بسمعه تعالي

حداقل داده هاي ضروري در سيستم اطالعات بيمارستاني )(HIS

زیر نظر:
دکتر محمد آقاجانی -معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
دکتر سید احمد تارا -مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
مشاوران فني و اجرایي:
دکتر جمشید کرمانچی -دکتر مرجان قطبی -دکتر علی ماهر -دکتر رضا صفدری
مؤلفان:
دکتر محمد اسماعیل کاملی -اکرم واحدی  -خدیجه دانایی  -دکتر زهرا میدانی -دکتر مرضیه معراجی  -جواد
زارعی -طیبه اسماعیلی -علی محمدی  -ناهید کردنژاد -شیرین گل عنبری – بنیامین محسنی ساروی -اسماعیل
علی نیکمرام -رضا درودی
رضازاده  -مسعود جوادی درآباد -محبوبه میرزایی -عباس کدخدا-
تهيه شده در:
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت درمان
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
گروه آمار و فناوری اطالعات درمان
کمیته کشوری مدیریت آمار و فناوری اطالعات سالمت
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حداق داده ها شامل موارد زیر مي باشد:
داده هاي بيماران به دو گروه عمده داده هاي اداري و داده هاي باليني تقيسم مي شوند:
الف) داده هاي اداري:

 .1داده هاي هويتي
 .2اطالعات دموگرافيك
 .3داده هاي مربوط به پذيرش بيماران
 .4داده هاي ترخيص
 .5داده هاي مالي و صورت حساب بيمار
ب) داده هاي باليني:

 .6داده هاي تشخيصي
 .7داده هاي مربوط به اقدامات پاراكلينيكي
 .8داده هاي مربوط به اقدامات درماني
نكاتي كه باید در انتخاب حداقل داده ها به آن توجه كرد:


حداقل داده ها مطابق با داده هايي كه در حال حاضر در فرم هاي كاغدي و سيستم هاي اطالعات
بيمارستاني ( )HISثبت مي شوند ،انتخاب گرديدند.




حداقل داده ها بايد مطابق با كاربردهاي آن براي مديريت و برنامه ريزي نظام سالمت انتخاب
گردند.
براي يكسان سازي جمع آوري داده ها در سطح ملي بايد تمام جزييات حداقل داده ها بصورت
كدهاي استاندراد بيان گردد.



براي كدگذاري داده ها مي توان از واژه نامه هاي استاندارد نظير LOINC ،SNOMED CT
و  RXNormيا سيستم هاي طبقه بندي نظير  CPT ،ICD9cm ،ICD10استفاده كرد.
همچنين مي توان از كدهاي تعريف شده در طرح سپاس نيز استفاده كرد.



داده هايي كه از اهميت بيشتري براي گزارش دهي برخوردار هستند با رنگ قرمز مشخص شده
اند.
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الف) بخش اول داده هاي اداري  :داده هاي هویتي ،دموگرافيك و پذیرش

تعریف

داده
سن

منظور سن بيمار بر اساس تاريخ تولد وي مي باشد

جنس

بصورت مرد ،زن  ،دوجنسي ،نامشخص

وضعيت تاهل

بصورت مطلقه  ،مجرد ،متاهل  ،همسر مرده ،ساير و نامشخص .
منظور شغل بيمار است كه بصورت كارگر ،كارمند ،بازنشسته ،خانه دار ،محصل و  ..است با توجه

شغل(براي افراد باالي  18سال)

گستردگي دامنه و تعاريف مشاغل بايد از يك سيستم خالصه براي طبقه بندي مشاغل استفاده
نمود
بي سواد ،ابتدايي ،راهنمايي ،متوسطه ،دانش آموز ،ديپلم

سطح تحصيالت

فوق ديپلم ،ليسانس ،فوق ليسانس  ،دكتراي حرفه اي ،متخصص ،فوق تخصص ،فلوشيپ
دانشجوي كارداني ،دانشجوي كارشناسي  ،دانشجوي كارشناسي ارشد ،دانشجوي دكتراي
حرفه اي ،دانشجوي تخصصي  ،دانشجوي فوق تخصص ،دانشجوي فلوشيپ

