
بررسی میزان خودارزیابی پزشکان از وجود وکاربرد سیستم طبقه بندي بیماریها در بیمارستانهاي 

  1386تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی جهرم در سال

  میتراقسوري،وجیهه رحمانیان

  چکیده:

بـه منظـورتعیین میـزان آگـاهی پزشـکان شـاغل دربیمارسـتانهاي آموزشـی         این پـژوهش  سابقه وهدف:

تابامشـخص کـردن ایـن    وم پزشکی جهرم  ازوجودوکاربردطبقه بنـدي بیماریهـا انجـام گرفت.   دانشکده عل

میزان بتوانیم بابرگزاري کارگـاه آموزشـی،ارائه جـزوات آموزشـی، (جهـت بـاال بـردن آگـاهی پزشـکان          

ازاهمیت نگارش صحیح تشخیص بیماري درپرونده هاي پزشکی) کیفیت ثبت داده هـا درپرونـده پزشـکی    

  .دهیمءاارتقابیماران ر

ــا  روش موادوروشــها: ــوده وازپرسشــنامه اي ب ــژوهش توصــیفی مقطعــی ب ســوال 5ســوال بســته(10پ

سـوال درخصـوص کاربردطبقـه بنـدي بیماریهـا) بـه عنـوان ابزاراصـلی پـژوهش          5درخصوص وجود و

پزشـک شـاغل دربیمارسـتانهاي عمـومی آموزشـی دانشـکده       41استفاده گردید.پرسشنامه مـذکوردربین  

وتحلیـل گردیـده   تجزیـه   Spssی جهرم توزیع شد.داده هاي بدست آمده بااستفاده ازنرم افزارعلوم پزشک

  ونتایج حاصل درسطح آمارتوصیفی اارئه گردید.  

  یافته ها:

سیسـتم طبقـه بنـدي    وجوددرصدپزشـکان از 1/17نتایج حاصـل ازپـژوهش نشـان دادکـه میـزان آگـاهی       

درصددرسـطح  4/2درصددرسـطح متوسـط و  39درصددرسطح خـوب، 5/41بیماریها درسطح بسیارخوب،

این سیســـــتم درســـــطح کـــــاربرددرصدپزشـــــکان از4/63ضـــــعیف بـــــود . میـــــزان آگـــــاهی 

  درصددرسطح متوسط بوده است.4/2درصددرسطح خوب و1/34بسیارخوب،

ــا     نتیجــه گیــري : ــدي بیماریه ــه بن ــزان آگــاهی پزشــکان ازکاربردطبق ــه هــا نشــان مــی دهدکــه می یافت

  ازطبقه بندي بیماریها است.بیشترازمیزان آگاهی آنان 

  



  مقدمه:

درمانی باظهوربیماریهاي جدید پیش مـی آیـد،ارزش   -همگام باتغییراتی که درشیوه مراقبت هاي بهداشتی

اطالعات واطالع رسانی درسیستم هاي بهداشتی درمانی بـیش ازپـیش مطـرح مـی گردد.امـروزه داشـتن       

  قـدرت ونشـانه اقتـدارملی هرکشورمحسـوب     اطالعات ودسترسی بـه موقـع بـه آن ،بـه عنـوان یـک ابزار      

  می گردد.  

همانطورکه می دانیم یکی ازموارداطالع رسانی درهرکشوراطالع رسانی درزمینه سیستم هـاي بهداشـتی   

ــا    ــکی ی ــدارك پزش ــص م ــده تخص ــدواین مســئولیت راقانونگذاربرعه ــی باش ــانی م  HIM)Healthدرم

Information Managementزشکی واگذارنموده اسـت.درواقع  )دربین سایرتخصص هاي گروه پHIM 

  برداده هاي مراقبت بهداشتی درمانی تمرکزداردوماهیـت وسـاختارداده هـا راموردتوجـه قرارمـی دهـدو      

  داده ها را به شکل قابل استفاده ازاطالعات تبدیل می کند.  

