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چکیده
زمینه و هدف :داروها و تجهیزاتپزشکی از منابع حیاتی صنعت مراقبت میباشند .لذا هرگونه فرايندی كه بتواند در مديريت اين

منابع تاثيرگذار باشد ،ارزشمند است .يكي از راههای کنترل و مديريت بهتر فرايندها ،استفاده از سامانههای دستهبندی و کدگذاری
است .هدف از پژوهش حاضر ،طراحی سامانه دستهبندی و کدگذاری داروها و تجهیزاتپزشکی در ایران است.

روش بررسی :مطالعه توصیفی حاضر ،در بازه زمانی مهر  1397تا شهریور  ،1398در چهار مرحله انجام شد .جهت شناسایی
نیازمندیهای یک سیستم کدگذاری برای داروها و تجهیزات پزشکی ،منابع کتابخانهای جستجو شد و سیستمهای کدگذاری

موجود در این حوزه مورد بررسی دقیق قرارگرفتند .سپس بر اساس نظر متخصصان در مورد ویژگیهای استخراج شده ،مدل اولیه
سامانه طراحی گردید.

یافتهها 35 :سیستم کدگذاری شناسایی و بررسی شد .در نتیجه مقایس ه این سیستمها ،دو سیستم  ATC/DDDو UMDNS

بهترتیب جهت کدگذاری دارویی و تجهیزات پزشکی سامانه انتخاب گردید .همچنین پس از نظرسنجی ،محور مکان مصرف و

* نویسنده مسئول :
زهره جوانمرد؛

استقرار محصوالت و استفاده از رمزینه پاسخ سریع ( ،)Quick Response(QR) Codeجهت کدگذاری دادهها نیز به تأیید

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email :

zohreh.javanmard44@gmail.com

رسیدند.

نتیجهگیری :طراحی و ایجاد یک سیستم کدگذاری جامع و یکپارچه ،بهطوریکه منطبق بر ساختارهای بینالمللی باشد و دو

ت پزشکی را بهصورت ترکیبی در برگیرد ،بسیار موثر خواهد بود .همچنین استفاده از محور مکان در ساختار
حوزهی دارو و تجهیزا 
کد میتواند به مدیریت موجودی این محصوالت کمک کند.

واژههای کلیدی :داروها ،تجهیزات پزشکی ،سیستم دستهبندی ،کدگذاری ،رمزینه پاسخ سریع
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 1استاد گروه مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

طراحی سیســتم کدگذاری...

مقدمه
داروها و تجهیزات پزشکی از مهمترین منابع بخش سالمت جهت
ارایه مراقبت باکیفیت میباشند و بخش مهمی از هزینههای مراقبت به

کرد( .)15-17در اکثر مطالعات ،فقدان سیاستهای ملی در کشور را
مهمترین دلیل ناکارآمدی فرایند مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی معرفی
کردهاند(18و.)15

این محصوالت تخصیص داده شده است(2و .)1طبق پیشبینی شرکت

لذا پژوهش حاضر بهمنظور طراحی یک سامانهی جامعدستهبندی

 ،Reportlinkerبازار جهانی تجهیزات پزشکی از سال  ،2018رشد سالیانه

دارو و تجهیزات پزشکی ،با رعايت موازين استاندارد بينالمللي و متناسب

 4/5درصدی پیدا کرده است و تا سال  ،2023به حدود  409/5بیلیون

با نيازهای ملي انجام شده است .بهطوریکه در این سامانه ،با حفظ ساختار

دالر خواهد رسید( .)3همچنین هزینه تجویزهای دارویی ،تقریبا  17درصد

کدگذاری بینالمللی ،مجموعه محورهایی در قالب کد در نظر گرفته شود،

از کل هزینههای مراقبت را به خود اختصاص میدهد(5و .)4از این رو

که بتوان به اهداف مدیریتی این بخش از نظام سالمت ،از جمله مدیریت

مدیریت این محصوالت اهمیت بسزایی دارد .برای این منظور سیستمهای

موجودی داروها و تجهیزات پزشکی ،دست پیدا کرد.

دستهبندی و کدگذاری کمککننده بوده ومیتوانند در مدیریت فرایندهای
مرتبط ،مانند گزارشگیری ،مدیریت ،دستهبندی و توضیح بیماریها و

روش بررسی

درمان آنها استفاده شوند(7و.)6

مطالعه توصیفی حاضر در بازه زمانی مهر  1397تا شهریور ،1398

سیستمهای دستهبندی و کدگذاری ،در حوزهی دارو و تجهیزات

مرحله جستجو و مطالعه منابع کتابخانهای،

بهصورت مقطعی و در چهار

پزشکی نیز وجود دارند( .)8بهطوریکه طبق گزارش سازمان  ،GS1در

مقایسه سامانههای دستهبندی یافت شده در حوزه داروها و تجهیزات

حال حاضر بيش از  20نوع سيستم در سراسر جهان جهت دستهبندی

پزشکی ،نظرسنجی از متخصصان و طراحی الگوی سامانه انجام شد.

دستهبندی دارویی  ATC/DDDو  RxNormو سیستمهای دستهبندی

تجهیزات پزشکی ،کلیه منابع کتابخانهای از جمله مقاالت ،مجالت ،کتب،

تجهیزات پزشکی  ISO9999و  GMDNدر سطح بین المللی و در

سالیانه کشورها ،پایگاههای اطالعاتی ،فایلهای الکترونیک،

گزارشهای

بسیاری از کشورها استفاده میشوند( .)6در راستای توصیه سازمان بهداشت

وب سایتهای وزارت بهداشت کشورها ،وب سایتهای سازمان غذا و

جهانی ( )WHOبه استفاده از سیاستهای ملی و منطقهای در مدیریت بهتر

دارو در کشورهای مختلف ،وب سایت موسسات و سازمانهای مسئول

داروها و تجهیزات پزشکی( ،)9برخی از کشورها سیاستهایی را تدوین

توسعه و نگهداری سیستمهای دستهبندی دارو و تجهیزات پزشکی،

کرده اند( .)10بهعنوان مثال در آمریکا از سیستمطبقهبندی  )11( USCو

حوزه سیستمهای دستهبندی

گایدالینهای سازمان جهانی بهداشت در

در پرتغال از سیستم طبقهبندی ملی  )12( CFTجهت طبقهبندی داروها

دارویی و تجهیزات پزشکی و گایدالینهای کشورهای مختلف در زمینه

استفادهمیشود .از جمله سیستمهایدستهبندی ملی در حوزهی تجهیزات

سیستمهای ملی آنها ،جستجو و مطالعه شد.

