسانی

141128

کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

141130

کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی

141133

کارشناس ارشد ايمنی شناسی پزشکی

141135

کارشناس ارشد آمار زيستی

141143
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نام رشته

کد

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

141144

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

141146

کارشناس ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سالمت

141147

کارشناس ارشد بافت شناسی

141149

کارشناس ارشد باکتري شناسی پزشکی

141151

کارشناس ارشد برنامهريزي يادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی

141152

کارشناس ارشد بهداشت پرتوها

141154

کارشناس ارشد بهداشت روان

141157

کارشناس ارشد بهداشت و ايمنی مواد غذايی

141162

کارشناس ارشد بینايی سنجی

141177

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

141184

کارشناس ارشد بیهوشی

141178

کارشناس ارشد پرستاري

141192

کارشناس ارشد پرستاري اورژانس

141193

کارشناس ارشد پرستاري توانبخشی

141194

کارشناس ارشد پرستاري داخلی -جراحی

141195

کارشناس ارشد پرستاري سالمندي

141197

کارشناس ارشد پرستاري سالمت جامعه

141198

کارشناس ارشد پرستاري کودکان

141199

کارشناس ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه

141200

کارشناس ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

141201

کارشناس ارشد پرستاري نظامی

141202

کارشناس ارشد پزشکی ورزشی

141217

کارشناس ارشد پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی

141219

کارشناس ارشد تاريخ علوم پزشکی

141224

کارشناس ارشد ترکیبات طبیعی و دارويی دريايی

141225

کارشناس ارشد تکنولوژي گردش خون

141235

کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

141262

کارشناس ارشد خون شناسی آزمايشگاهی و بانک خون

141263

کارشناس ارشد راديوبیولوژي و حفاظت پرتويی

141280

کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

141286

کارشناس ارشد روان پرستاري

141287
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نام رشته

کد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

141292

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

141293

کارشناس ارشد روانشناسی وآموزش کودکان استثنايی

141295

کارشناس ارشد زيست فناوري پزشکی

141301

کارشناس ارشد ژنتیک انسانی

141305

کارشناس ارشد سالمت سالمندي

141312

کارشناس ارشد سالمت و رسانه

141313

کارشناس ارشد سم شناسی

141315

کارشناس ارشد سم شناسی محیط

141317

کارشناس ارشد شنوايی شناسی

141321

کارشناس ارشد شیمی داروئی

141322

کارشناس ارشد طب سنتی ايرانی

141330

کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذيه

141341

کارشناس ارشد علوم تشريحی

141342

کارشناس ارشد علوم تغذيه

141343

کارشناس ارشد علوم تغذيه در بحران و حوادث غیرمترقبه

141344

کارشناس ارشد علوم داروهاي پرتوزا

141345

کارشناس ارشد علوم کتابداري و اطالع رسانی

141347

کارشناس ارشد علوم و صنايع غذايی -کنترل کیفی و بهداشتی

141348

کارشناس ارشد فناوري اطالعات سالمت

141355

کارشناس ارشد فناوري تصويربرداري پزشکی- MRI

141356

کارشناس ارشد فناوري تصويربرداري پزشکی -سیتی اسکن

141357

کارشناس ارشد فیزيک پزشکی

141359

کارشناس ارشد فیزيوتراپی

141360

کارشناس ارشد فیزيوتراپی ورزشی

141361

کارشناس ارشد فیزيولوژي

141362

کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی

141364

کارشناس ارشد کارآفرينی در نظام سالمت

141368

کارشناس ارشد کار درمانی

141367

کارشناس ارشد کنترل مواد خوراکی و اشامیدنی

141372

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

141374

کارشناس ارشد مامايی

141381
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نام رشته

کد

کارشناس ارشد مدارك پزشکی

141382

کارشناس ارشد مددکاري اجتماعی

141383

کارشناس ارشد مديريت پسماند

141387

کارشناس ارشد مديريت توانبخشی

141389

کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتی درمانی

141390

کارشناس ارشد مديريت سالمت ،ايمنی و محیط زيست

141391

کارشناس ارشد مشاوره

141394

کارشناس ارشد مشاوره در مامايی

141396

کارشناس ارشد مهندسی ايمنی صنعتی

141399

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه اي

141401

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

141492

کارشناس ارشد مهندسی بیمارستان

141403

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی -بیوالکتريک

141405

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی -زيست مواد

141406

کارشناس ارشد میکروبشناسی

141411

کارشناس ارشد میکروبشناسی مواد غذايی

141412

کارشناس ارشد نانوفناوري پزشکی

141417

کارشناس ارشد نظارت بر امور دارويی

141418

کارشناس ارشد ويروس شناسی پزشکی

141424

کارشناس ارشد مديريتMBA

141384

دانشجوي دکتراي پزشکی

150212

دکتراي پزشکی

151212

دکتراي داروسازي

151266

دکتراي دندان زشکی

151275

دکتراي علوم آزمايشگاهی

151340

دانشجوي تخصص آسیب شناسی

170141

دانشجوي تخصص ارتوپدي

170108

دانشجوي تخصص بیماريهاي پوست

170165

دانشجوي تخصص بیماريهاي داخلی

170166

دانشجوي تخصص بیماريهاي عفونی و گرمسیري

170172

دانشجوي تخصص بیماريهاي قلب و عروق

170174

دانشجوي تخصص بیماريهاي مغز و اعصاب

170176
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نام رشته

کد

دانشجوي تخصص بیهوشی

170178

دانشجوي تخصص پرتودرمانی

170191

دانشجوي تخصص پزشکی اجتماعی

170213

دانشجوي تخصص پزشکی قانونی

170214

دانشجوي تخصص پزشکی ورزشی

170217

دانشجوي تخصص پزشکی هسته اي

170216

دانشجوي تخصص جراحی عمومی

170250

دانشجوي تخصص جراحی کلیه و مجاري ادراري تناسلی

170255

دانشجوي تخصص جراحی مغز و اعصاب

170257

دانشجوي تخصص چشم پزشکی

170260

دانشجوي تخصص راديولوژي

170281

دانشجوي تخصص روان زشکی

170288

دانشجوي تخصص زنان و زايمان

170300

دانشجوي تخصص طب اورژانس

170325

دانشجوي تخصص طب سالمندي

170329

دانشجوي تخصص طب فیزيکی و توانبخشی

170331

دانشجوي تخصص طب کار

170332

دانشجوي تخصص طب هوا و فضا و زير سطحی

170335

دانشجوي تخصص کودکان

170373

دانشجوي تخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

170378

دانشجوي تخصص اپیدمیولوژي

170102

دانشجوي تخصص بهداشت مادر و کودك

170159

دانشجوي تخصص داروسازي بالینی -کلینیکال فارماسی

170267

دانشجوي تخصص ارتودانتیکس

170110

دانشجوي تخصص اندودانتیکس

170129

دانشجوي تخصص بیماريهاي دهان وفک و صورت

170168

دانشجوي تخصص پاتولوژي دهان و فک -آسیب شناسی دهان و دندان

170189

دانشجوي تخصص پروتزهاي دندانی

170204

دانشجوي تخصص پريودانتیکس

170211

دانشجوي تخصص جراحی دهان و فک و صورت

170245

دانشجوي تخصص دندان زشکی ترمیمی

170278

دانشجوي تخصص دندان زشکی کودکان

170279
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کد

دانشجوي تخصص راديولوژي دهان و فک و صورت

170283

متخصص آسیب شناسی

171141

متخصص ارتوپدي

171108

متخصص بیماريهاي پوست

171165

متخصص بیماريهاي داخلی

171166

متخصص بیماريهاي عفونی و گرمسیري

171172

متخصص بیماريهاي قلب و عروق

171174

متخصص بیماريهاي مغز و اعصاب

171176

متخصص بیهوشی

171178

متخصص پرتودرمانی

171191

متخصص پزشکی اجتماعی

171213

متخصص پزشکی قانونی

171214

متخصص پزشکی ورزشی

171217

متخصص پزشکی هسته اي

171216

متخصص جراحی عمومی

171250

متخصص جراحی کلیه و مجاري ادراري تناسلی

171255

متخصص جراحی مغز و اعصاب

171257

متخصص چشم پزشکی

171260

متخصص راديولوژي

171281

متخصص روان زشکی

171288

متخصص زنان و زايمان

171300

متخصص طب اورژانس

171325

متخصص طب سالمندي

171329

متخصص طب فیزيکی و توانبخشی

171331

متخصص طب کار

171332

متخصص طب هوا و فضا و زير سطحی

171335

متخصص کودکان

171373

متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

171378

متخصص اپیدمیولوژي

171102

متخصص بهداشت مادر و کودك

171159

متخصص داروسازي بالینی -کلینیکال فارماسی

171267

متخصص ارتودانتیکس

171110
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کد

متخصص اندودانتیکس

171129

متخصص بیماريهاي دهان وفک و صورت

171168

متخصص پاتولوژي دهان و فک -آسیب شناسی دهان و دندان

171189

متخصص پروتزهاي دندانی

171204

متخصص پريودانتیکس

171211

متخصص جراحی دهان و فک و صورت

171245

متخصص دندان زشکی ترمیمی

171278

متخصص دندان زشکی کودکان

171279

متخصص راديولوژي دهان و فک و صورت

171283

دانشجوي فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي بالینی

200137

دانشجوي فوق تخصص بیماريهاي ريه

200169

دانشجوي فوق تخصص بیماريهاي قلب و عروق

200174

دانشجوي فوق تخصص جراحی اطفال

200237

دانشجوي فوق تخصص جراحی پالستیک ،ترمیمی و سوختگی

200239

دانشجوي فوق تخصص جراحی قفسه صدري

200253

دانشجوي فوق تخصص جراحی قلب و عروق

200254

دانشجوي فوق تخصص جراحی عروق

200249

دانشجوي فوق تخصص خون و سرطان اطفال

200264

دانشجوي فوق تخصص خون و سرطان بالغین

200265

دانشجوي فوق تخصص روان زشکی اطفال

200289

دانشجوي فوق تخصص روان زشکی کودك و نوجوان

200290

دانشجوي فوق تخصص روماتولوژي

200296

دانشجوي فوق تخصص روماتولوژي کودکان

200297

دانشجوي فوق تخصص ريه کودکان

200299

دانشجوي فوق تخصص طب نوزادي و پیرامون تولد

200334

دانشجوي فوق تخصص عفونی اطفال

200336

دانشجوي فوق تخصص عفونی بالغین

200337

دانشجوي فوق تخصص غدد درون ريز و متابولیسم

200350

دانشجوي فوق تخصص غدد درون ريز و متابولیسم کودکان

200351

دانشجوي فوق تخصص قلب اطفال

200366

دانشجوي فوق تخصص کلیه اطفال

200370

دانشجوي فوق تخصص گوارش اطفال

200376
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دانشجوي فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