سـطح  تحقیقـات پزشـکی ،برنامـه ریـزي در      ،درمـان بیمـاران   درمدارك پزشکی یکی از منابعی است کـه  

کشور ونیز آموزش  دانشجویان پزشکی وعلوم وابسته نقش اساسـی دارد .مـدارك پزشـکی یـا پرونـده      

بــالینی بیمــاران حــاوي اطالعــات علمــی باارزشــی اســت کــه مــی بایســت از طریــق مقتضــی دراختیــار   

پژوهشگران  علوم پزشکی قرار گیرد درکدگذاري مدارك پزشکی پرونده هر بیمار مـرخص شـده پـس از    

رضی وهمچنـین ثبـت روشـهاي درمـانی مـورد اسـتفاده        میل وثبت تشخیص نهایی بیماري یا حاالت تکم

  دربهبود براساس یکی از انواع کتب طبقه بندي کدگذاري می گردد.  

کدگذاري عبارت است از دسته بندي داده ها ومشخص کردن  یـک شـیوه نمـایش بـراي داده هـاي طبقـه       

شـتی کدگـذاري بـه مفهـوم تعیـین عـدد بـراي نشـان دادن بیماریهـا          بندي شده . امـروزه درمراقبـت بهدا  

در کدگذاري بیماریها یـک عـدد بـه    ،،اقدامات وتجهیزات مورد استفاده در ارائه مراقبت بهداشتی می باشد 

  )1(همراه یک حرف(یا به تنهایی )به یک تشخیص پزشکی داده می شود.

  



  ده پزشــــکی محســــوب   داده هــــاي مربــــوط بــــه تشــــخیص مهمتــــرین داده هــــاي پرونــــ      

می شـوندکه معمـوالً درقالـب عبـارات تشخیصـی مسـتندمی گردد.عبـارت تشخیصـی موضـوع پرونـده           

رامشخص کرده وبایدحاوي اطالعات کامل ومفیدي باشدوبنحوصحیح وکامل توسط پزشـک معـالج ثبـت    

  )2(گردد.ازنظرسازمان بهداشت جهانی مسئولیت ثبت تشخیص کامل به عهده پزشک معالج می باشد.

کـه دربرگیرنـده    ICD-10استانداردهاي تشخیص نویسی توسط سازمان جهانی بهداشت درقالـب کتـاب  

فصـل ارائـه   21دستورالعمل هاي عمومی وخاص تشخیص نویسی،اقدامات وعلل خارجی حوادث است،در

  شده است که درسراسردنیاتوسـط کدگـذاران بخـش مـدارك پزشـکی مراکزدرمـانی مورداسـتفاده قـرار        

دم ثبت کامل تشخیص ها واقدامات درمانی درپرونده هاي بالینی امکان طبقـه بنـدي دقیـق آنهـا     می گیردع

  راازکدگذاران سلب می کندودرنهایت اطالعات کامل وباارزشی ازچرخـه اطالعـات تصـمیم گیـران حـذف      

  )3(می شود.

آگـاهی   ایـن پـژوهش بـه منظـورتعیین میـزان      وعدم اطـالع ازوضـعیت موجـود   باتوجه به مواردمطروحه 

پزشکان شاغل دربیمارستانهاي آموزشـی دانشـکده علـوم پزشـکی جهـرم  ازوجودوکاربردطبقـه بنـدي        

بـابرگزاري کارگـاه آموزشـی،ارائه جـزوات      بتـوانیم بامشخص کردن ایـن میـزان   تا.انجام گرفتبیماریها 

ي جهت باال بردن آگاهی پزشکان ازاهمیـت نگـارش صـحیح تشـخیص بیمـاري درپرونـده هـا       (آموزشی، 

  .دهیمءدرپرونده پزشکی بیماران راارتقا کیفیت ثبت داده ها )پزشکی

  موادوروش ها

سـوال درخصـوص وجـود    5سـوال بسـته(  10پژوهش توصیفی مقطعی بـوده وازپرسشـنامه اي بـا    روش

سوال درخصوص کاربردطبقه بندي بیماریها) به عنوان ابزاراصلی پژوهش استفاده گردید.پرسشـنامه  5و

شاغل دربیمارستانهاي عمومی آموزشـی دانشـکده علـوم پزشـکی جهـرم توزیـع        پزشک41مذکوردربین 

وتحلیـل گردیـده ونتـایج حاصـل درسـطح      تجزیـه   Spssداده هاي بدست آمده بااستفاده ازنرم افـزار شد.

  آمارتوصیفی اارئه گردید.  