پزشکی نیز میتوان به سیستم طبقهبندی  CNDدر ایتالیا( )13و سیستم
طبقهبندی  ClaDiMedدر فرانسه و بلژیک( )14اشاره کرد.

در مرحله دوم ،سیستمهای دستهبندی یافت شده در نتیجه
جستجوی منابع کتابخانهای ،از طریق چک لیست محقق ساخته ،بررسی

در ايران از سيستمهای بين المللي بهمنظور مديريت داروها و

دربرگیرنده ویژگیهای عمومی و

و مقایسه گردید .این چک لیست،

تجهیزات پزشکی استفاده ميگردد و سياست ملي واحدی برای مديريت

اختصاصی سیستمهای دستهبندی دارویی و تجهیزات پزشکی بود که بر

دارو و تجهيزات پزشكي وجود ندارد( .)15از این رو در زمینهی مدیریت

اساس بررسی متون ،بهدست آمد .لیست ویژگیهای عمومی و اختصاصی

دارو و تجهیزات پزشکی مشکالتی وجود دارد که از مهمترین آنها ،میتوان

مورد بررسی ،در جدول  1ارایه شده است .محتوای چک لیست مورد

به فقدان سیاست مشخص و واحد ،عدم شفافیت ،عدم دسترسی به

استفاده در این مرحله ،به تایید  5نفر از خبرگان رشتههای انفورماتیک

اطالعات و گزارشهای دقیق در مورد آمارها و هزینههای مرتبط اشاره

پزشکی و مدیریت اطالعات سالمت رسید.
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محصوالت در بخش مراقبت سالمت وجود دارند( .)8سیستمهای

مرحله اول ،بهمنظور شناسایی سیستمهایدستهبندی دارویی و

در

رضا صفدری و همکاران

جدول  :1مجموعه ویژگیهای عمومی و تخصصی مورد بررسی در سیستمهایدستهبندی دارو و تجهیزات پزشکی

مجموعه ویژگیهای عمومی

مجموعه ویژگیهای تخصصی

* عنوان اختصاری سیستمدستهبندی

* هدف اصلی توسعه

* نام گستردهی سیستمدستهبندی

* چارچوب پایهی مورد استفاده

* نوع سیستم(طبقهبندی تخصصی،طبقهبندی غیرتخصصی،
نامگذاری ،ترمینولوژی)

* ساختار کلی سیستم

* سازمان متولی

* بخش مربوط به محصوالت پزشکی(مخصوص
سیستمهایدستهبندی غیرتخصصی)

* سطح کاربرد-سال انتشار

* سطوح/سلسله مراتب(در صورت سلسله مراتبی بودن)

* دورهی به روزرسانی

* ساختار کدها

* زبان

ارایه تعریف برای محصوالت
* 

* آخرین ویرایش منتشر شده

* امکان بسط(انعطاف پذیری)

* فرمت دسترسی

* استفاده از عالیم خاص
* وجود گروههای باقی مانده(سایر)

جدول  ،1مجموعه ویژگیهای عمومی و تخصصی مورد بررسی در

نیز ،یک قسمت برای درج پیشنهادها درنظر گرفته شد .پرسشنامه

هر یک از سیستمهایدستهبندی و کدگذاری داروها و تجهیزات پزشکی

مذکور در میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری تخصصی

را ،که در قالب چک لیست محقق ساخته ارایه گردید ،نشانمیدهد.

رشتههای مدیریت اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم

دستهبندی ترکیبی دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین ساختار کدگذاری

بیمارستانهای آموزشی زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بر حسب

مرحله قبل حاصل گردید ،از متخصصان حوزه دارو ،تجهیزات

آن ،که در

سهولت دسترسی ،توزیع شد .جهت انجام این مرحله ،پژوهشگر مستقیما

پزشکی و کدگذاری نظرسنجی شد .برای این منظور از یک پرسشنامه

به محل کار افراد مراجعه کرده و پس از بیان توضیحات الزم ،پرسشنامه

محقق ساخته استفاده شد .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرسنجی از

در اختیار آنها قرار گرفت .همچنین برای تعدادی از افراد ،پرسشنامه از

حوزه کدگذاری ،دارو و تجهیزات پزشکی و انجام ویرایشهای

متخصصان

طریق ایمیل و یا شبکههای ارتباطی مجازی ،ارسال گردید .دادههای حاصل

الزم ،تایید شد .پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ  93درصد به

از نظرسنجی ،با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSتجزیه و تحلیل گردید.

تایید رسید .پرسشنامه در چهار بخش مشخصات فردی ،ساختار ،محتوا و

در مرحله نهایی ،بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی از متخصصان،

ابزار مورد استفاده در سامانه ،طراحی گردید .بخش اول شامل مشخصات

الگوی اولیه سامانه دستهبندی داروها و تجهیزات پزشکی و ساختار

فردی پرسششوندگان(سن ،جنس ،رشته ،میزان تحصیالتِ ،س َمت ،محل

کدگذاری آن طراحی شد .بهطوریکه در این الگو ،بخشهای اصلی سامانه

اشتغال و سابقهی اشتغال) بود .در ادامه  34سوال ،در ارتباط با بخشهای

و همچنین ساختار کدهای تخصیص یافته به هر یک از داروها و تجهیزات

سامانهدستهبندی و ساختار کدهای آن ،با طیف پاسخگویی لیکرت(بسیار

پزشکی تعیین گردید.