200377

دانشجوي فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

200398

دانشجوي فوق تخصص نفرولوژي

200419

فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي بالینی

201137

فوق تخصص بیماريهاي ريه

201169

فوق تخصص بیماريهاي قلب و عروق

201174

فوق تخصص جراحی اطفال

201237

فوق تخصص جراحی پالستیک ،ترمیمی و سوختگی

201239

فوق تخصص جراحی قفسه صدري

201253

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

201254

فوق تخصص جراحی عروق

201249

فوق تخصص خون و سرطان اطفال

201264

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

201265

فوق تخصص روان زشکی اطفال

201289

فوق تخصص روان زشکی کودك و نوجوان

201290

فوق تخصص روماتولوژي

201296

فوق تخصص روماتولوژي کودکان

201297

فوق تخصص ريه کودکان

201299

فوق تخصص طب نوزادي و پیرامون تولد

201334

فوق تخصص عفونی اطفال

201336

فوق تخصص عفونی بالغین

201337

فوق تخصص غدد درون ريز و متابولیسم

201350

فوق تخصص غدد درون ريز و متابولیسم کودکان

201351

فوق تخصص قلب اطفال

201366

فوق تخصص کلیه اطفال

201370

فوق تخصص گوارش اطفال

201376

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

201377

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

201398

فوق تخصص نفرولوژي

201419

HIV/AIDSدانشجوي فلوشیپ بالینی

210101

دانشجوي فلوشیپ اتولوژي و نورواتولوژي

210104

دانشجوي فلوشیپ اختالالت کف لگن در زنان

210105

145

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام رشته

کد

دانشجوي فلوشیپ ارتوپدي کودکان

210109

دانشجوي فلوشیپ اروانکولوژي

210113

دانشجوي فلوشیپ ارولوژي اطفال

210114

دانشجوي فلوشیپ ارولوژي ترمیمی

210115

دانشجوي فلوشیپ ارولوژي زنان و زايمان

210116

دانشجوي فلوشیپ استرابیسم

210117

دانشجوي فلوشیپ استريوتاکسی

210118

دانشجوي فلوشیپ اقدامات مداخلهاي قلب بزرگسال

210124

دانشجوي فلوشیپ اقدامات مداخلهاي قلب و عروق کودکان

210125

دانشجوي فلوشیپ اکو کارديوگرافی

210126

دانشجوي فلوشیپ اکولو پالستیک

210127

دانشجوي فلوشیپ انکولوژي زنان

210131

دانشجوي فلوشیپ اينترونشنال کارديولوژي

210139

دانشجوي فلوشیپ اينترونشنال کارديولوژي درکودکان ونوجوانان

210140

دانشجوي فلوشیپ آسیب شناسی پوست

210142

دانشجوي فلوشیپ آندويورولوژي

210148

دانشجوي فلوشیپ بیماريهاي سطح چشم

210170

دانشجوي فلوشیپ بیماريهاي قرنیه و خارج چشمی

210173

دانشجوي فلوشیپ بیماريهاي مادرزادي قلب در بالغین

210175

دانشجوي فلوشیپ بیماريهاي عفونی در بیماران مبتال به نقص ايمنی و

210171

پیوند
دانشجوي فلوشیپ بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شکم

210179

دانشجوي فلوشیپ بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

210180

دانشجوي فلوشیپ بیهوشی قلب

210181

دانشجوي فلوشیپ بیهوشی کودکان

210182

دانشجوي فلوشیپ پاتولوژي اطفال

210187

دانشجوي فلوشیپ پاتولوژي چشم

210188

دانشجوي فلوشیپ پاتولوژي مولکوالروسیتوژنتیک

210190

دانشجوي فلوشیپ پريناتولوژي

210209

دانشجوي فلوشیپ پیس میکرو اينترونشنال -الکتروفیزيولوژي

210218

دانشجوي فلوشیپ پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی

210220

دانشجوي فلوشیپ پیوند کبد

210221

146

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام رشته

کد

دانشجوي فلوشیپ پیوند کلیه

210222

دانشجوي فلوشیپ پیوند کلیه و اوروانکولوژي

210223

دانشجوي فلوشیپ تروماي جراحی عمومی

210227

دانشجوي فلوشیپ جراحی پستان

210238

دانشجوي فلوشیپ جراحی درون بین زنان

210243

دانشجوي فلوشیپ جراحی عمومی درون بین -الپاراسکوپی

210251

دانشجوي فلوشیپ جراحی دست

210244

دانشجوي فلوشیپ جراحی ستون فقرات

210246

دانشجوي فلوشیپ جراحی سر و گردن

210247

دانشجوي فلوشیپ جراحی سرطان

210248

دانشجوي فلوشیپ جراحی عروق

210249

دانشجوي فلوشیپ جراحی کولورکتال

210256

دانشجوي فلوشیپ جراحی زانو

210258

دانشجوي فلوشیپ چشم اطفال

210259

دانشجوي فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم

210261

دانشجوي فلوشیپ درد

210270

دانشجوي فلوشیپ درماتو پاتولوژي

210272

دانشجوي فلوشیپ راديولوژي مداخله اي

210284

دانشجوي فلوشیپ روان زشکی نظامی

210291

دانشجوي فلوشیپ رينولوژي

210298

دانشجوي فلوشیپ سرطانهاي دستگاه ادراري -تناسلی

210309

دانشجوي فلوشیپ سوختگی

210318

دانشجوي فلوشیپ طب تسکینی

210326

دانشجوي فلوشیپ طب خواب

210327

دانشجوي فلوشیپ طب روان تنی

210328

دانشجوي فلوشیپ طب مادر و جنین

210333

دانشجوي فلوشیپ قرنیه -سگمان قدامی

210365

دانشجوي فلوشیپ گلوکوم

210375

دانشجوي فلوشیپ الرينگولوژي

210379

دانشجوي فلوشیپ مراقبت هاي ويژه پزشکی- ICU

210392

دانشجوي فلوشیپ مراقبت هاي ويژه کودکان

210393

دانشجوي فلوشیپ ناباروري

210413

147

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام رشته

کد

دانشجوي فلوشیپ نارسايی قلب

210414

دانشجوي فلوشیپ نازايی- IVF

210415

دانشجوي فلوشیپ نوروفیزيولوژي بالینی کودکان

210420

دانشجوي فلوشیپ ويتره ورتین -سگمان خلفی

210423

دانشجوي فلوشیپ ايم لنت

210134

دانشجوي فلوشیپ ارتو سرجري

210107

دانشجوي فلوشیپ انکولوژي دهان و فک و صورت

210132

دانشجوي فلوشیپ بیولوژي دهان

210186

دانشجوي فلوشیپ بوي بد دهان

210164

دانشجوي فلوشیپ پروتز -ايم لنت

210203

دانشجوي فلوشیپ پروتزهاي ماکزيلوفیشیال

210206

دانشجوي فلوشیپ پريو -ايم لنت

210210

دانشجوي فلوشیپ پروتزهاي فک و صورت

210205

دانشجوي فلوشیپ پروستو ايم لنت

210208

دانشجوي فلوشیپ تروماي دندانی

210226

دانشجوي فلوشیپ جراحی پیشرفته -ايم لنت

210240

دانشجوي فلوشیپ جراحی تروماي فک و صورت

210242

دانشجوي فلوشیپ جراحی ترمیمی دهان و فک و صورت

210241

دانشجوي فلوشیپ جراحی فک و صورت کرانیوفاسیال و کودکان

210252

دانشجوي فلوشیپ دردهاي مزمن دهانی -صورتی

210271

دانشجوي فلوشیپ درمان بین رشتهاي ترمیمهاي زيبايی مبتنی بر

210273

باندينگ
دانشجوي فلوشیپ دندان زشکی بیمارستانی -عمومی

210276

دانشجوي فلوشیپ دندان زشکی بیمارستانی -کودکان

210277

دانشجوي فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها

210316

دانشجوي فلوشیپ لیزر

210380

HIV/AIDSفلوشیپ بالینی

211101

فلوشیپ اتولوژي و نورواتولوژي

211104

فلوشیپ اختالالت کف لگن در زنان