ــداکثر   ــوال ح ــراي هرس ــد 5ب ــه ش ــمت   امتیازدرنظرگرفت ــامل دوقس ــنامه ش ــه پرشس ــاهی وازآنجا ک آگ

بودمجمـوع حـداکثرنمرات جهـت هرقسـمت      دسیستم طبقه بندي بیماریهـا وقسـمت دیگرکـاربردآن   ازوجو

 متوسـط 5/6تـا 5/12خـوب، 5/12تا75/18بسیارخوب، درسطح75/18تا25یافته هاي بین  محاسبه گردید.25

  درسطح ضعیف طبقه بندي شدند.5/6وزیر

  یافته ها

زشـی دانشـکده علـوم پزشـکی جهـرم      پزشک شاغل دربیمارستانهاي عمومی آمو41این پژوهش برروي 

پزشــک عمــومی درصد1/17متخصــص،درصد8/48فوق تخصــص،درصــد4/2پزشــک،41انجــام گرفــت.از

  اینترن بودند.درصد7/31و

  ازوجودسیســتم طبقـه بنــدي  پزشـکان درصد1/17نتـایج حاصـل ازپــژوهش نشـان دادکـه میــزان آگـاهی     

درصددرسـطح  4/2و درصددرسـطح متوسـط  39درصددرسـطح خـوب،  5/41درسطح بسیارخوب،بیماریها

  آمده است.1بود.این نتایج درنمودارشمارهضعیف 
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ازوجودسیستم طبقه بندي بیمارها   

  
ــزان آگــاهی پزشــکان شــاغل دربیمارســتانهاي   :1نمودارشــماره ــی می ــع فراوان ــرم  شهرســتانتوزی جه

  1386سال،سیستم طبقه بندي بیماریها وجودزا

  آمده است.2بقه بندي بیماریهادرنمودارشمارهتوزیع فراوانی میزان آگاهی پزشکان ازکاربردسیستم ط

درصددرسـطح  4/2درصددرسـطح خـوب و  1/34درصدپزشـکان درسـطح بسـیارخوب،   4/63این میزان در

  متوسط بوده است.
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میزان آگاهی پزشکان  
ازکاربردسیستم طبقه بندي بیمارها   

  
ــزان آگــاهی پزشــکان شــاغل درب :2نمودارشــماره ــی می ــع فراوان ــرم شهرســتان یمارســتانهاي توزی جه

  1386سال،طبقه بندي بیماریها سیستم کاربرداز

سیستم طبقه بندي بیماریها برحسب سطح تحصـیالت آنـان   وجودتوزیع فراوانی میزان آگاهی پزشکان از

ازآنـان  %6/84ازپزشـکان اینتـرن درحدبسـیارخوب و   %4/15آمده اسـت . سـطح آگـاهی   3درنمودارشماره 

ــاهی    ــطح آگـ ــدحوب ،سـ ــیارخوب،  %3/14درحـ ــومی درحدبسـ ــکان عمـ ــط در%4/71ازپزشـ حدمتوسـ

درحـدخوب  %25میزان آگـاهی آنـان درسـطح بسـیارخوب،     پزشکان متخصص%20درحدضعیف، %3/14و

  درحدمتوسط،وسطح آگاهی تمام پزشکان فوق تخصص درحدخوب بوده است.%55و
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ــزان آگــاهی پزشــکان شــاغل درب :3نمودارشــماره ــی می ــع فراوان ــرم شهرســتان یمارســتانهاي توزی جه

  1386سالبرحسب سطح تحصیالت آنان ،سیستم طبقه بندي بیماریها ازوجود

  

  



سیستم طبقـه بنـدي بیماریهـا برحسـب سـطح تحصـیالت آنهـا نتـایج         کاربرددررابطه باآگاهی پزشکان از

ــه   ــان دادکـ ــله نشـ ــیارخوب     2/46حاصـ ــان درحدبسـ ــاهی آنـ ــطح آگـ ــرن سـ ــکان اینتـ درصدازپزشـ

ــکادرصــــددرحدخوب ،8/53و ــه باپزشــ ــیارخوب 7/85ن عمــــومی دررابطــ ــدازآنان درحدبســ درصــ

ــددرحدخوب ،3/14و ــیارخوب ، 65درصـ ــص درحدبسـ ــکان متخصـ ــددرحدخوب 30درصدازپزشـ درصـ