موافقم ،... ،بسیار مخالفم) مطرح گردید .در انتهای هر گروه از سواالت
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مرحله سوم ،در زمین ه مجموعه ویژگیهای مطلوب یک سامانه

در

پزشکی تهران ،کدگذاران ،داروسازان و کارشناسان تجهیزات پزشکی

در مرحله نهایی ،بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی از متخصصان ،الگوی اولیه سامانه دستهبندی داروها و
تجهیزات پزشکی و ساختار کدگذاری آن طراحی شد .بهطوریکه در این الگو ،بخشهای اصلی سامانه و همچنین

کدگذاری ...کدهای تخصیص یافته به هر یک از داروها و تجهیزات پزشکی تعیین گردید.
طراحی سیســتم ساختار

شکل  :1مراحل اجرایی پژوهش

شکل  :1مراحل اجرایی پژوهش

شکل  ،1تصویر جامعی از روش پژوهش و  4مرحله اصلی آن را نشان میدهد .همانگونهکه در این شکل نشان داده

شکل  ،1تصویر جامعی از روش پژوهش و  4مرحله اصلی آن را

پزشکی 5 ،سیستم طبقهبندی غیرتخصصی تجهیزات پزشکی(یک بخش/

نشانمیدهد .همانگونهکه در این شکل نشان داده شده است ،طی مرحله

فصل خاص جهت دستهبندی تجهیزات پزشکی داشتند) و  3سیستم

مطالعه منابع کتابخانهای ،یک ابزار مناسب جهت پویش آسان کدهای

اول و

نامگذاری تجهیزات پزشکی بودند .در این میان 3 ،سیستم

دارویی و تجهیزات پزشکی نیز یافت شد که اطالعات مربوط به آن توسط

،)United Nations Standard Products and Services Code) UNSPSC

شده است ،طی مرحله اول و مطالعه منابع کتابخانهای ،یک ابزار مناسب جهت پویش آسان کدهای دارویی و تجهیزات
پزشکی نیز یافت شد که اطالعات مربوط به آن توسط متخصصان بررسی و نظرسنجی گردید.

یافتهها

نظرسنجیاز گردید.
متخصصان بررسی
مرحله اول ،شامل شناسایی سیستمهای کدگذاری دارو ،شناسایی سیستمهای کدگذاری تجهیزات
نتایجو حاصل

یافتهها

 )Common Procurement Vocabulary) CPVو NHS-eCl@ss

پویش در بخش دارو و
)()19-21
جهتThe
National
(System-eClass
تسهیل
Healthمناسب
یک ابزار
پزشکی و همچنین شناسایی فناوری رمزینه پاسخ سریع ( ،)QR codeبهعنوان

شناسایی شد.
بندیدارویی
تخصصی
ترمینولوژی
کدگذاری و  10سیستم
دارویی داشتند)
شناساییبندی
جهت دسته
مرحلهخاص
سیستمهای
اول ،شامل
بخش/فصل 
نتایج حاصل از
دارویی انگلستان)( )22و
( BNFکدینگ
سیستم طبقه
یافت شده2 ،
همچنین سیستمهای یافت شده در بخش تجهیزات پزشکی ،شامل  6سیستم طبقهبندی تخصصی تجهیزات پزشکی5 ،

دارو ،شناسایی سیستمهای کدگذاری تجهیزات پزشکی و همچنین

( CFDAکاتالوگ تجهیزات پزشکی چین)( )23بهعلت عدم دسترسی به

شناسایی فناوری رمزین ه پاسخ سریع ( ،)QR codeبهعنوان یک ابزار

اطالعات کافی و دقیق ،از مطالعه حذف شدند.

مناسب جهت تسهیل پویش کدها بود .در بخش دارو 9 ،سیستمطبقهبندی

در مرحله دوم ،ابتدا با استفاده از چک لیست محقق ساخته(جدول

تخصصی دارویی 5 ،سیستم طبقهبندی غیرتخصصی دارویی(یک بخش/

 ،)1به بررسی و مقایسه ویژگیهای سیستمهای وارد شده به مطالعه پرداخته

فصل خاص جهت دستهبندی دارویی داشتند) و  10سیستم ترمینولوژی

شد .طبق نتایج حاصل از این بررسی ،حدود  52درصد از سیستمها(17

تخصصی دارویی شناسایی شد .همچنین سیستمهای یافت شده در

سیستم) ،دارای ساختار بینالمللی بوده و مابقی بهصورت ملی در برخی

بخش تجهیزات پزشکی ،شامل  6سیستم طبقهبندی تخصصی تجهیزات

کشورها استفاده میشوند .عالوه بر این 24 ،درصد از این سیستمها(8
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دارویی
بندیمیغیر
پزشکیطبقه
تجهیزاتسیستم
کدها بود .در بخش دارو 9 ،سیستم طبقهبندی تخصصی دارویی5 ،
(یککه از میان  35سیستم
است
تخصصیبه ذکر
باشند .الزم
مشترک

