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دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشکده پیراپزشکی
نام درس  :سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها و اقدامات پزشکی ()1
تعداد واحد 2 :
پیش نیاز  :اصطالحات پزشکی

نیمسال  :اول 1196-1195

مقطع :كارشناسی فن آوری اطالعات سالمت
نوع درس  1.5 :واحد نظری –  5.5واحد عملی
مدرس  :دكتر تحویلدارزاده – عضو هیئت علمی گروه فن آوری اطالعات سالمت
هدف کلی :
آشنایی كامل فراگیران با مفاهیم اصلی آخرین سیستم رایج طبقه بندی بیماری ها و آخرین سیستم رایج
طبقه بندی اقدامات و ایجاد توانایی در كدگذاری  ،ذخیره سازی و بازیابی اطالعات تشخیصی و اقدامی
عمومی
اهداف اختصاصی :
پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود :
 مفاهیم اصلی کدگذاری و طبقه بندی بیماری ها و اقدامات و نامگذاری بیماری ها را بیانکنند.
  INDو معیارهای تدوین آن را توضیح دهند. تاریخچه و سیر ایجاد طبقه بندی بیماری ها و اقدامات را بیان کنند. ساختار فهرست شماره ای و الفبایی و جلد  2آخرین سیستم رایج طبقه بندی بیماری هاو اقدامات را توضیح دهند.
 تشخیص ها و اقدامات را کدگذاری نمایند.1

 اطالعات کدگذاری شده را در سیستم دستی و رایانه ای ذخیره سازی و بازیابی نمایند.-

سیستم های مختلف طبقه بندی و نامگذاری را توضیح دهند.

شرح مختصر درس :
در این درس دانشجویان با اصول و مفاهیم اولیه كدگذاری بیماری ها بر اساس ICD-10و اقدامات و
سیستم های مختلف طبقه بندی و نامگذاری آشنا می شوند.
نحوه ارائه درس :
سخنرانی  ،پرسش و پاسخ
رسانه ها یا وسایل کمک آموزشی :
اورهد ،دیتاپروژكتور ،تابلوی سفید ،كتب طبقه بندی تخصصی و ...
نحوه ارزیابی :
 -1حضور منظم و شركت فعال در كالس و فرهنگ آكادمیک
 -2امتحان میان ترم

نمره

تاریخ

1
جمع پایان ترم

 -1امتحان پایان ترم پرسش  4گزینه ای

11

 -4ارائه ( Paperشفاهی و كتبی)

2

 -5انجام تمرینات كدگذاری

نمره عملی

 -6آزمون عملی

نمره عملی

بعد از جلسه هشتم

مقررات آموزشی :
 حضور منظم و مشاركت فعال در كالس
 رعایت فرهنگ كالسی و علمی
 انجام تکالیف علمی
ساعات مشاوره :شنبه 8-15
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جلسه
1

روز

عنوان

تاریخ

مفاهیم اصلی شامل تعریف كد  ،كدگذاری بیماری ها و اقدامات  ،طبقه بندی
بیماری ها و اقدامات  ،خصوصیات طبقه بندی  ،هدف از ایجاد طبقه بندی بیماری
ها و اقدامات  ،تعریف نامگذاری  ،تفاوت طبقه بندی و نامگذاری  ،معرفی ، IND
معیارهای تهیه IND

2

تاریخچه و سیر ایجاد طبقه بندی بیماری ها و اقدامات  ،معرفی ساختار فهرست
شماره ای و الفبایی و سایر جلدهای آخرین سیستم رایج طبقه بندی بیماری ها و
اقدامات

3

آشنایی با اختصارات  ،اصطالحات  ،قراردادها  ،عالئم خاص و ارجاعات در ICD-9-
 ( CM,ICD-10همراه با تمرین عملی )

4

آشنایی با اختصارات  ،اصطالحات  ،قراردادها  ،عالئم خاص و ارجاعات در ICD-9-

3

 ( CM,ICD-10همراه با تمرین عملی )
5

نحوه انتخاب واژه عنوانی در شرح تشخیص و اقدام ( همراه با تمرین عملی ) ،نحوه
استخراج كد از فهرست الفبایی و كنترل آن در فهرست شماره ای ( همراه با تمرین
عملی )

6

دستورالعمل ها :وضعیت های متعدد ،وضعیت های حاد و مزمن ( همراه با تمرین
عملی )

7

انتخاب مجدد تشخیص اصلی ( همراه با تمرین عملی )

8

وضعیت های احتمالی و تهدیدی ( همراه با تمرین عملی )

9

نحوه ذخیره سازی اطالعات كدگذاری شده در سیستم دستی و رایانه ای ( همراه با
تمرین عملی )  ،نحوه استخراج اطالعات از سیستم دستی و رایانه ای ( همراه با
تمرین عملی )

11

كاربرد و اهمیت كدگذاری ،دستورالعمل های كدگذاری اقدامات عمومی ( همراه با
تمرین عملی )

11

نحوه كدگذاری اقدامات لغو شده و ناقص ( همراه با تمرین عملی )

12

تحلیل بیماری ها و اقدامات  ،تعریف تشخیص و اقدام اصلی و سایر تشخیص ها و
اقدامات

13

آشنایی با سیستم های مختلف طبقه بندی

14

آشنایی با سیستم های مختلف طبقه بندی

15

آشنایی با سیستم های مختلف نامگذاری

16

آشنایی با سیستم های مختلف نامگذاری
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