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 به نام یگانه هستی بخش

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 پیراپزشکی دانشکده 

  (2ها و اقدامات پزشکی ) سیستم های رایج طبقه بندی بیماری نام درس :

  9318-9317 دوم نیمسال :                                                                 2 تعداد واحد :

              (9رایج طبقه بندی بیماری ها و اقدامات پزشکی ) سیستم های :پیش نیاز

  فن آوری اطالعات سالمتكارشناسی  مقطع :

          واحد عملی 5.1 –واحد نظری  9.1 نوع درس :

 عضو هیئت علمی گروه فن آوری اطالعات سالمت –دكتر تحویلدارزاده  : مدرس

 هدف کلی : 

با توجه به گستردگی بیماری ها به  بیماری ها در سطح تخصصیكدگذاری  قواعداصول و آشنایی فراگیران با 

  ویژه بیماری هایی كه ارزش تحقیقات بیشتری دارند

  ی :اختصاصاهداف 

 پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود : 

و  9پزشکی  طبقه بندی بیماری ها و اقداماتدر درس سیستم های  ICDمطالب آخرین ویرایش  -

 بیماری ها را بیان كنند. كدگذاری عوارض بعد از عمل جراحی و عوارض بعدی شیوه 

 را توضیح دهند .  بیماری های عفونی و انگلیكدگذاری  -

 را بیان كنند .  كدگذاری نئوپالسم ها -

 را توضیح دهند .  كدگذاری سقط، حاملگی، زایمان و دوره نفاسی -

 را كدگذاری نمایند . صدمات و مسمومیت ها -

 نمایند .كدگذاری را  عوامل خارجی صدمات و مسمومیت ها -

 ند . تشریح كنرا  عوامل مؤثر بر وضعیت های بهداشتی كدگذاری -

 را بازگو نمایند. فصول مختلف كدگذاری قوانین -

 كدگذاری كنند.اقدامات  طبقه بندی بین المللیرایج آخرین ویرایش اقدامات را با  -
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 را تبیین نمایند. DSM ساختار -

 شرح مختصر درس : 

شامل تشخیص های سیستم های  بیماری ها در سطح تخصصیكدگذاری اصول در این درس دانشجویان با 

 ضمن مروری بر عوامل مؤثر بر وضعیت های بهداشتی ،عوامل خارجی صدمات و مسمومیت ها مختلف بدن،

 آشنا می شوند. اقدامات

 نحوه ارائه درس : 

 جلسه مجازی 2، و كار عملی با كتب طبقه بندی ، پرسش و پاسختعاملیسخنرانی 

 رسانه ها یا وسایل کمک آموزشی :

 ... و، تابلوی سفید، كتب طبقه بندی تخصصی دیتاپروژكتور اورهد،

                        تاریخ         نمره                                                               حوه ارزیابی :ن

 9                 حضور منظم و شركت فعال در كالس    -1

 بعد از جلسه هشتم             جمع پایان ترم                            امتحان میان ترم            -2

                                  97            به صورت چهار گزینه ایامتحان پایان ترم  -3

 2                           )شفاهی و كتبی( Paperارائه  -4

  ابتدای كالس                 امتیاز كالسی                                          پرسش كالسی -1

 نمره عملی 3/9                             كدگذاری تمریناتانجام  -6

 نمره عملی  3/2    آزمون عملی                                         -7

  نمره عملی اختصاص كد                و استخراج تشخیص های بیمارستانی -8

 جداگانه گزارش می گردد.نمره درس عملی با كد 

 مقررات آموزشی :

 حضور منظم و مشاركت فعال در كالس 

 رعایت فرهنگ كالسی و علمی 
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 انجام تکالیف علمی 

 92-8شنبه  هسمشاوره: 

 منابع : 

-Abdelhak , Mervat , Grostick , Sara , Hanken , Mary Alice & Jacobs , Ellen 

)..ed ndesource (2Management of a Strategic R (2001) . Health Information : 

USA , Philadelphia: W.B.Saunders Company .  

ed .) . USA ,  thk (1994) Health Information Management (10 Huffman , Edna-

Berwyn , Illinos: Physicans Record Company .  

-Skurka Margaret A . (1998).Health Information Management : Principles 

and Organization  For Health Record Services ( Rev.ed.) (Reprint ) . USA , 

Sanfrancisco : Jossey-Bass , A Wiley Company .  

- DSM 

- ICD-10 

- ICD-9-CM  

- ICPM 

www.who.int - 

- www.who.org  

 جزوه آموزشی چاپی مدرس -

، ICD-10ها بر اساس  یماریب یکدگذار ی(. راهنما1131فرحناز ) ،یو صدوق میمر ،یاحمد -
 .یچ سوم. تهران: جعفر

به صورت  ساعت( 11جلسه عملی ) 3 -جلسه مجازی 6شامل  (ساعت 62جلسه تئوری ) 11
 تلفیقی

http://www.who.int/
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 عنوان تاریخ جلسه

در درس سیستم های طبقه بندی بیماری  ICDمروری بر مطالب آخرین ویرایش   1

 ، کدگذاری عوارض بعد از عمل جراحی و عوارض بعدی  1ها و اقدامات پزشکی 

 بیماری های عفونی و انگلی   6

 نئوپالسم ها   1

 نئوپالسم ها  4

 سقط، حاملگی، زایمان و دوره نفاسی  5

 سقط، حاملگی، زایمان و دوره نفاسی  2

 صدمات و مسمومیت ها  1

 صدمات و مسمومیت ها  3

 عوامل خارجی صدمات و مسمومیت ها  9

 عوامل خارجی صدمات و مسمومیت ها  11

 عوامل مؤثر بر وضعیت های بهداشتی  11

 بر وضعیت های بهداشتیعوامل مؤثر   16

11،14 

 15و 

 مروری بر قوانین فصول مختلف: 

 بیماری های خون ، اندام های خونساز و اختالالت مکانیسم ایمنی -

 بیماری های غدد مترشحه داخلی، تغذیه ای و متابولیسم -

 اختالالت روانی و رفتاری  -

 بیماری های سیستم عصبی -

 بیماری های چشم و ضمائم آن -

 گوش و اجزای ماستوئیدی)استخوان پشت گوش(بیماری های  -

 بیماری های سیستم گردش خون -

 بیماری های سیستم تنفسی -

 بیماری های سیستم گوارشی -
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 بیماری های پوست و بافت زیر جلدی -

 اسکلتی و بافت همبند-بیماری های سیستم عضالنی -

 ادراری –بیماری های سیستم تناسلی  -

 قبل از تولدموقعیت های خاص منشأ گرفته از دوران  -

 نقص خلقتی ، ناهنجاری های مادرزادی و اختالالت کروموزومی -

عالئم ، نشانه ها و یافته های آزمایشگاهی و بالینی غیرطبیعی در جای  -

 دیگر دسته بندی نشده

مروری بر آخرین ویرایش طبقه بندی بین المللی اقدامات ) همراه با تمرین   12

 DSMعملی (، آشنایی با 

 