رضا صفدری و همکاران

سیستم) ،بهصورت تخصصی ،دستهبندی بخش خاصی از محصوالت

با توجه به اینکه هدف از پژوهش حاضر طراحی یک سیستم

پزشکی را انجام میدهند .بهعنوان نمونه ،سیستم طبقهبندی ATCvet

کدگذاری ترکیبی دارو و تجهیزات پزشکی با در نظر گرفتن محورهای الزم

جهتدستهبندی داروهای حیوانی( )24و سیستمطبقهبندی  GIVDجهت

جهت رفع نیازها بود ،طبق نظر تیم پژوهش ،محور مکان مصرف و استقرار

دستهبندی تجهیزات آزمایشگاهی( )25مورد استفاده قرارمیگیرند .حدود

محصوالت نیز برای قرار گرفتن در ساختار کدها در نظر گرفته شد .این

 82درصد از سیستمهای مورد بررسی( 27سیستم) ،دارای ساختار سلسله

محور به منظور تسهیل مدیریت موجودی محصوالت در مراکز بهداشتی

مراتبی و چندسطحی ،در جهت دسته بندی محصوالت پزشکی بوده که این

درمانی انتخاب گردید .بهطوریکه قرار گرفتن محور مکان در ساختار

ساختار ،بیشتر مختص سیستمهای طبقه بندی و نامگذاری میباشد .ساختار

کدهای دارویی و تجهیزات پزشکی ،میتواند منجر به بهبود گزارشهای

کدهای  24درصد از این سیستمها نیز( 8سیستم) ،الفبایی-شمارهای و بیش

مربوط به موجودی این محصوالت در سطح دانشگاههای علوم پزشکی،

از  60درصد آنها( 20سیستم) ،دارای کدهای شمارهای هستند .همچنین

مراکز بهداشتی درمانی زیر پوشش دانشگاهها و همچنین بخشهای موجود

زبان اصلی اکثر سیستمهای مورد بررسی( 27سیستم) ،انگلیسی است.

در مراکز شود .الزم به ذکر است که در هیچ یک از سیستمهای یافت شده

مقایسه سیستمها نشان داد که در بخش

نتایج حاصل از بررسی و

در مرحله اول ،این محور وجود نداشت .همچنین در این مرحله ،ویژگیها

دارو ،تنها سیستمی که از سطح جامعیت مناسبتری برخوردار بوده و

مرحله قبل شناسایی شد،

و قابلیتهای فناوری رمزینه پاسخ سریع که در

بیشترین مالکهای یک سیستمطبقهبندی مناسب( )26را داراست ،سیستم

نیز بررسی و به عنوان یک ابزار مناسب در جهت پویش آسان کدهای

طبقهبندی  ATC/DDDاست .با توجه به اینکه این سیستم دارای ساختار

دارویی و تجهیزات پزشکی تایید گردید.

از طرف دیگر دسترسی به کدهای آن نیز حاصل شد ،لذا بهعنوان سیستم

 ATCجهت کدگذاری بخش دارو ،استفاده از سیستم نامگذاری UMDNS

کدگذاری مناسب در بخش دارو انتخاب گردید .از طرف دیگر ،بررسی

جهت کدگذاری بخش تجهیزات پزشکی ،قرار گرفتن محور مکان در

سیستمهای دستهبندی تجهیزات پزشکی نشان داد که در حال حاضر

ساختار کدها و در نهایت استفاده از فناوری رمزین ه پاسخ سریع جهت

سیستم کدگذاری جامعی برای این حوزه وجود ندارد .با این حال ،سازمان

کدبندی کدهای نهایی ،در قالب پرسشنامه ،توسط متخصصان نظرسنجی

جهانی بهداشت سیستم طبقهبندی تجهیزات پزشکی  ICMDرا ،بهعنوان

شد .بهطوریکه پرسشنامهی طراحی شده در مرحله سوم ،پس از تایید

جامعترین سیستم کدگذاری تجهیزات پزشکی معرفی کرده است .اما این

اعتبار ،در میان  50نفر از جامعه متخصصان ،بر حسب سهولت دسترسی،

سیستم به تازگی در پلتفرم  ICD-11قرار گرفته و هنوز بهصورت کامل

توزیع شد 43 .نفر پرسشنامه را تکمیل کردند و تعداد  7نفر به علت تاخیر

منتشر نشده است( .)27در نهایت از میان سایر سیستمهای دستهبندی

در پاسخگویی و یا عدم پاسخگویی ،از مطالعه خارج شدند .همانگونهکه

یافت شده در حوزهی تجهیزات پزشکی ،سیستم نامگذاری تجهیزات

در جدول  2مشاهدهمیشود ،بیشترین افراد شرکتکننده در نظرسنجی را

پزشکی  ،UMDNSبه علت مناسب بودن ساختار ،تایید توسط سازمان

داروسازان تشکیل دادند .سابقهکاری اکثر افراد نیز( 65/2درصد) کمتر از

جهانی بهداشت و همچنین دسترسی به کدهای آن ،برای کدگذاری بخش

 10سال بود(جدول .)2

تجهیزات پزشکی ،انتخاب گردید.

جدول  :2مشخصات پرسش شوندگان
مرد

جنسیت

ِس َمت
467

جمع کل

زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

9

20/9

34

79/1

43

100

عضو هیئت علمی

دانشجوی PhD

درصد

درصد

تعداد

تعداد

داروساز
تعداد

درصد

کدگذار
تعداد

درصد

کارشناس انبار دارو
و تجهیزات پزشکی
تعداد

درصد

جمع کل
تعداد

درصد
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بین المللی بوده و توسط سازمان جهانی بهداشت توصیه شده است( )6و

نتایج حاصل از مرحله دوم ،یعنی استفاده از سیستم طبقهبندی

طراحی سیســتم کدگذاری...

4

9/3

 0-5سال
سابقه اشتغال

7

16/3

 6-10سال

14

32/6

 15-11سال

11

25/6

 20-16سال

7

16/3

باالتر از  21سال

100

43

جمع کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

17

39/6

11

25/6

4

9/3

7

16/4

4

9/3

43

100

نتیجه حاصل از نظرسنجی نشان داد که متخصصان با قرارگرفتن

محور ،امکان مدیریت موجودی محصوالت پزشکی در مراکز بهداشتی

محورهای دارو ،تجهیزات پزشکی و مکان مصرف و استقرار در ساختار

فراهم گردد .همچنین در این مدل ،برای هر یک از سه محور دارو،

ارایه کدهای نهایی در قالب رمزینه پاسخ
کدها موافق بودند و همچنین 

تجهیزات پزشکی و مکان ،یک فهرست الفبایی ،یک لیست شمارهای از

سریع را تایید کردند.