ــص(  5و ــکان متخص ــام پزش ــط وتم ــد. 100درصددرحدمتوس ــیارخوب بودن ــد) درحدبس ــایج درص این نت

  آمده است.4درنمودارشماره
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ــ:4نمودارشــماره ــع فراوان ــزان آگــاهی پزشــکان شــاغل درب توزی ــرم شهرســتان یمارســتانهاي ی می جه

  1386سال،برحسب سطح تحصیالت آنان کاربردسیستم طبقه بندي بیماریها از

ــکان از    ــاهی پزش ــزان آگ ــی می ــع فراوان ــیت     وجودتوزی ــب جنس ــا برحس ــدي بیماریه ــه بن ــتم طبق سیس

درحـدخوب  %1/46یارخوبمـرد درحدبسـ  پزشـکان  از%1/23آمـده اسـت.میزان آگـاهی     5درنمودارشماره 

ــزان آگــاهی %8/30و  %3/53درحــدخوب،%3/33درحدبســیارخوب، زنازپزشــکان %7/6درحدمتوســط ومی

  درحدضعیف بوده است.%7/6درحدمتوسط و
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ــزان آگــاهی پزشــکان شــاغل درب :5نمودارشــماره ــی می ــع فراوان ــرم شهرســتان یمارســتانهاي توزی جه

  1386سال، جنسیتبرحسب بندي بیماریها  سیستم طبقهوجوداز



سیستم طبقه بندي بیماریها برحسـب جنسـیت نتـایج حاصـله     کاربرددرخصوص میزان آگاهی پزشکان از

آنان درحـدخوب بـوده ومیـزان    %3/42ازپزشکان مرددرحدبسیارخوب و%7/57نشان داد که میزان آگاهی 

درحدمتوسـط بـوده اسـت.این نتـایج     %7/6درحدخوب و%20ازپزشکان زن درحدبسیارخوب،%3/73آگاهی 

  آمده است.6درنمودارشماره
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ــزان آگــاهی پزشــکان شــاغل درب :6نمودارشــماره ــی می ــع فراوان ــرم شهرســتان یمارســتانهاي توزی جه

  1386سالبرحسب جنسیت ،سیستم طبقه بندي بیماریها کاربرداز

ــه  ــت ک ــه ذکراس ــط الزم ب ــکان %1/17فق ــاکنونپزش ــی    ت ــی مبتن ــخیص نویس ــی تش ــاه آموزش درکارگ

ازکسـانی  %7/85میزان آگـاهی   دیگردرکارگاه مذکورشرکت نداشته اند.%9/82)شرکت داشته وICD10بر(

درحدضـعیف  %3/14سیستم طبقـه بنـدي بیماریهـا درحدمتوسـط و    وجودازکه درکارگاه شرکت داشته اند

بقــه بنــدي بیماریهــا درحدبســیارخوب سیســتم طکاربردایــن افراداز%4/71بــوده همچنــین میــزان آگــاهی 

  آنان درحدخوب بوده است.%6/28و

سیسـتم  وجوددرخصوص میزان آگاهی پزشکانی که تـاکنون درکارگـاه فـوق الذکرشـرکت نداشـته انداز     

درحدمتوسـط  %39درحـدخوب، %5/41درحدبسیارخوب،%1/17طبقه بندي بیماریها نتایج حاصله نشان ادکه

سیسـتم طبقـه بنـدي بیماریهـا     کاربردان آگاهی این پزشکان ازدرحدضعیف بوده ودرخصوص میز%4/2و

این نتـایج  درحدمتوسـط بـوده انـد.   %9/2درحـدخوب و %3/35درحدبسـیارخوب، %8/61نتایج نشـان دادکـه   

  آمده است.8و7درنمودارهاي شماره 
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  بحث:
پزشــکان ازوجودطبقــه بنــدي   %1/17یافتــه هــاي پــژوهش حــاکی ازآن اســت کــه میــزان آگــاهی        

ــیارخوب، ــدخوب،%5/41بیماریهادرحدبســ ــط و%39درحــ ــزان آگــــاهی   %4/2متوســ ــعیف ومیــ ضــ

وسـط بـوده   درحدمت%4/2درحـدخوب و %1/34آنهاازکاربردطبقه بنـدي بیماریهـا درحدبسـیارخوب،   4/63%

  است.