211105

فلوشیپ ارتوپدي کودکان

211109

فلوشیپ اروانکولوژي

211113

فلوشیپ ارولوژي اطفال

211114

148

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام رشته

کد

فلوشیپ ارولوژي ترمیمی

211115

فلوشیپ ارولوژي زنان و زايمان

211116

فلوشیپ استرابیسم

211117

فلوشیپ استريوتاکسی

211118

فلوشیپ اقدامات مداخلهاي قلب بزرگسال

211124

فلوشیپ اقدامات مداخلهاي قلب و عروق کودکان

211125

فلوشیپ اکو کارديوگرافی

211126

فلوشیپ اکولو پالستیک

211127

فلوشیپ انکولوژي زنان

211131

فلوشیپ اينترونشنال کارديولوژي

211139

فلوشیپ اينترونشنال کارديولوژي درکودکان ونوجوانان

211140

فلوشیپ آسیب شناسی پوست

211142

فلوشیپ آندويورولوژي

211148

فلوشیپ بیماريهاي سطح چشم

211170

فلوشیپ بیماريهاي قرنیه و خارج چشمی

211173

فلوشیپ بیماريهاي مادرزادي قلب در بالغین

211175

فلوشیپ بیماريهاي عفونی در بیماران مبتال به نقص ايمنی و پیوند

211171

فلوشیپ بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شکم

211179

فلوشیپ بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

211180

فلوشیپ بیهوشی قلب

211181

فلوشیپ بیهوشی کودکان

211182

فلوشیپ پاتولوژي اطفال

211187

فلوشیپ پاتولوژي چشم

211188

فلوشیپ پاتولوژي مولکوالروسیتوژنتیک

211190

فلوشیپ پريناتولوژي

211209

فلوشیپ پیس میکرو اينترونشنال -الکتروفیزيولوژي

211218

فلوشیپ پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی

211220

فلوشیپ پیوند کبد

211221

فلوشیپ پیوند کلیه

211222

فلوشیپ پیوند کلیه و اوروانکولوژي

211223

فلوشیپ تروماي جراحی عمومی

211227

فلوشیپ جراحی پستان

211238

149

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام رشته

کد

فلوشیپ جراحی درون بین زنان

211243

فلوشیپ جراحی عمومی درون بین -الپاراسکوپی

211251

فلوشیپ جراحی دست

211244

فلوشیپ جراحی ستون فقرات

211246

فلوشیپ جراحی سر و گردن

211247

فلوشیپ جراحی سرطان

211248

فلوشیپ جراحی عروق

211249

فلوشیپ جراحی کولورکتال

211256

فلوشیپ جراحی زانو

211258

فلوشیپ چشم اطفال

211259

فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم

211261

فلوشیپ درد

211270

فلوشیپ درماتو پاتولوژي

211272

فلوشیپ راديولوژي مداخله اي

211284

فلوشیپ روان زشکی نظامی

211291

فلوشیپ رينولوژي

211298

فلوشیپ سرطانهاي دستگاه ادراري -تناسلی

211309

فلوشیپ سوختگی

211318

فلوشیپ طب تسکینی

211326

فلوشیپ طب خواب

211327

فلوشیپ طب روان تنی

211328

فلوشیپ طب مادر و جنین

211333

فلوشیپ قرنیه -سگمان قدامی

211365

فلوشیپ گلوکوم

211375

فلوشیپ الرينگولوژي

211379

فلوشیپ مراقبت هاي ويژه پزشکی- ICU

211392

فلوشیپ مراقبت هاي ويژه کودکان

211393

فلوشیپ ناباروري

211413

فلوشیپ نارسايی قلب

211414

فلوشیپ نازايی- IVF

211415

فلوشیپ نوروفیزيولوژي بالینی کودکان

211420

فلوشیپ ويتره ورتین -سگمان خلفی

211423

151

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام رشته

کد

فلوشیپ ايم لنت

211134

فلوشیپ ارتو سرجري

211107

فلوشیپ انکولوژي دهان و فک و صورت

211132

فلوشیپ بیولوژي دهان

211186

فلوشیپ بوي بد دهان

211164

فلوشیپ پروتز-ايم لنت

211203

فلوشیپ پروتزهاي ماکزيلوفیشیال

211206

فلوشیپ پريو -ايم لنت

211210

فلوشیپ پروتزهاي فک و صورت

211205

فلوشیپ پروستو ايم لنت

211208

فلوشیپ تروماي دندانی

211226

فلوشیپ جراحی پیشرفته -ايم لنت

211240

فلوشیپ جراحی تروماي فک و صورت

211242

فلوشیپ جراحی ترمیمی دهان و فک و صورت

211241

فلوشیپ جراحی فک و صورت کرانیوفاسیال و کودکان

211252

فلوشیپ دردهاي مزمن دهانی -صورتی

211271

فلوشیپ درمان بین رشتهاي ترمیمهاي زيبايی مبتنی بر باندينگ

211273

فلوشیپ دندان زشکی بیمارستانی -عمومی

211276

فلوشیپ دندان زشکی بیمارستانی -کودکان

211277

فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها

211316

فلوشیپ لیزر

211380

فلوشیپ بیماري صرع

211425

فلوشیپ بیماريMS

211426

فلوشیپ کاشت حلزون

211427

فلوشیپ جراحی شانه

211428

دانشجوي دکتراي تخصصی اپیدمیولوژي

190102

دانشجوي دکتراي تخصصی اخالق پزشکی

190106

دانشجوي دکتراي تخصصی اعضاي مصنوعی

190119

دانشجوي دکتراي تخصصی اقتصاد سالمت

190122

دانشجوي دکتراي تخصصی انفورماتیک پزشکی

190130

دانشجوي دکتراي تخصصی انگل شناسی پزشکی

190133

دانشجوي دکتراي تخصصی ايمنی شناسی پزشکی

190135

151

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام رشته

کد

دانشجوي دکتراي تخصصی آمار زيستی

190143

دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

190145

دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش پزشکی

190146

دانشجوي دکتراي تخصصی بافت شناسی پزشکی

190150

دانشجوي دکتراي تخصصی باکتري شناسی پزشکی

190151

دانشجوي دکتراي تخصصی بهداشت باروري

190153

دانشجوي دکتراي تخصصی بینايی سنجی

190177

دانشجوي دکتراي تخصصی بیوشیمی بالینی

190184

دانشجوي دکتراي تخصصی بیولوژي تولیدمثل

190185

دانشجوي دکتراي تخصصی پرستاري

190192

دانشجوي دکتراي تخصصی پروتئومیکس کاربردي

190207

دانشجوي دکتراي تخصصی پزشکی مولکولی

190215

دانشجوي دکتراي تخصصی تاريخ علوم پزشکی

190224

دانشجوي دکتراي تخصصی توکسینهاي میکروبی

190236

دانشجوي دکتراي تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

190262

دانشجوي دکتراي تخصصی روانشناسی بالینی

190292

دانشجوي دکتراي تخصصی روانشناسی نظامی

190291

دانشجوي دکتراي تخصصی زيست فناوري پزشکی -بیوتکنولوژي پزشکی

190302

دانشجوي دکتراي تخصصی ژنتیک پزشکی

190306

دانشجوي دکتراي تخصصی سالمند شناسی

190308

دانشجوي دکتراي تخصصی سالمت در باليا و فوريت ها

190310

دانشجوي دکتراي تخصصی سالمت و رفاه اجتماعی

190314

دانشجوي دکتراي تخصصی سیاست گذاري سالمت

190319

دانشجوي دکتراي تخصصی سیاستهاي غذا و تغذيه

190320

دانشجوي دکتراي تخصصی شنوايی شناسی

190321

دانشجوي دکتراي تخصصی طب سنتی ايرانی

190330

دانشجوي دکتراي تخصصی علوم اعصاب

190339

دانشجوي دکتراي تخصصی علوم تشريحی

190342

دانشجوي دکتراي تخصصی علوم تغذيه

190343

دانشجوي دکتراي تخصصی علوم سلولی کاربردي

190346

دانشجوي دکتراي تخصصی علوم و صنايع غذايی -کنترل کیفی و

190348

بهداشتی
152

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

نام رشته