استان محل سكونت

منظور استان محل سكونت بيمار

شهرستان محل سكونت

منظور شهرستان محل سكونت بيمار

نوع سكونت

شهري ،روستايي ،عشاير و نامشخص

تلفن
كد ملي
نوع پذيرش

سرپائي  ،بستري  ،مستقل

نوع بستري

عادي(الكتيو)  ،اورژانس ،انتقالي

علت مراجعه

بهتر است كه از  ICPCفارسي اگر وجود دارد استفاده شود

تاريخ بستري
نوع ارجاع

از مطب  ،درمانگاه ،مركز بهداشتي درماني ،بيمارستان ديگر ،ساير

نحوه انتقال به بيمارستان در بيماران

اورژانس  ،115وسيله شخصي ،اعزام از ساير مراكز  ،نامشخص است

اورژانسي
شماره نظام پزشكي پزشك معالج

منظور شماره نظام پزشكي  ،پزشك معالج مي باشد.

نوع تخصص پزشك معالج

منظور رشته تخصصي پزشك معالج بصورت عمومي ،داخلي ،اطفال ،ارتوپدي و  ...مي باشد.

نوع بيمه
صندوق بيمه

بصورت آزاد ،تامين اجتماعي ،خدمات درماني(شامل :بيمه روستايي ،كاركنان دولت ،خويش
فرما ،ساير اقشار) ،نيروهاي مسلح ،كميته امداد... ،
منظور عنوان بيمه مانند :تامين اجتماعي (عادي - )... ،خدمات درماني ( روستايي ،كاركنان دولت،
خويش فرما ،ساير اقشار) ،و ...

بخش بستري

منظور بخش بستري بيمار در بيمارستان است

نوع تخت بستري

منظور تخت عادي  ،تخت ويژه  ،ايزوله ،اكسترا
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ب) بخش دوم داده هاي اداري :داده هاي ترخيص و صورت حساب
تعریف

داده

-3داده هاي ترخيص
طول مدت اقامت

منظور طول مدت اقامت بيمار در بيمارستان بر اساس روز است

تاريخ ترخيص
وضعيت بيمار هنگام ترخيص

بصورت بهبودي ،بهبودي نسبي ،پيگيري درمان ،ترخيص با رضايت شخصي ،اعزام به ساير
مراكز ،فرار  ،فوت
-4داده هاي مالي و صورت حساب بيمار

هزينه كل

منظور هزينه كل صورت حساب خدمات بستري به ريال مي باشد

سهم سازمان بيمه پايه

در بيماران داراي بيمه ،منظور مبلغي از هزينه كل است كه سازمان بيمه گر بايد پرداخت نمايد.

سهم يارانه سالمت

سهم يارانه در صورتحساب

هزينه خارج از تعهد /مابه التفاوت

منظور هزينه هاي خارج از تعهد بيمه ها مي باشد

فرانشيز بيمار

در بيماران آزاد مبلغ سهم بيمار با هزينه كل برابر مي باشد در بيماران داراي بيمه ،منظور مبلغ
فرانشيز سهم بيمار به ريال است

مبلغ/ميزان تخفيف

شامل تخفيف دانشگاه  ،تخفيف مددكار ،و ساير تخفيف ها

پرداختي بيمار

فرانشيز  +هزينه خارج از تعهد بيمه ها

سهم بيمه مكمل

بيمه مكمل

تخفيف داده شده

منظور مبلغي از هزينه صورت حساب خدمات بستري كه توسط بيمارستان تخفيف داده مي
شود(به ريال)

هزينه ويزيت

بر اساس تعداد و نوع ويزيت

هزينه مشاوره

بر اساس تعداد و نوع مشاوره

هزينه خدمات پرستاري %6
هزينه حق العمل
هزينه كمك جراح
هزينه حق الزحمه بيهوشي
هزينه اتاق عمل