دربیمارســتانهاي عمــومی آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  1377-76صــدري درتحقیقــی کــه درســال

ازپزشـکان بیمارسـتانهاي   درصد21/8وخدمات بهداشتی درمانی ایران انجام داده است بیـان مـی کندکـه    

نـدي  عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران نسـبت بـه رده بنـدي پرونـده هـاي پزشـکی وطبقـه ب       

بقــه بنــدي بیماریهاآگــاه ط درصــدازمزایاي87/28بیماریهــا واقــدامات درمــانی آگــاهی جــامعی داشــتندو 

اهمیـت  "،درآگاهی پزشکان موردبررسی ازمزایاي طبقه بندي بیماریها بیشترین آگـاهی مربـوط بـه    بودند

موردخـاص  عامل طبقه بندي به تفکیک کلی تشخیص هاي بیماري بیماران یک مرکزوامکـان بازیـابی یـک    

  )4(درصدبود.67/3با"دراستفاده ازسیستم طبقه بندي بیماریها 

درمراکزروانپزشکی مستقردرتهران اذعان داشـته اسـت کـه میـزان آشـنایی      1380ناسوقی درتحقیق سال 

همچنین مهمترین علـل کـاربرد طبقـه    واساتیدبالینی درزمینه طبقه بندي بین المللی بیماریها متوسط تازیاد 

  مللــی بیماریهــا ازدیــدگاه اســاتیدبالینی فــراهم نمــودن مقایســه اخــتالالت روانــی درســطح   بنــدي بــین ال

  )5(بین المللی بوده است.

یافته ها نشان می دهدکه میزان آگاهی پزشکان ازکاربردطبقه بندي بیماریهـا بیشـترازمیزان آگـاهی آنـان     

  ازوجودوکاربردسیسـتم ازطبقه بندي بیماریها اسـت.همچنین پزشـکان فـوق تخصـص بیشـترین آگـاهی       

طبقه بندي بیماریها راداشته اند.پس ازپزشکان فـوق تخصص،پزشـکان اینتـرن بیشـترین میـزان آگـاهی        

ازسیستم طبقه بندي بیماریها وپزشکان عمومی بیشترین میزان آگاهی ازکاربردطبقه بندي بیماریهـا رابـه   

  خوداختصاص داده اند.

ه اند که تاکنون درکارگاه آموزشی تشـخیص نویسـی مبتـی    درصدپزشکان بیان کرد9/82علی رغم اینکه 

شرکت نداشته اند،میزان آگاهی آنان ازطبقـه بنـدي بیماریهـا بیشترازپزشـکانی بـوده کـه تـاکنون        ICDبر



دراین کارگاه شرکت داشته اند.امامیزان آگاهی آنان ازکاربردطبقه بنـدي بیماریهـا کمترازپزشـکان گـروه     

  ارگاه فوق الذکرشرکت نداشته اند)بوده است.دوم(پزشکانی که تاکنون درک

باتوجه به اهمیت آشنایی پزشکان باطبقه بندي بیماریها توصیه می شودکه کارگاه هـاي آموزشـی جهـت    

پزشکان برگزارگردد وجزوات وپمفلت هاي آموزشی تهیه ودراختیارپزشـکان قـرارداده شـود.باتوجه بـه     

مارستانها توصیه می شود که برگـزاري کارگـاه هـا وتهیـه     تغییردوره اي اینترن ها وپزشکان شاغل دربی

  جزوات وپمفلت هاي آموزشی نیزبه صورت دوره اي تکرارشود.

همچنین توصیه می شودکه پزشکان دربدوخدمت خودباهمـاهنگی مـدیریت نیـروي انسـانی دانشـکده بـه       

داده شوندتاتوسـط   کارشناسان ستادي آمارومدارك پزشکی ویاکارشناسان شاغل دربیمارستانها ارجـاع 

ــه   ــن کارشناســان رهنمودهــا وآموزشــهاي الزم ب ــان ای ــک  آن ــرفتن ی ــراین درنظرگ ــه شــود.عالوه ب ارائ

طبقـه بنـدي بیماریهـا واصـول تشـخیص نویسـی جهـت دانشـجویان         آشـنایی با واحددرسی درخصوص 

  پزشکی می تواندبسیارموثرواقع شود.
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