کدها و همچنین یک راهنمای کدگذاری در نظر گرفته شد.

در مرحل ه نهایی ،طبق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نظرات

ساختار کدهای نهایی در مدل سامانه نیز به صورت دو بخشی

متخصصان ،مدل اولیه سامانه و ساختار کدهای آن طراحی گردیدند .در

طراحی گردید .بهطوریکه کد تخصیص یافته به هر محصول ،دارای دو

محصوالت پزشکی در نظر گرفته شدند .بهطوریکه با کدگذاری این سه

مدنظر میباشد(شکل .)2

ساختار کدهای نهایی در مدل سامانه نیز به صورت دو بخشی طراحی گردید .بهطوریکه کد تخصیص یافته به هر
محصول).
(شکل 2
باشد
مدنظر می
استقرار
مصرفکد و
پزشکیو و کد
وسیلهی
دارو/
بخش کد
دارایسه دو
استقرار
مصرف و
محصولکد مکان
ی پزشکی و
دارو /وسیله
استقرار مکان بخش
مکان مصرف
پزشکی و
تجهیزات
محور دارو،
محصول ،مدل،
این

همانطورکه در شکل  2مشاهدهمیشود ،کد اختصاص یافته به هر

صورتیکه تجهیزات پزشکی باشد ،کد ( UMDNSشمارهای 5 ،رقمی) به

نظرسنجی،
یابد.دوبر اساس
آن اختصاص
کدمربوط به
شود،اول
می بخش
مشاهدهاست.
بخش 2تشکیل شده
کدها(کداول
است.اینبخش
حاصل ازشده
بخشنتایجتشکیل
محصولمیاز
کدگذارییافته به هر
اختصاص
محصول ازدر دوشکل
همانطورکه
محصول پزشکی(دارو یا تجهیزات پزشکی) میباشد .در صورتیکه

 ATCو  )UMDNSبهصورت دست نخورده ،در ساختار کد نهایی قرار

محصول دارو باشد ،کد  ATCدارو(الفبایی-شمارهای 7 ،کاراکتری) و در

میگیرند.

مربوط به کدگذاری محصول پزشکی(دارو یا تجهیزات پزشکی) میباشد .در صورتیکه محصول دارو باشد ،کد ATC

تجهیزات1398پزشکی باشد ،کد ( UMDNSشمارهای 5 ،رقمی) به آن
دارو(الفبایی-شمارهای 7 ،کاراکتری) و در صورتیکه
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اختصاص مییابد .بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی ،این کدها(کد  ATCو  )UMDNSبهصورت دست نخورده ،در
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شهای
 :2:2ساختار
شکل
بخشآنهای آن
ساختارکد وکدبخو
شکل

رضا صفدری و همکاران

بخش دوم کد ،مربوط به کدگذاری مکان مصرف یا استقرار

سوم ،مراکز بهداشتی درمانی زیر پوشش هر دانشگاه ،به ترتیب حروف الفبا

محصول پزشکی است ،که بر اساس نتایج نظرسنجی و تایید متخصصان،

لیست شده و به هر مرکز یک کد منحصربهفرد الفبایی-شمارهای(یک حرف

بهصورت سلسله مراتبی و چهار سطحی در نظر گرفته شد .در باالترین

و یک رقم) اختصاص دادهمیشود .در پایینترین سطح ،بخشهای مربوط

سطح ،دانشگاههای علوم پزشکی به ترتیب حروف الفبا قرار گرفته و به

به هر مرکز بهداشتی درمانی مانند بخشهای موجود در یک بیمارستان به

هر دانشگاه ،یک کد منحصربهفرد الفبایی-شمارهای(یک حرف و یک رقم)

ترتیب حروف الفبا لیست شده و با یک کد شمارهای  4رقمی نمایش داده

اختصاص مییابد .در سطح دوم ،نوع مرکز بهداشتی درمانی(شبکه بهداشت

میشوند .در نهایت با قرار گرفتن کدهای مربوط به این چهار سطح در کنار

یا بیمارستان) ،با استفاده از یک رقم کد مشخصمیشود .بهطوریکه رقم

هم ،کد بخش مکان بهصورت یک کد الفبایی-شمارهای  9کاراکتری شکل

صفر ،شبکه بهداشت و رقم یک ،بیمارستان را نشان میدهد .در سطح

میگیرد .شکل  ،3یک نمونه از این کد را نشانمیدهد.

شکل  :3یک نمونه از کدهای سامانهی دستهبندی داروها ،مواد طبی و تجهیزات پزشکی
شکل  :3یک نمونه از کدهای سامانهیدستهبندی داروها ،مواد طبی و تجهیزات پزشکی

نشان میده
اول کد ،کد  ATCداروی استامینوفن را
ه در شکل  3نمایش داده شده است ،بخش
وسیله ،طول عمر وسیله و غیره) را با استفاده از این فناوری ،ارائه کرد .در
همانگونهکه در شکل  3نمایش داده شده است ،بخش اول کد ،کد
پزشکی نیز
تجهیزات
باشند .کدهای سامانه در بخش
ربوط به بخش دوم کد ،یعنی کد مکان می
وسیله پزشکی ،به کد ،نام

نهایت کاربر با اسکن رمزینه پاسخ سریع دارو یا
 ATCداروی استامینوفن را نشان میدهد 4 .قسمت دیگر نیز ،مربوط به
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کند.ی پزشکی(کد
وسیله
تجهیزات کد دارو(کد  ،)ATCکد
دربخشبخش
ل  3خواهند بود .با این تفاوت که
و مکان مصرف یا استقرار آن دسترسی پیدا می
بخش دوم کد ،یعنی کد مکان میباشند .کدهای سامانه در
ت.
در این پژوهش ،مدل اولیه بخشهای سامانه الکترونیکی نیز طراحی
پزشکی نیز دقیقا مشابه با مثال شکل  3خواهند بود .با این تفاوت که

NS

خته شده در نهایت در قالب رمزینه پاسخ سریع ،به کاربر ارایه میشوند .با توجه به اینکه ،فنا
در بخش کد دارو(کد  ،)ATCکد وسیلهی پزشکی(کد  )UMDNSقرار

گردید .به طوریکه در مدل طراحی شده 5 ،بخش دارو ،تجهیزات پزشکی،

خواهد گرفت.