هزينه عالوه بر هزينه عمل جراحي

هزينه گلوبال

در مواردي كه عمل گلوبال است

هزينه غيرگلوبال

در مواردي كه عمل غيرگلوبال است

هزينه داروهاي استفاده شده در اتاق عمل
هزينه لوازم مصرفي در اتاق عمل
هزينه داروهاي استفاده شده در بخش
هزينه لوازم مصرفي در بخش
هزينه مابه التفاوت دارو

منظور هزينه هاي خارج از تعهد بيمه ها مي باشد

هزينه مابه التفاوت لوازم مصرفي

منظور هزينه هاي خارج از تعهد بيمه ها مي باشد

هزينه حق فني داروخانه

بر اساس تعداد و زمان نسخه ها و سقف مبلغ نسخه ها

هزينه آزمايشگاه
هزينه راديولوژي
هزينه سونوگرافي
هزينه ام آر آي()MRI
هزينه سي تي اسكن
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-4داده هاي مالي و صورت حساب بيمار
تعریف

داده
هزينه طب هسته اي
هزينه آسيب شناسي(پاتولوژي)
هزينه راديوتراپي
هزينه شيمي درماني
هزينه نوارنگاري

به تفكيك …ECG, EEG, EMG, ETT, ECHO, ABR, VEP,

هزينه دياليز

به تفكيك دياليز صفاقي و همودياليز

هزينه توانبخشي
هزينه پروتز
هزينه تخت روز
انواع آندوسكپي

هزينه آندوسكپي
هزينه CPR
هزينه خدمات پزشك غير جراح
هزينه ساير خدمات

ساير هزينه هاي مهم استخراجي از HIS
هزينه فرانشيز

هزينه تخفيف

هزينه سهم يارانه

هزينه مابه التفاوت

پرداختي بيمار

داروي بخش

داروي بخش

داروي بخش

داروي بخش

داروي بخش

لوازم مصرفي بخش

لوازم مصرفي بخش

لوازم مصرفي بخش

لوازم مصرفي

لوازم مصرفي بخش

داروي اتاق عمل

داروي اتاق عمل

داروي اتاق عمل

داروي اتاق عمل

داروي اتاق عمل

لوازم مصرفي اتاق عمل

لوازم مصرفي اتاق عمل

لوازم مصرفي اتاق عمل

لوازم مصرفي اتاق

لوازم مصرفي اتاق

عمل

عمل

آزمايش

آزمايش

آزمايش

آزمايش

آزمايش

پاتولوژي

پاتولوژي

پاتولوژي

پاتولوژي

پاتولوژي

راديولوژي

راديولوژي

راديولوژي

راديولوژي

راديولوژي

سونوگرافي
CT.SCAN
MRI
پزشكي هسته اي

سونوگرافي
CT.SCAN
MRI
پزشكي هسته اي

سونوگرافي
CT.SCAN
MRI
پزشكي هسته اي

سونوگرافي
CT.SCAN
MRI
پزشكي هسته اي

سونوگرافي
CT.SCAN
MRI
پزشكي هسته اي

آندوسكپي

آندوسكپي

آندوسكپي

آندوسكپي

آندوسكپي

نوارنگاري

نوارنگاري

نوارنگاري

نوارنگاري

نوارنگاري

توانبخشي

توانبخشي

توانبخشي

توانبخشي

توانبخشي

شيمي درماني

شيمي درماني

شيمي درماني

شيمي درماني

شيمي درماني

دياليز

دياليز

دياليز

دياليز

دياليز

بخش
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ج) بخش اول داده هاي باليني  :داده هاي تشخيص و فوت

تعریف

داده

-5داده هاي تشخيصي
تشخيص اوليه(كد)

منظور كد تشخيص اوليه بر اساس كتاب  ICD10است .استفاده از كدهاي طبقه بندي بين
المللي بيماري ها امكان مقايسه داده ها را در سطح ملي و بين المللي فراهم مي كند

تشخيص حين درمان (كد)

منظور كد تشخيص حين درمان بر اساس كتاب  ICD10است.