کد

دانشجوي دکتراي تخصصی فارماکولوژي

190429

دانشجوي دکتراي تخصصی فرآورده هاي بیولوژيک

190354

دانشجوي دکتراي تخصصی فیزيک پزشکی

190359

دانشجوي دکتراي تخصصی فیزيوتراپی

190360

دانشجوي دکتراي تخصصی فیزيولوژي

190362

دانشجوي دکتراي تخصصی فیزيولوژي ورزش

190363

دانشجوي دکتراي تخصصی قارچ شناسی پزشکی

190364

دانشجوي دکتراي تخصصی کار درمانی

190367

دانشجوي دکتراي تخصصی گفتار درمانی

190374

دانشجوي دکتراي تخصصی مددکاري اجتماعی

190383

دانشجوي دکتراي تخصصی مديريت اطالعات سالمت

190386

دانشجوي دکتراي تخصصی مديريت تحقیقات و فناوري در نظام سالمت

190388

دانشجوي دکتراي تخصصی مديريت خدمات بهداشتی درمانی

190390

دانشجوي دکتراي تخصصی مشاوره توانبخشی

190395

دانشجوي دکتراي تخصصی مطالعات اعتیاد

190397

دانشجوي دکتراي تخصصی مهندسی بافت

190400

دانشجوي دکتراي تخصصی مهندسی بهداشت حرفه اي

190401

دانشجوي دکتراي تخصصی مهندسی بهداشت محیط

190402

دانشجوي دکتراي تخصصی مهندسی پزشکی

190404

دانشجوي دکتراي تخصصی مهندسی پزشکی -بیوالکتريک

190405

دانشجوي دکتراي تخصصی میکروب شناسی پزشکی

190410

دانشجوي دکتراي تخصصی نانوفناوري پزشکی

190417

دانشجوي دکتراي تخصصی هماتولوژي آزمايشگاهی و بانک خون

190421

دانشجوي دکتراي تخصصی ويروس شناسی پزشکی

190424

دانشجوي دکتراي تخصصی فارماکوگنوزي

190353

دانشجوي دکتراي تخصصی فارماسیوتیکس

190352

دانشجوي دکتراي تخصصی داروسازي هسته اي

190369

دانشجوي دکتراي تخصصی شیمی دارويی

190322

دانشجوي دکتراي تخصصی زيست فناوري دارويی -بیوتکنولوژي دارويی

190303

دانشجوي دکتراي تخصصی زيست مواد دارويی

190304

دانشجوي دکتراي تخصصی سم شناسی

190315

دانشجوي دکتراي تخصصی اقتصاد و مديريت دارو

190123
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نام رشته

کد

دانشجوي دکتراي تخصصی داروسازي سنتی

190268

دانشجوي دکتراي تخصصی کنترل دارو

190371

دانشجوي دکتراي تخصصی شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکی

190323

دانشجوي دکتراي تخصصی نانو فناوري دارويی -نانوتکنولوژي دارويی

190416

دانشجوي دکتراي تخصصی سالمت دهان و دندان زشکی اجتماعی

190311

دانشجوي دکتراي تخصصی مواد دندانی

190409

دکتراي تخصصی اپیدمیولوژي

191102

دکتراي تخصصی اخالق پزشکی

191106

دکتراي تخصصی اعضاي مصنوعی

191119

دکتراي تخصصی اقتصاد سالمت

191122

دکتراي تخصصی انفورماتیک پزشکی

191130

دکتراي تخصصی انگل شناسی پزشکی

191133

دکتراي تخصصی ايمنی شناسی پزشکی

191135

دکتراي تخصصی آمار زيستی

191143

دکتراي تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

191145

دکتراي تخصصی آموزش پزشکی

191146

دکتراي تخصصی بافت شناسی پزشکی

191150

دکتراي تخصصی باکتري شناسی پزشکی

191151

دکتراي تخصصی بهداشت باروري

191153

دکتراي تخصصی بینايی سنجی

191177

دکتراي تخصصی بیوشیمی بالینی

191184

دکتراي تخصصی بیولوژي تولیدمثل

191185

دکتراي تخصصی پرستاري

191192

دکتراي تخصصی پروتئومیکس کاربردي

191207

دکتراي تخصصی پزشکی مولکولی

191215

دکتراي تخصصی تاريخ علوم پزشکی

191224

دکتراي تخصصی توکسینهاي میکروبی

191236

دکتراي تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

191262

دکتراي تخصصی روانشناسی بالینی

191292

دکتراي تخصصی روانشناسی نظامی

191291

دکتراي تخصصی زيست فناوري پزشکی -بیوتکنولوژي پزشکی

191302

دکتراي تخصصی ژنتیک پزشکی

191306
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نام رشته

کد

دکتراي تخصصی سالمند شناسی

191308

دکتراي تخصصی سالمت در باليا و فوريت ها

191310

دکتراي تخصصی سالمت و رفاه اجتماعی

191314

دکتراي تخصصی سیاست گذاري سالمت

191319

دکتراي تخصصی سیاستهاي غذا و تغذيه

191320

دکتراي تخصصی شنوايی شناسی

191321

دکتراي تخصصی طب سنتی ايرانی

191330

دکتراي تخصصی علوم اعصاب

191339

دکتراي تخصصی علوم تشريحی

191342

دکتراي تخصصی علوم تغذيه

191343

دکتراي تخصصی علوم سلولی کاربردي

191346

دکتراي تخصصی علوم و صنايع غذايی -کنترل کیفی و بهداشتی

191348

دکتراي تخصصی فارماکولوژي

191429

دکتراي تخصصی فرآورده هاي بیولوژيک

191354

دکتراي تخصصی فیزيک پزشکی

191359

دکتراي تخصصی فیزيوتراپی

191360

دکتراي تخصصی فیزيولوژي

191362

دکتراي تخصصی فیزيولوژي ورزش

191363

دکتراي تخصصی قارچ شناسی پزشکی

191364

دکتراي تخصصی کار درمانی

191367

دکتراي تخصصی گفتار درمانی

191374

دکتراي تخصصی مددکاري اجتماعی

191383

دکتراي تخصصی مديريت اطالعات سالمت

191386

دکتراي تخصصی مديريت تحقیقات و فناوري در نظام سالمت

191388

دکتراي تخصصی مديريت خدمات بهداشتی درمانی

191390

دکتراي تخصصی مشاوره توانبخشی

191395

دکتراي تخصصی مطالعات اعتیاد

191397

دکتراي تخصصی مهندسی بافت

191400

دکتراي تخصصی مهندسی بهداشت حرفه اي

191401

دکتراي تخصصی مهندسی بهداشت محیط

191402

دکتراي تخصصی مهندسی پزشکی

191404

دکتراي تخصصی مهندسی پزشکی -بیوالکتريک

191405
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کد

نام رشته
دکتراي تخصصی میکروب شناسی پزشکی

191410

دکتراي تخصصی نانوفناوري پزشکی

191417

دکتراي تخصصی هماتولوژي آزمايشگاهی و بانک خون

191421

دکتراي تخصصی ويروس شناسی پزشکی

191424

دکتراي تخصصی فارماکوگنوزي

191353

دکتراي تخصصی فارماسیوتیکس

191352

دکتراي تخصصی داروسازي هسته اي

191369

دکتراي تخصصی شیمی دارويی

191322

دکتراي تخصصی زيست فناوري دارويی -بیوتکنولوژي دارويی

191303

دکتراي تخصصی زيست مواد دارويی

191304

دکتراي تخصصی سم شناسی

191315

دکتراي تخصصی اقتصاد و مديريت دارو

191123

دکتراي تخصصی داروسازي سنتی

191268

دکتراي تخصصی کنترل دارو

191371

دکتراي تخصصی شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکی

191323

دکتراي تخصصی نانو فناوري دارويی -نانوتکنولوژي دارويی

191416

دکتراي تخصصی سالمت دهان و دندان زشکی اجتماعی

191311

دکتراي تخصصی مواد دندانی

191409

دکتري تخصصی بهداشت عمومی

191158

پیوست  - 18صندوق بیمه
سیستم کدگذاريthritaEHR.insuranceBox :
اصطالح

کد

صندوق هاي بیمه تامین اجتماعی

کد

بیمه اجباري

1

بیمه اختیاري

2

مشاغل آزاد

16

رانندگان حمل بار بین شهري

31

رانندگان حمل مسافر بین شهري

31
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نويسندگان و پديدآورندگان کتاب و هنرمندان