مراکز بهداشتی درمانی ،ثبت و گزارشگیری قرار داده شدند .عالوه بر این،

 ،توانایی کدبندی حجم زیادی از اطالعات را دارد( ،)28میتوان اطالعاتی همچون قیمت

رخی از اطالعات دارویی(مانند شکل دارو ،قدرت دارو و غیره) و برخی از اطالعات
کدهای ساخته شده در نهایت در قالب رمزین ه پاسخ سریع ،به

فیلد «جستجو» ،در هر یک از بخشهای دارو ،تجهیزات پزشکی و مکان،

کاربر ارایهمیشوند .با توجه به اینکه ،فناوری رمزین ه پاسخ سریع ،توانایی

جهت تسهیل و تسریع دسترسی به کدها و اسامی داروها و تجهیزات

کدبندی حجم زیادی از اطالعات را دارد( ،)28میتوان اطالعاتی همچون

پزشکی ،در نظر گرفته شد .شکل  ،4نمونهای از جستجوی کد دارو در مدل

قیمت یا ارزش محصول ،برخی از اطالعات دارویی(مانند شکل دارو،

طراحی شده سامانهدستهبندی و کدگذاری داروها و تجهیزات پزشکی را

قدرت دارو و غیره) و برخی از اطالعات تجهیزات پزشکی(مانند نوع

نشانمیدهد.

د نوع وسیله ،طول عمر وسیله و غیره) را با استفاده از این فناوری ،ارائه کرد .در نهایت کا

خ سریع دارو یا وسیله پزشکی ،به کد ،نام و مکان مصرف یا استقرار آن دسترسی پیدا میکند.

ش ،مدل اولیه بخشهای سامانه الکترونیکی نیز طراحی گردید .به طوریکه در مدل طراحی ش

ات پزشکی ،مراکز بهداشتی درمانی ،ثبت و گزارشگیری قرار داده شدند .عالوه بر این ،فیلد «ج

خش های دارو ،تجهیزات پزشکی و مکان ،جهت تسهیل و تسریع دسترسی به کدها و اسام

1398سامانه
شده
مدل
دانشگاهد
جستجوی ک
در نظر گرفته شد .شکل  ،4نمونهای از
طراحی و اسفند
سالمت) دوره  13بهمن
در(پیاورد
داروتهران
علوم پزشکی
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روها و تجهیزات پزشکی را نشان میدهد.

طراحی سیســتم کدگذاری...

شکل  :4نمونهای از جستجوی کد دارو در مدل طراحی شده

شکل  :4نمونهای از جستجوی کد دارو در مدل طراحی شده
بینالمللی است .بهطوریکه در مطالعه  Sketrisو همکاران که جهت بررسی
طبق شکل  ،4در بخش دارو ،یک راهنمای کدگذاری ،یک فهرست

طبق شکل  ،4در بخش دارو ،یک راهنمای کدگذاری ،یک فهرست الفبایی و یک لیست شمارهای بر اساس سیستم

الفبایی و یک لیست شمارهای بر اساس سیستم طبقهبندی  ATCدر نظر

کاربرد سیستمطبقهبندی  ATCدر کانادا انجام شد ،استفاده از سیستمهای

گرفته شد .عالوه بر این ،فیلد جستجو نیز در دو بخش ،جستجوی کد بر

کدگذاری بینالمللی همچون  ATCبهمنظور تسهیل مقایسههای ملی و بین

حسب نام دارو و جستجوی دارو بر حسب کد ارائه گردید .بهطوریکه

المللی و همچنین بررسی روندها ( )Trendsدر طول زمان ،بسیار مناسب

کند.استقرار آن،
مصرف و
همچنینآننام مکان
حسب نام
دسترسی پیدا
داروو واستقرار
مصرف
کاربر بتواندنامبر مکان

تلقی گردید( .)29همچنین با توجه به اینکه ،سیستمهای بسیار متنوعی در

طبقهبندی  ATCدر نظر گرفته شد .عالوه بر این ،فیلد جستجو نیز در دو بخش ،جستجوی کد بر حسب نام دارو و
جستجوی دارو بر حسب کد ارائه گردید .بهطوریکه کاربر بتواند بر حسب نام دارو و همچنین نام مکان مصرف و
استقرار آن ،به سرعت به کد مربوط و همچنین رمزینه پاسخ سریع آن دست یابد و یا بر حسب کد دارو ،به نام دارو و

به سرعت به کد مربوط و همچنین رمزینه پاسخ سریع آن دست یابد و یا
دارو ،به نام دارو و نام مکان مصرف و استقرار آن دسترسی
بر حسب کدبحث

حوزه دستهبندی و کدگذاری داروها و تجهیزات پزشکی وجود دارند،
لذا امکان نقشهبندی ( )mappingدر بین این سیستمها از اهمیت بسزایی

منظور،هبندی منجر به تسهیل
همکاران ،نقش
 Chenو
پزشکیطبق
تجهیزاتیباشد.
پیدا کند .پژوهش حاضر به منظور طراحی یک سیستم کدگذاری ترکیبی دارو وبرخوردار م
برای این
گفتهگردید.
انجام

بحث

بین سیستمهای موجود
سیستمهای
یکپارچگیبه-
جدید وگرفته شد.
کدگذاریدر نظر
محصوالت نیز
پذیرشاین
عالوه بر محور دارو و تجهیزات پزشکی ،محور مکان مصرف و استقرار