تشخيص نهايي(كد)

منظور كدهاي تشخيص نهايي بر اساس كتاب  ICD10است.

نوع مرفولوژي در نئوپالسم ها (كد )

منظور كد مرفولوژي در بيماران سرطاني بر اساس كتاب  ICD10يا  ICDOاست.

علت خارجي در صدمات ،مسموميت و

منظور كد عامل خارجي در بيماران دچار صدمه  ،مسموميت و آسيب

آسيب ها(كد)

بر اساس كتاب  ICD10است.

اقدام جراحي(كد)

منظور كدهاي اقدامات جراحي در بيماران داراي جراحي  ،بر اساس كتاب  ICD9cmاست.
 -6داده هاي مربوط به فوت بيمار

زمان فوت بيمار

تاريخ و ساعت

نوع زمان فوت

بصورت قبل از  24ساعت اول پذيرش ،بعد از  24ساعت اول پذيرش

مكان فوت

بيمارستان  ،منزل ،محل حادثه ،در مسير انتقال به بيمارستان،داخل آمبوالنس و ...

علت مستقيم منجر به فوت(كد)

منظور كد تشخيص علت مستقيم منجر به فوت بيان شده توسط پزشك بر اساس كتاب
 ICD10است.

علت زمينه اي فوت(كد)

منظور كد تشخيص علت زمينه اي فوت بيان شده توسط پزشك بر اساس كتاب ICD10
است.
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د) بخش دوم داده هاي باليني  :داده هاي پاراكلينيكي

تعریف

داده

 -7داده هاي آزمايش ها (شامل آزمايش هاي عمومي ،آسيب شناسي ،ميكروب شنسي و بانك خون )
منظور نام انگليسي يا فارسي آزمايش مي باشد .استفاده از كدهاي استاندارد امكان

نام آزمايش

مقايسه داده ها را در سطح ملي و بين المللي فراهم مي كند

گروه اصلي آزمايش
کد آزمايش
کد معادل /کد تعرفه کاليفرنبا ()CPT

بصورت بيو شيمي ،هورمون شناسي ،ميكروب شناسي ،آسيب شناسي و  ...است.
كد لوكال يا محلي تعريف شده در HIS
منظور كد آزمايش بر اساس كتاب  CPTاست كه مي شود در  HISتعريف كرد .و يا كدهاي
 LAB.irرا تعريف نمود.

کد LOINC

منظور كد آزمايش بر اساس كدهاي  LOINCاست( .پيشنهاد)

تعداد آزمايش

منظور تعداد آزمايش انجام شده براي بيمار است.

تعداد خارج از رنج نرمال

موراد غير نرمال براي گزارشات مديريتي
 -8داده هاي خدمات رادیولوژي(رادیولوژي ،سونوگرافي ،سي تي اسكن و ام آر اي)

نام اقدام

منظور نام انگليسي يا فارسي خدمت مي باشد استفاده از كدهاي استاندارد امكان مقايسه
داده ها را در سطح ملي و بين المللي فراهم مي كند

گروه اصلي خدمت
کد گرافي
کد معادل /کد تعرفه کاليفرنبا ()CPT

بصورت گرافي ساده ،سونوگرافي ،سي تي اسكن و ام آر اي مي باشد
كد لوكال يا محلي تعريف شده در HIS
منظور كد آزمايش بر اساس كتاب  CPTاست كه مي شود در  HISتعريف كرد .يا كدهاي
 Radiology-irرا تعريف نمود.

تعداد خدمت

منظور تعداد گرافي انجام شده براي بيمار است.
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ه) بخش سوم داده هاي باليني :دارو ها و لوازم مصرفي
تعریف

داده

 -7دارو ها
منظور نام انگليسي دارو مي باشد .استفاده از كدهاي استاندارد امكان مقايسه داده ها را

نام ژنريك دارو

در سطح ملي و بين المللي فراهم مي كند

شكل تجويز دارو
گروه بسته خدمتي
واحد مصرفي

عدد ،گرم ، CC ،و ...