32

بافندگان قالی و قالیچه و زيلو و گلیم

33

هنرمندان

34

اجباري کارگران ساختمانی

35

اتباع بیگانه

36

همکار سازمانی

37

مددجويان

38

کارگران باربر

39

کارگران ساختمانی

41

قالیبافان شناسه دار

41

شاغلین کسب و کار خانگی

42

مددجويان مشمول يارانه

43

زنان سرپرست خانوار مشمول يارانه

44

مربیان مهدهاي کودك خود مالک مشمول يارانه

45

صیاد مشمول يارانه

46

زنبور دار مشمول يارانه

47

پديدآورندگان  ،نويسندگان کتاب و هنرمندان

48

رانندگانيارانه
مشمول
درون شهري

49

بیمه کارفرمايان صنفی

51

کارفرمايان کارگاههاي کشاورزي

51

کارفرماي صنفی کم درآمد

52

خادمین ثابت مساجد

53

بیمه ايرانیان خارج از کشور

54

نخبگان و استعدادهاي برتر

55

صندوقهاي بیمه خدمات درمانی
ساير اقشار

کد
2669
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روستايی

2663

کارکنان دولت

2661

بیمه سالمت همگانی

2664

ايرانیان

26611

ساير اقشار-اتباع بیگانه

2668

صندوقهاي بیمه کمیته امداد امام خمینی
مددجويان عادي شهري
صندوقهاي بیمه وزارت بهداشت (تصادفی)
ماده 92

کد
2767
اصطالح
کد
اصطالح
29

پیوست  - 19وضعیت تشخیص
سیستم کدگذاريthritaEHR.daignosis.status :
اصطالح
تشخیص اولیه

کد
3
اصطالح

تشخیص حین درمان

0

تشخیص نهايی

1

پیوست  - 21محل فوت
سیستم کدگذاريthritaEHR.deathLocation:
اصطالح
بیمارستان

کد
3
اصطالح

منزل

0

در محل حادثه

1

در حین انتقال به بیمارستان

0

خارج از بیمارستان

0
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پیوست  - 21وضعیت تشخیص علت فوت
سیستم کدگذاريthritaEHR.deathCauseStatus :
کد اصطالح

اصطالح
1
زمینه

3

واسط

0

2

پیوست  - 22شناسههای حوزه سالمت
عنوان شناسه
سازمان ارائه دهنده خدمت

MOHME_IT

MOHME_IT

Org_ID

کدملی

National_Org_Civil_Reg

National_Org_Civil_Reg

National_Code

سیستم ارسال کننده

MOHME_IT

MOHME_IT

System_ID

پزشکی
شماره نظام
اطالعات

Med_Council

Med_Council

Med_ID

شماره نظام پرستاري

Nursing_Org

Nursing_Org

Nursing_ID

شماره مامايی

Med_Council

Med_Council

MED_ID

شماره اقامت اتباع خارجی

MOI_BAFIA

MOI_BAFIA

BAFIA_ID

شماره گذرنامه

MIA

MIA

کد پستی

PostOffice

PostOffice

ZipCode

IHIO

IHIO

HID

TAMIN

TAMIN

HID

شناسه هاي بیمهاي
(استحقاق درمان ،شناسه

3

سازمان صادر کننده

سازمان اختصاص دهنده

نوع

Passport_ID

 -طبق تعريف ارائهشده در صفحه  00کتاب «تشخيص و ثبت علل مرگ و مير» ] ،[0اين وضعيت «بيماريها ،وضعيتهاي مرضي که وجود آنها

بهتنهايي موجب مرگ نميشود ،ولي به وقوع مرگ کمک کرده يا موجب تسريع آن شدهاند» را مشخص ميکند و مطابق با قسمت «ج» در بخش «علت
فوت» گواهي فوت ميباشد .در ستون «علت فوت» ،مربوط به مردهزايي يا مرگ نوزاد زير هفت روز ،مطابق قسمت «ب» است.هدف از ارائه تعريف دقيق
اين ست که مطمئن شويم تمام اطالعات مرتبط با مرگ در گواهي فوت ثبت شود.
0

 -طبق تعريف ارائهشده در صفحه  00کتاب «تشخيص و ثبت علل مرگ و مير» ] ،[0اين وضعيت «شرايطي که موجب آسيب در اثر حوادث و سوانح يا

خشونت شده است» را مشخص ميکند و مطابق با قسمت «ب» در بخش «علت فوت» گواهي فوت است.
در صورتي که سازمان بيمهگر فرد "بيمه سالمت ايرانيان" باشد ،در ويژگيهاي  Issuerو  Assignerاين مقدار قرار مي گردد.
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HID

BITSA

BITSA

 شناسه نسخه،ارجاع
)الکترونیکی

UCUM  مقادیر واحدها بر اساس استاندارد- 23 پیوست
Code
%
/uL
[iU]/L
10*3/uL
10*6/uL
fL
g/dL
g/L
g/mL
kPa
m[iU]/mL
meq/L
mg/dL
mm[Hg]
mmol/kg
mmol/L
mosm/kg
ng/mL
nmol/L
pg
pg/mL
pmol/L
U/L
u[iU]/mL
ug/dL
ug/L
ug/mL
umol/L
[lg]
10*6/{Specimen}
/{tot}

VolumePercent [Volume Fraction Units]
Percent [Most Common Healthcare Units]
PerMicroLiter [Most Common Healthcare Units]
InternationalUnitsPerLiter [Most Common Healthcare Units]
ThousandsPerMicroLiter [Most Common Healthcare Units]
MillionsPerMicroLiter [Most Common Healthcare Units]
FemtoLiter [Most Common Healthcare Units]
GramsPerDeciLiter [Most Common Healthcare Units]
GramsPerLiter [Most Common Healthcare Units]
GramsPerMilliLiter [Most Common Healthcare Units]
KiloPascal [Most Common Healthcare Units]
MilliInternationalUnitsPerMilliLiter [Most Common Healthcare
Units]
MilliEquivalentsPerLiter [Most Common Healthcare Units]
MilliGramsPerDeciLiter [Most Common Healthcare Units]
MilliMetersOfMercury [Most Common Healthcare Units]
MilliMolesPerKiloGram [Most Common Healthcare Units]
MilliMolesPerLiter [Most Common Healthcare Units]
MilliOsmolesPerKiloGram [Most Common Healthcare Units]
NanoGramsPerMilliLiter [Most Common Healthcare Units]
NanoMolesPerLiter [Most Common Healthcare Units]
PicoGrams [Most Common Healthcare Units]
PicoGramsPerMilliLiter [Most Common Healthcare Units]
PicoMolesPerLiter [Most Common Healthcare Units]
UnitsPerLiter [Most Common Healthcare Units]
MicroInternationalUnitsPerMilliLiter [Most Common Healthcare
Units]
MicroGramsPerDeciLiter [Most Common Healthcare Units]
MicroGramsPerLiter [Most Common Healthcare Units]
MicroGramsPerMilliLiter [Most Common Healthcare Units]
MicroMolesPerLiter [Most Common Healthcare Units]
Log10 [Unity]
MillionPerSpecimen [Unity]
PerTotalCount [Unity]