آمارهای
گزارشها
پزشکی
طوریکه این قابلیت میتواند در بهبود مدیریت موجودی داروها ومیتجهیزات
کدگذاری بین المللی در
سیستومهای
تهیه کاربرد
مهمونیز با
شود( .)30این

شود.استفاده
برای کدگذاری محور داروها و تجهیزات پزشکی ،بهترتیب از سیستمهای بین المللی  ATC/DDDو UMDNS
دارو و تجهیزات پزشکی انجام گردید .برای این منظور ،عالوه بر محور
سیستمهای موجود در این دو حوزه ،می

گردید .کاربرد این سیستمها در سامانه مزایایی دارد و مهمترین آن ،تسهیل انجام مقایسههای بینالمللی است .بهطوری-

دارو و تجهیزات پزشکی ،محور مکان مصرف و استقرار این محصوالت

در مدل طراحی شده به منظور کدگذاری محور مکان ،از یک

نیز در نظر گرفته شد .بهطوریکه این قابلیت میتواند در بهبود مدیریت

ساختار کدگذاری محقق ساخته استفاده شده است .بهطوریکه در این

موجودی داروها و تجهیزات پزشکی و تهیه گزارشها و آمارهای مربوط

محور ،یک ساختار کدگذاری سلسله مراتبی و چهار سطحی مورد استفاده

کمککننده باشد.

قرارمیگیرد .طبق بررسیهای پژوهشگران ،اداره آمار و فناوری اطالعات

که در مطالعه  Sketrisو همکاران که جهت بررسی کاربرد سیستم طبقهبندی  ATCدر کانادا انجام شد ،استفاده از

سیستمهای کدگذاری بینالمللی همچون  ATCبهمنظور تسهیل مقایسههای ملی و بین المللی و همچنین بررسی

روندها ( )Trendsدر طول زمان ،بسیار مناسب تلقی گردید( .)29همچنین با توجه به اینکه ،سیستمهای بسیار متنوعی
در حوزه دستهبندی و کدگذاری داروها و تجهیزات پزشکی وجود دارند ،لذا امکان نقشه بندی ( )mappingدر بین این

ترتیب از
پزشکی،
بسزایی تجهیزات
اهمیتداروها و
کدگذاریاز محور
یکتای سپاس مراکز(سیام=
کدهایی را با
بهداشت،
گفته  Chenووزارت
شناسهیپذیرش
عنوانتسهیل
منجر به
نقشه بندی
همکاران،
باشد.بهطبق
برخوردار می
برایسیستمها

کاربرد
گردید.
UMDNS
 ATC/DDDو
المللی
سیستمهای بین
ی قصد تبادل اطالعات
مراکزیهاکه
مراکز) به
سامانه
کلیه سیستم
کاربرد
اطالعات نیز با
یکپارچه این مهم
شود(.)30
های موجود می
سیستم
استفادهبین
یکپارچگی
جدید و
های کدگذاری
سیستم
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باشد.
کمکبهکننده
طراحی یک سیستم کدگذاری ترکیبی
منظور
مربوطحاضر
پژوهش

سامانه طراحی شده با سایر

سامانه ،تسهیل شده و منجر به نقشهبندی آسان

رضا صفدری و همکاران

داروخانهها و غیره اختصاص میدهد( .)31پس از ثبت هر مرکز در سامانه

میدهد( .)34در این رمزینهها ،چهار شناسه  UID ،LOT ،GTNو شناسه

سیام ،یک کد منحصربهفرد الفبایی-شمارهای  32کاراکتری به آن اختصاص

حوزه دارو و تجهیزات

اصالت قرار گرفته است .اما این کدها ،مختص

مییابد .اما این کدها دارای ساختار سلسله مراتبی نبوده و کدگذاری

پزشکی نیستند .لذا کدهای بین المللی  ATCو  UMDNSرا در بر

بخشها را نیز شامل نمیشوند .این در حالی است که در ساختار کدگذاری

نمیگیرند .با توجه به اینکه ،این رمزینهها ،بر روی محصوالت چسبانده

محقق ساخته در این پژوهش ،کدگذاری مراکز زیر پوشش دانشگاههای

میشوند ،پذیرش یک رمزین ه پاسخ سریع جدید مشکل خواهد بود .در

علوم پزشکی کشور ،تا سطح بخشها و واحدهای موجود در هر مرکز

نتیجه میتوان ،در صورت موافقت سازمان غذا و دارو ،کدهای سامانه

بهداشتی درمانی انجام شده و در نهایت به هر بخش ،یک کد  9رقمی

طراحی شده را در رمزینههای این سازمان قرار داد و یا کدهای رمزینه

اختصاص دادهمیشود .همچنین هدف تیم پژوهش ،تخصیص کدهایی با

پاسخ سریع سامانه را به گونهای طراحی کرد که چهار شناسه مذکور را نیز

حداقل تعداد کاراکتر بود .از این رو ایجاد یک ساختار کدگذاری محقق

در برگرفته و بهصورت برچسب تخصصی داروها و تجهیزات پزشکی ،بر

ساخته ترجیح داده شد .متخصصان نیز با کاربرد این ساختار موافق بودند.

روی آنها قرار گیرد.

برای اینکه ،امکان اضافه شدن مراکز بهداشتی درمانی جدید به لیست مراکز

پس از تعیین محورهای اصلی سامانه ،نظرسنجی از متخصصان

وجود داشته باشد ،در میان کدهای تخصیص یافته به مراکز ،فضاهای خالی

انجام شد .از موضوعات مهم در این مرحله ،نبود اطالعات یکپارچه و

در نظر گرفته شد .بهطوریکه با احداث مراکز بهداشتی درمانی و یا اضافه

کامل در میان افراد ذینفع از جمله داروسازان ،مسئوالن تجهیزات پزشکی

شدن بخشهای جدید به یک مرکز ،امکان تخصیص کد به آنها ،به گونهای

و کدگذاران بیمارستانها بود .بهطوریکه کدگذاران ،با وجود داشتن دانش

فراهم گردد که ساختار سایر کدها تغییری نکند.