كد ژنريك دارو

منظور كد ژنريك دارو است.

كد دارو

كد لوكال يا محلي تعريف شده در HIS

كد معادل

تعريف كدهاي  FDO-IRبعنوان كد معادل يا

منظور شكل تجويزي دارو بصورت قرص ،شربت ،شياف ،و  ....است
مولتي ويتامين ها ،مخدرها... ،

كد استاندارد پيشنهادي مانند  RXNormيا  ...كه مي شود در  HISتعريف كرد.
دوز دارو

منظور دوز تجويزي دارو در داروهايي كه داراي دوز هاي مختلف هستند

تعداد

منظور تعداد داروي تجويز شده براي بيمار است.

نام لوازم مصرفي

منظور نام انگليسي يا فارسي خدمت مي باشداستفاده از كدهاي استاندارد امكان مقايسه
داده ها را در سطح ملي و بين المللي فراهم مي كند

واحد مصرفي

عدد ،گرم ، CC ،سانتي متر و ...

كد لوازم مصرفي

كد لوكال يا محلي تعريف شده در HIS

كد معادل

تعريف كدهاي  FDO-IRبعنوان كد معادل يا
كد استاندارد پيشنهادي ملي مثل  RxNORMيا  ...كه مي شود در  HISتعريف كرد.
منظور تعداد لوازم مصرف شده براي بيمار است.

تعداد خدمت

ه) بخش سوم داده هاي باليني :بخش بستري و تخت بستري
تعریف

داده

 -7بخش و تخت
نام بخش

منظور بخش بستري بيمار است.

كد بخش

بر اساس كد استاندارد سپاس

نوع تخت

عادي  ،ويژه  ،اكسترا

كد تخت

بر اساس كد استاندارد
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ه) بخش چهارم داده هاي باليني :سایر خدمات درماني
تعریف

داده

 -9خدمات طبي(ويزيت و مشاوره)
نوع ويزيت

منظور نوع ويزيت بصورت ويزيت اورژانس ،ويزيت متخصص ،ويزيت متخصص تمام
وقت ،ويزيت روز اول ،ويزيت روز ترخيص ،و  ...مي باشد .استفاده از كدهاي استاندارد
امكان مقايسه داده ها را در سطح ملي و بين المللي فراهم مي كند

کد تعرفه کاليفرنبا ((CPT

منظور كد خدمت بر اساس كتاب  CPTاست.

تعداد

منظور تعداد ويزيت يا مشاوره تخصصي انجام شده براي بيمار است.

بخش بستري

منظور بخش بستري بيمار است.
 -01اعمال جراحي

نوع عمل

منظور نوع عمل مي باشد .استفاده از كدهاي استاندارد امكان مقايسه داده ها را در سطح
ملي و بين المللي فراهم مي كند

نوع عمل

از نظر گلوبال و غير گلوبال بودن

نام عمل به فارسي

در هر  HISبه يك ترتيبي نوشته شده

نام عمل به انگليسي

بر اساس كتاب كاليفرنيا و استاندارد

كد عمل

بر اساس كتاب كاليفرنيا ()CPT

 Kجراحي

بر اساس كتاب كاليفرنيا ()CPT

 Kبيهوشي

بر اساس كتاب كاليفرنيا ()CPT

نوع بيهوشي

لوكال  ،جنرال

زمان شروع عمل

به شكل تاريخ و ساعت

زمان پايان عمل

به شكل تاريخ و ساعت

تعداد

منظور تعداد عمل انجام شده براي بيمار است.
 -00سایر خدمات درماني پرستاري(پانسمان ،وصل سرم )...،

نام خدمت

منظور نام انگليسي يا فارسي خدمت مي باشد .استفاده از كدهاي استاندارد امكان
مقايسه داده ها را در سطح ملي و بين المللي فراهم مي كند

کد تعرفه کاليفرنبا ((CPT

منظور كد عمل بر اساس كتاب  CPTاست.

تعداد خدمت

منظور تعداد خدمت انجام شده براي بيمار است.
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