. اين مقدار قرار مي گرددAssigner  وIssuer  در ويژگيهاي،در صورتي که سازمان بيمهگر فرد "تامين اجتماعي" باشد
. اين مقدار قرار مي گرددAssigner  وIssuer  در ويژگيهاي،در صورتي که فرد فاقد بيمه درماني باشد
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Code
10*3
10*3.{RBC}
10*5
10*6
10*8
%
{Relative}%
%{Total}
%{0to3Hours}
/10*10
/10*6
/10*9
/10*12
%{Normal}
%{SpermMotility}
%{Positive}
%{FetalErythrocyt
es}
%{OfLymphocytes
}
%{ofBacteria}
%{OfWBCs}
%{Abnormal}
%{EosSeen}
%{Hemolysis}
%{Blockade}
%/100{WBC}
%{Binding}
%{TotalProtein}
%{Bound}
%{Hemoglobin}
%{HemoglobinSat
uration}
%{Carboxyhemogl
obin}
%{HemoglobinA1
C}
%{Excretion}
%{Uptake}
ug/ng
ng/mg
ng/mg{Protein}
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VolumePercent [Volume Fraction Units]
Thousand [Unity]
ThousandRedBloodCells [Unity]
OneHundredThousand [Unity]
Million [Unity]
TenToEighth [Unity]
Percent [General Fraction Unit]
RelativePercent [General Fraction Unit]
PercentTotal [General Fraction Unit]
Percent0to3Hours [General Fraction Unit]
PerTenGiga [Number Fraction Units]
PerMillion [Number Fraction Units]
PerBillion [Number Fraction Units]
PerTrillion [Number Fraction Units]
PercentNormal [Number Fraction Units]
PercentSpermMotility [Number Fraction Units]
PercentPositive [Number Fraction Units]
PercentFetalErythrocytes [Number Fraction Units]
PercentOfLymphocytes [Number Fraction Units]
PercentofBacteria [Number Fraction Units]
PercentOfWBCs [Number Fraction Units]
PercentAbnormal [Number Fraction Units]
PercentEosinophilsSeen [Number Fraction Units]
PercentHemolysis [Number Fraction Units]
PercentBlockade [Number Fraction Units]
PercentPer100WBC [Number Fraction Units]
PercentBinding [Mass Or Substance Fraction Units]
PercentTotalProtein [Mass Or Substance Fraction Units]
PercentBound [Mass Or Substance Fraction Units]
PercentHemoglobin [Mass Or Substance Fraction Units]
PercentHemoglobinSaturation [Mass Or Substance Fraction Units]
PercentCarboxyhemoglobin [Mass Or Substance Fraction Units]
PercentHemoglobinA1C [Mass Or Substance Fraction Units]
PercentExcretion [Mass Or Substance Rate Fraction Units]
PercentUptake [Mass Or Substance Rate Fraction Units]
MicroGramsPerNanoGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
NanoGramsPerMilliGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
NanoGramsPerMilliGramProtein [Mass Ratio Or Mass Fraction Or
Mass Content Units]

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

Code
ug/mg
ug/mg{Cre}
mg/mg
mg/mg{Cre}
ng/g
ng/g{Cre}
ug/g
ug/[100]g
ug/g{DryWeight}
ug/g{Cre}
ug/g{Hgb}
mg/g
mg/g{Cre}
g/g
ng/kg
ug/kg
mg/kg
g/kg
g/[100]g
g/g{Cre}
pmol/umol
nmol/mmol
nmol/mmol{Cre}
nmol/mol
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VolumePercent [Volume Fraction Units]
MicroGramsPerMilliGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
MicroGramsPerMilliGramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction
Or Mass Content Units]
MilliGramsPerMilliGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
MilligramsPerMilligramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction
Or Mass Content Units]
NanoGramsPerGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
NanoGramsPerGramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction Or
Mass Content Units]
MicroGramsPerGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
MicroGramPer100Gram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
MicroGramPerGramDryWeight [Mass Ratio Or Mass Fraction Or
Mass Content Units]
MicroGramPerGramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction Or
Mass Content Units]
MicroGramsPerGramHemoglobin [Mass Ratio Or Mass Fraction
Or Mass Content Units]
MilliGramsPerGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
MilliGramPerGramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction Or
Mass Content Units]
GramsPerGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass Content
Units]
NanoGramsPerKiloGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
MicroGramsPerKiloGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
MilliGramsPerKiloGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
GramsPerKiloGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
GramsPer100Gram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass Content
Units]
GramsPerGramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass
Content Units]
PicoMolesPerMicroMole [Substance Ratio Or Substance Fraction
Units]
NanoMolesPerMilliMole [Substance Ratio Or Substance Fraction
Units]
NanoMolesPerMilliMoleCreatinine [Substance Ratio Or Substance
Fraction Units]
NanoMolesPerMole [Substance Ratio Or Substance Fraction Units]
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Code
umol/mol
mmol/mol
mmol/mol{Cre}
umol/mol{Cre}
eq/umol
eq/mmol
{BoneCollagen}eq
/mmol{Cre}
{BoneCollagen}eq
/umol{Cre}
%{vol}
%{Oxygen}
mL/dL
%{NormalPooledP
lasma}
%{Activity}
%{BasalActivity}
%{Inhibition}
/{Entity}
/100{WBC}
/100
/100{Spermatozoa

VolumePercent [Volume Fraction Units]
MicroMolesPerMole [Substance Ratio Or Substance Fraction
Units]
MilliMolesPerMole [Substance Ratio Or Substance Fraction Units]
MilliMolesPerMoleCreatinine [Substance Ratio Or Substance
Fraction Units]
MicroMolesPerMoleCreatinine [Substance Ratio Or Substance
Fraction Units]
EquivalentsPerMicroMole [Substance Ratio Or Substance Fraction
Units]
EquivalentsPerMilliMole [Substance Ratio Or Substance Fraction
Units]
BoneCollagenEquivalentsPerMilliMoleCreatinine [Substance Ratio
Or Substance Fraction Units]
BoneCollagenEquivalentsPerMicroMoleCreatinine [Substance
Ratio Or Substance Fraction Units]
VolumePercent [Volume Fraction Units]
PercentOxygen [Volume Fraction Units]
MilliLitersPerDeciLiter [Volume Fraction Units]
PercentNormalPooledPlasma [Catalytic Fraction Or Arbitrary
Fraction Units]
PercentActivity [Catalytic Fraction Or Arbitrary Fraction Units]
PercentBasalActivity [Catalytic Fraction Or Arbitrary Fraction
Units]
PercentInhibition [Catalytic Fraction Or Arbitrary Fraction Units]
PerEntity [Entitic Number Units]
Per100WBC [Entitic Number Units]
Per100 [Entitic Number Units]
Per100Spermatozoa [Entitic Number Units]

}
/10*12{rbc}
deg
/[arb`U]
u[iU]
[iU]
10*6.[iU]
[in_i]
[ft_i]
[yd_i]
[fth_i]
[mi_i]
[nmi_i]
[Ch]
fm
pm
nm
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PerTrillionRedBloodCells [Entitic Number Units]
DegreesOfArc [Plane Angle Units]
PerArbitraryUnit [Arbitrary Number Units]
MicroInternationalUnit [Arbitrary Units]
InternationalUnit [Arbitrary Units]
MillionInternationalUnit [Arbitrary Units]
Inch [English Length Units]
Feet [English Length Units]
Yard [English Length Units]
Fathom [English Length Units]
StatuteMile [English Length Units]
NauticalMile [English Length Units]
French [English Length Units]
FemtoMeter [SI Length Units]
PicoMeter [SI Length Units]
NanoMeter [SI Length Units]

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

Code
um
mm
cm
dm
m
km
[gr]
[oz_av]
[oz_tr]
[lb_av]
[ston_av]
[dr_av]
fg
pg
ng
ug
ug/{TotalVolume}
ug/{Specimen}
mg
mg/{Volume}
mg/{TotalVolume}
g
g/{TotalWeight}
dg
cg
kg
t
pg/mm
K
Cel
[degF]
K/W
ps
ns
us
ms
s
ks
Ms
min
h
d
wk
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VolumePercent [Volume Fraction Units]
MicroMeter [SI Length Units]
MilliMeter [SI Length Units]
CentiMeter [SI Length Units]
DeciMeter [SI Length Units]
Meter [SI Length Units]
KiloMeter [SI Length Units]
Grain [English Mass Units]
Ounce [English Mass Units]
TroyOunce [English Mass Units]
Pound [English Mass Units]
Ton [English Mass Units]
Dram [English Mass Units]
FemtoGram [SI Mass Units]
PicoGram [SI Mass Units]
NanoGram [SI Mass Units]
MicroGram [SI Mass Units]
MicroGramsPerTotalVolume [SI Mass Units]
MicroGramsPerSpecimen [SI Mass Units]
MilliGram [SI Mass Units]
MilliGramsPerVolume [SI Mass Units]
MilliGramPerTotalVolume [SI Mass Units]
Gram [SI Mass Units]
GramsPerTotalWeight [SI Mass Units]
DeciGram [SI Mass Units]
CentiGram [SI Mass Units]
KiloGram [SI Mass Units]
MetricTon [SI Mass Units]
PicoGramsPerMilliMeter [Lineic Mass Units]
DegreesKelvin [Temperature Units]
DegreesCelsius [Temperature Units]
DegreesFahrenheit [Temperature Units]
KelvinPerWatt [Thermal Resistance Units]
PicoSecond [Time Units]
NanoSecond [Time Units]
MicroSecond [Time Units]
MilliSecond [Time Units]
Second [Time Units]
KiloSecond [Time Units]
Megasecond [Time Units]
Minute [Time Units]
Hour [Time Units]
Day [Time Units]
Week [Time Units]

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

Code
mo
a
eq
ueq
meq
meq/{Specimen}
mol
mmol
mmol/{TotalVolu
me}
fmol
pmol
umol
nmol
mosm
meq/m2
mmol/m2
[sin_i]
[sft_i]
[syd_i]
mm2
cm2
m2
[foz_us]
[cin_i]
[cup_us]
[pt_us]
[qt_us]
[gal_us]
[fdr_us]
fL
pL
nL
uL
mL
mL/[3]
L
dL
cL
kL
hL
L.s2/s
/mg
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VolumePercent [Volume Fraction Units]
Month [Time Units]
Year [Time Units]
Equivalent [Substance Units]
MicroEquivalent [Substance Units]
MilliEquivalent [Substance Units]
MilliEquivalentsPerSpecimen [Substance Units]
Mole [Substance Units]
MilliMole [Substance Units]
MilliMolesPerTotalVolume [Substance Units]
Femtomole [Substance Units]
PicoMole [Substance Units]
MicroMole [Substance Units]
NanoMole [Substance Units]
MilliOsmole [Substance Units]
MilliEquivalentsPerSquareMeter [Areic Substance Units]
MilliMolesPerSquareMeter [Areic Substance Units]
SquareInch [English Area Units]
SquareFeet [English Area Units]
SquareYard [English Area Units]
SquareMilliMeter [SI Area Units]
SquareCentiMeter [SI Area Units]
SquareMeter [SI Area Units]
FluidOunce [English Volume Units]
CubicInch [English Volume Units]
Cup [English Volume Units]
Pint [English Volume Units]
Quart [English Volume Units]
Gallon [English Volume Units]
FluidDram [English Volume Units]
FemtoLiter [SI Volume Units]
PicoLiter [SI Volume Units]
NanoLiter [SI Volume Units]
MicroLiter [SI Volume Units]
MilliLiter [SI Volume Units]
MilliLitersPerHeartbeat [SI Volume Units]
Liter [SI Volume Units]
DeciLiter [SI Volume Units]
CentiLiter [SI Volume Units]
KiloLiter [SI Volume Units]
HectoLiter [SI Volume Units]
LiterSquareSecondPerSecond [Volume Duration Units]
PerMilliGram [Number Content Units]
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Code
/g
/g{creat}
/g{HGB}
/g{tot`nit}
/g{tot`prot}
/g{wet`tis}
/kg
/kg{body`wt}
fmol/mg
nmol/mg
umol/mg
umol/mg{Cre}
mol/kg
fmol/g
nmol/g
nmol/g{Cre}
umol/g
umol/g{Cre}
umol/g{Hgb}
mmol/g
mmol/kg
osm/kg
mosm/kg
meq/g
meq/g{Cre}
meq/kg
[iU]/g
[iU]/g{Hgb}
{Ehrlich_U}/100g
[iU]/kg
umol/min/g
mU/g
mU/g{Hgb}
U/g
U/g{Hgb}
U/g{Cre}
mU/mg{Cre}
mU/mg
kU/g
kat/kg
mL/kg
L/kg
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VolumePercent [Volume Fraction Units]
PerGram [Number Content Units]
PerGramCreatinine [Number Content Units]
PerGramHemoglobin [Number Content Units]
PerGramTotalNitrogen [Number Content Units]
PerGramTotalProtein [Number Content Units]
PerGramWetTissue [Number Content Units]
PerKiloGram [Number Content Units]
PerKiloGramBodyWeight [Number Content Units]
FemtoMolesPerMilliGram [Substance Content Units]
NanoMolesPerMilliGram [Substance Content Units]
MicroMolesPerMilliGram [Substance Content Units]
MicroMolesPerMilliGramCreatinine [Substance Content Units]
MolesPerKiloGram [Substance Content Units]
FemtoMolesPerGram [Substance Content Units]
NanoMolesPerGram [Substance Content Units]
NanoMolesPerGramCreatinine [Substance Content Units]
MicroMolesPerGram [Substance Content Units]
MicroMolesPerGramCreatinine [Substance Content Units]
MicroMolesPerGramHemoglobin [Substance Content Units]
MilliMolesPerGram [Substance Content Units]
MilliMolesPerKiloGram [Substance Content Units]
OsmolesPerKiloGram [Substance Content Units]
MilliOsmolesPerKiloGram [Substance Rate Content Units]
MilliEquivalentsPerGram [Substance Content Units]
MilliEquivalentsPerGramCreatinine [Substance Content Units]
MilliEquivalentsPerKiloGram [Substance Content Units]
InternationalUnitsPerGram [Arbitrary Concentration Content Units]
InternationalUnitsPerGramHemoglobin [Arbitrary Concentration
Content Units]
EhrlichUnitsPer100Gram [Arbitrary Concentration Content Units]
InternationalUnitsPerKilogram [Arbitrary Concentration Content
Units]
MicroMolesPerMinutePerGram [Substance Rate Content Units]
MilliUnitsPerGram [Substance Rate Content Units]
MilliUnitsPerGramHemoglobin [Substance Rate Content Units]
UnitsPerGram [Substance Rate Content Units]
UnitsPerGramHemoglobin [Substance Rate Content Units]
UnitsPerGramCreatinine [Substance Rate Content Units]
MilliUnitsPerMilliGramCreatinine [Substance Rate Content Units]
MilliUnitsPerMilligram [Substance Rate Content Units]
KiloUnitsPerGram [Substance Rate Content Units]
KatalPerKilogram [Substance Rate Content Units]
MilliLitersPerKiloGram [Volume Content Units]
LitersPerKilogram [Volume Content Units]

داده پیام اطالعات خدمات سالمت

Code
kCal/[oz_av]
/m2
g/m2
kg/m2
ug/m2
mg/m2
ng/m2
g.m
g.m/[3]
g.m/([3].m2)
kg/mol
/uL
{Cells}/uL
{rbc}/uL
10*3/uL
10*6/uL
10*9/uL
/mL
{Spermatozoa}/mL
{Copies}/mL
10*3/mL
10*3{Copies}/mL
10*6/mL
10*9/mL
{cfu}/mL
/dL
/L
10*3/L
10*6/L
10*12/L
10*9/L
pg/mL
ng/mL
ng/mL{rbc}
ug/mL
mg/mL
g/mL
pg/dL
ng/dL
ug/dL
ug/dL{rbc}
mg/dL
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VolumePercent [Volume Fraction Units]
KiloCaloriesPerOunce [Energy Content Units]
PerSquareMeter [Areic Number Units]
GramsPerSquareMeter [Areic Mass Units]
KiloGramsPerSquareMeter [Areic Mass Units]
MicroGramsPerSquareMeter [Areic Mass Units]
MilliGramsPerSquareMeter [Areic Mass Units]
NanoGramsPerSquareMeter [Areic Mass Units]
GramMeter [Massive Distance Units]
GramMeterPerHeartbeat [Massive Distance Units]
GramMeterPerHeartbeatPerSquareMeter [Lineic Mass Units]
KiloGramsPerMole [Molar Mass Units]
PerMicroLiter [Number Concentration Units]
CellsPerMicroLiter [Number Concentration Units]
RedBloodCellsPerMicroLiter [Number Concentration Units]
ThousandsPerMicroLiter [Number Concentration Units]
MillionsPerMicroLiter [Number Concentration Units]
BillionsPerMicroLiter [Number Concentration Units]
PerMilliLiter [Number Concentration Units]
SpermatozoaPerMilliLiter [Number Concentration Units]
CopiesPerMilliLiter [Number Concentration Units]
ThousandPerMilliLiter [Number Concentration Units]
ThousandCopiesPerMilliLiter [Number Concentration Units]
MillionPerMilliLiter [Number Concentration Units]
BillionsPerMilliliter [Number Concentration Units]
ColonyFormingUnitsPerMilliLiter [Number Concentration Units]
PerDeciLiter [Number Concentration Units]
PerLiter [Number Concentration Units]
ThousandPerLiter [Number Concentration Units]
MillionPerLiter [Number Concentration Units]
TrillionPerLiter [Number Concentration Units]
BillionPerLiter [Number Concentration Units]
PicoGramsPerMilliLiter [Mass Concentration Units]
NanoGramsPerMilliLiter [Mass Concentration Units]
NanoGramsPerMilliLiterRedBloodCells [Mass Concentration
Units]
MicroGramsPerMilliLiter [Mass Concentration Units]
MilliGramsPerMilliLiter [Mass Concentration Units]
GramsPerMilliLiter [Mass Concentration Units]
PicoGramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units]
NanoGramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units]
MicroGramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units]
MicroGramsPerDeciLiterRedBloodCells [Mass Concentration
Units]
MilliGramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units]
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Code
mg{Phenylketones
}/dL
g/dL
ng/L
pg/L
ug/L
mg/L
g/L
kg/L
mg/m3
kg/m3
fmol/mL
pmol/mL
nmol/mL
umol/mL
mol/mL
pmol/dL
nmol/dL
umol/dL
mmol/dL
mmol/L
pmol/L
nmol/L
umol/L
mol/L
mol/m3
ueq/mL
meq/mL
eq/mL
{AHG}eq/mL
10*6.eq/mL
ueq/L
meq/L
eq/L
meq/dL
mosm/L
osm/L
u[iU]/mL
m[iU]/mL
{IgGPhospholipid}
U/mL
{IgMPhospholipid
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VolumePercent [Volume Fraction Units]
MilliGramsPhenylketonesPerDeciLiter [Mass Concentration Units]
GramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units]
NanoGramsPerLiter [Mass Concentration Units]
PicoGramsPerLiter [Mass Concentration Units]
MicroGramsPerLiter [Mass Concentration Units]
MilliGramsPerLiter [Mass Concentration Units]
GramsPerLiter [Mass Concentration Units]
KiloGramsPerLiter [Mass Concentration Units]
MilliGramsPerCubicMeter [Mass Concentration Units]
KiloGramsPerCubicMeter [Mass Concentration Units]
FemtoMolesPerMilliLiter [Substance Concentration Units]
PicoMolesPerMilliLiter [Substance Concentration Units]
NanoMolesPerMilliLiter [Substance Concentration Units]
MicroMolesPerMilliLiter [Substance Concentration Units]
MolesPerMilliLiter [Substance Concentration Units]
PicoMolesPerDeciLiter [Substance Concentration Units]
NanoMolesPerDeciLiter [Substance Concentration Units]
MicroMolesPerDeciLiter [Substance Concentration Units]
MilliMolesPerDeciLiter [Substance Concentration Units]
MilliMolesPerLiter [Substance Concentration Units]
PicoMolesPerLiter [Substance Concentration Units]
NanoMolesPerLiter [Substance Concentration Units]
MicroMolesPerLiter [Substance Concentration Units]
MolesPerLiter [Substance Concentration Units]
MolesPerCubicMeter [Substance Concentration Units]
MicroEquivalentsPerMilliLiter [Substance Concentration Units]
MilliEquivalentPerMilliLiter [Substance Concentration Units]
EquivalentsPerMilliLiter [Substance Concentration Units]
AHGEquivalentsPerMilliLiter [Substance Concentration Units]
MillionEquivalentsPerMilliLiter [Substance Concentration Units]
MicroEquivalentsPerLiter [Substance Concentration Units]
MilliEquivalentsPerLiter [Substance Concentration Units]
EquivalentsPerLiter [Substance Concentration Units]
MilliEquivalentsPerDeciLiter [Substance Concentration Units]
MilliOsmolesPerLiter [Substance Concentration Units]
OsmolesPerLiter [Substance Concentration Units]
MicroInternationalUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration
Units]
MilliInternationalUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration
Units]
IgGPhospholipidUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units]
IgMPhospholipidUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration
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Code
VolumePercent [Volume Fraction Units]
}U/mL
Units]
{ComplementCh50
ComplementCh50UnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration
}U/mL
Units]
{IgAPhospholipid}
IgAPhospholipidUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units]
U/mL
{Elisa_U}/mL
ElisaUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units]
[iU]/mL
InternationalUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units]
k[iU]/mL
KiloInternationalUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units]
[iU]/dL
InternationalUnitsPerDeciLiter [Arbitrary Concentration Units]
{Ehrlich_U}/dL
EhrlichUnitsPerDeciLiter [Arbitrary Concentration Units]
m[iU]/L
MilliInternationalUnitsPerLiter [Arbitrary Concentration Units]
[iU]/L
InternationalUnitsPerLiter [Arbitrary Concentration Units]
[pH]
pH [pH Units]

 نحوه ارائه خدمت به بیمار- 24 پیوست
thritaEHR :سیستم کدگذاري
کد
1.12.1
اصطالح

اصطالح
ارائه خدمت با نظارت پزشک

1.12.2

ارائه خدمت با مسئوليت پزشک

1.12.3

نظارت پزشک بر تفسير اقدام تشخيصي

 وضعیت ارسال پرونده- 29 پیوست
thritaEHR :سیستم کدگذاري
کد
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اصطالح

1.1.1.1
اصطالح

complete

1.1.1.2

incomplete

1.1.1.3

deleted
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پیوست  - 26کدهای انواع کاربرد ویژگی ارتباطی ()Usage
سیستم کدگذاريThritaEHR :
نام اصطالح

کد

توضيحات

Home

1.4.2.1

منزل

Work

1.4.2.2

محل کار

Mobile

1.4.2.3

موبايل

پیوست  - 27کدهای انواع ویژگی ارتباطی ()MediumType
سیستم کدگذاريThritaEHR :
نام اصطالح

کد

Phone

1.4.1.1

Fax

1.4.1.2

Email

1.4.1.3

Pager

1.4.1.4

URL

1.4.1.5

SMS

1.4.1.6

پیوست  -28کدهای نحوه مراجعه بیمار ()ArrivalMode
سیستم کدگذاريThritaEHR :
نام اصطالح

کد

توضيحات

آمبوالنس 115

1.5.2.1

EMS

آمبوالنس خصوصی

1.5.2.2

Private Ambulance

امداد هوايی

1.5.2.3

Air Ambulance
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با پاي خود

1.5.2.4

Walk in by his/her own

حمل شده توسط

1.5.2.5

Carried/Lifted

همراه
ويلچر

1.5.2.6

Wheel chair

در حین احیا

1.5.2.7

Resuscitating

فوتی

1.5.2.8

Dead

پیوست  -29کدهای انواع وقایع و رخدادها ()Point
سیستم کدگذاريThritaEHR :
نام اصطالح

کد

رسیدن به مرکز درمانی

1.5.3.1

ساعت و دقيقه ورود بيمار يا آمبوالنس به بيمارستان يا مرکز درماني مي
باشد.

تحويل به مرکز درمانی

1.5.3.2

ساعت و دقيقه که بيمار به مرکز درماني تحويل داده شده وفرم اصلي
ممهور به مهر مرکز درماني يا پزشک بيمارستان مي گردد.

خروج از مرکز درمانی

1.5.3.3

دريافت ماموريت

1.5.3.4

ساعت و دقيقه اي که مأموريت به پايگاه اعالم مي گردد.

خروج از پايگاه

1.5.3.5

ساعت و دقيقه اي که پرسنل ،آمبوالنس را جهت انجام مأموريت به حرکت
در مي آورند.

رسیدن به محل

1.5.3.6

ساعت و دقيقه اي که پرسنل آمبوالنس به محل فوريت رسيده وبيمار
توسط تکنسين قابل مشاهده است.

1.5.3.7

ساعت و دقيقه اي که يا بيمار در داخل آمبوالنس بوده وحرکت به سمت
بيمارستان آغاز مي گردد و يا مأموريت به هر دليل  19-10و 29-10گرديده
و آمبوالنس حرکت خود را سمت پايگاه آغاز مي نمايد .

رسیدن به پايگاه

1.5.3.8

ساعت ودقيقه اي که آمبوالنس به پايگاه يا محل استقرار مراجعت کرده و يا
اينکه در بين راه از طرف ديسپچ و يا به علت مشاهده مصدوم يا مددجو
مأموريت جديدي را اخذ نمايد.

پايان ماموريت

1.5.3.9

ساعت و دقيقه اي که آمبوالنس حرکت خود را به سمت پايگاه يا مأموريت
بعدي آغاز مي نمايد.

ماموريت
حرکت از محل
ماموريت

توضيحات
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منابع و مراجع
)3191/20/30 : (تاريخ دسترسي،>http://irbimeh.com/darmani.htm< ، پايگاه اينترنتي تخصصي صنعت بيمه.3
«کليات تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي و، تدوين استاندارد و تعرفه سالمت، دفتر ارزيابي فناوري.0
.3191  چاپ اول،»3191 غيردولتي در سال
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3199 ،» «دستورالعمل اجرايي ثبت برگههاي صورتحساب بيماران بستري، سازمان تأمين اجتماعي.0
3199 ، انتشارات سيمين، تعاريف و مفاهيم استاندارد شده سالمت،. نور سعادت س.0
6. ISO 22220:2008, Health Informatics — Identification ofsubjects of health care
7. ISO 3166-1:2006 , Codes for the representation of names of countries and their
subdivisions -- Part 1: Country codes
8. Health Level Seven (HL7) Standard Version 2.3
9. ISO/IEC 11404:2007 - Information technology -- General-Purpose Datatypes (GPD)
10. Schadow G, McDonald C J. The Unified Code for Units of Measure, Version 1.4, April
27,
2000.
Regenstrief
Institute
for
Health
Care,
Indianapolis.
See
http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM
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in 20514. 2005.
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3. MacDonald, D., D. Neville, and R. Alaghehbandan, Referring physicians' perceived
benefits of PACS: a regional survey pre- and post-PACS implementation. Radiol Manage,
2011. 33(4): p. 46-54.
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