کدگذاری ،اطالعات ناقصی در ارتباط با سیستمهای کدگذاری دارویی و

نظر گرفته شد ،استفاده از فناوری رمزین ه پاسخ سریع یا ،QR code

پزشکی نیز در ارتباط با قوانین ،ساختار و بخشهای یک سیستم کدگذاری

جهت کدبندی دادهها شامل کدهای دارویی ،کدهای تجهیزات پزشکی

بالینی(مانند ساختار سلسله مراتبی ،راهنما ،فهرست شمارهای و غیره) بسیار

و اطالعات کد(نام دارو/وسیله و مکان استقرار آن) بود .استفاده از این

کم و محدود بود .این امر میتواند منجر به عدماستفاده مناسب ذینفعان از

فناوری مزایایی دارد و از مهمترین آنها ،قابلیت کدبندی حجم زیادی از

سیستم کدگذاری و دستهبندی داروها و تجهیزات پزشکی شود .از این رو،

اطالعات میباشد( .)32لذا میتوان بر حسب نیاز ،اطالعاتی از جمله تاریخ

آموزش و راهنمایی کاربران از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد .طبق گفته

تولید ،تاریخ انقضا ،نوع وسیله پزشکی(مصرفی ،نیمه مصرفی ،سرمایهای)

 Santosو همکاران نیز ،آموزش کدگذاری بهعنوان یکی از فاکتورهای مهم

و قیمت یا ارزش محصوالت را نیز در آن قرار داده و پس از اسکن ،به

و تاثیرگذار در کیفیت کدگذاری تلقی میشود( )35که این مهم با قراردادن

اطالعات دارویی و تجهیزات پزشکی دست یافت .در مطالعه  ،Chuاز

راهنما در مدل سامانه ،در نظر گرفته شد.

این تکنولوژی در سیستمی با عنوان«سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی»

قرار دادن موارد فوق در مدل سامانه کدگذاری داروها و تجهیزات

استفاده گردید .طبق نتایج این مطالعه ،با استفاده از قابلیتهای این فناوری،

پزشکی ،منجر به بومیسازی دو سیستم کدگذاری بین المللی گردید .از

میتوان اطالعات کاملتری از وضعیت دستگاههای پزشکی را به مهندسان

مهمترین فواید این فرایند ،اضافه کردن محورهای مورد نیاز کشورها به

انتقال داد(.)33

ساختار کدگذاری این سیستمهاست Miller .و  Brittدر مطالعهای ،که

در حال حاضر ،سازمان غذا و دارو در ایران ،کدهای رمزینه پاسخ

با هدف بومیسازی سیستم طبقهبندی  ATC/DDDانجام شد ،عالوه

سریعی را با عنوان«برچسب ردیابی ،رهگیری و کنترل اصالت» به کلیهی

بر محور کد دارویی(کد  4 ،)ATCمحور شکل دارویی ،قدرت دارویی،

محصوالت سالمت محور ،اعم از داروها و تجهیزات پزشکی اختصاص

سازندهی دارو و سایز بسته را نیز در ساختار کدهای  ATCقرار دادند(.)36
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شده سامانه در
یکی دیگر از بخشهایی که در الگوی طراحی 

تجهیزات پزشکی داشتند .همچنین ،دانش داروسازان و مسئوالن تجهیزات

طراحی سیســتم کدگذاری...

این مزیت در ساختار کدگذاری طراحی شده در این سامانه نیز وجود دارد

همچنین با توجه به اهمیت مدیریت مالی این منابع در بخش سالمت،

و میتوان بر حسب نیاز ،در توسعههای آتی ،محورهایی همچون محور

محور قیمت و ارزش مالی داروها و تجهیزات پزشکی نیز میتواند در

قیمت یا ارزش مالی داروها و تجهیزات پزشکی را به ساختار کد اضافه

سامانه طراحی شده در نظر گرفته شود.

پیشنهادمیشود که سیستم طراحی شده در چندین مرکز بهداشتی

کرد .بهطوریکه از این طریق بتوان به اهداف مدیریت مالی این بخش از

درمانی پیادهسازی شده و توسط متخصصان حوزهی دارو و تجهیزات

صنعت مراقبت نیز دسترسی حاصل نمود.

پزشکی ارزیابی گردد؛ همچنین توصیه میشود که در این سیستم قابلیت

نتیجهگیری

جایگزینی سیستم نامگذاری  UMDNSبا سیستم طبقهبندی  ICMDکه

سیستمهای ملی و بینالمللی متعددی در جهان جهت کدگذاری

طی سالهای آینده منتشر خواهد شد ،وجود داشته باشد.

ودستهبندی داروها و تجهیزات پزشکی وجود دارند .این سیستمها دارای

تشکر و قدردانی

ساختارهای متفاوتی بوده و اهداف مختلفی را دنبال میکنند .در مراکز
بهداشتی درمانی نیز ،از سیستمهای مختلفی جهت ثبت داروها و تجهیزات

بدینوسیله نویسندگان بر خود الزم میدانند که از افرادی که در

پزشکی استفاده میشود .لذا ایجاد یک سیستم جامع و یکپارچه جهت

تکمیل پرسشنامهها با صبر و شکیبایی همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی

کدگذاری داروها و تجهیزات پزشکی ،بهطوریکه مبتنی بر سیستمهای

نمایند .الزم به ذکر است که این مقاله بخشی از پایاننامه مقطع کارشناسی

بینالمللی بوده و این دو حوزه را بهصورت ترکیبی در برگیرد ،بسیار مورد

ارشد در رشته فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی دانشگاه

نیاز میباشد .سیستم طراحی شده در مطالع ه حاضر میتواند بهعنوان یک

علوم پزشکی تهران ،با شناسه اخالق IR.TUMS.SPH.REC.1398.111

الگو ،جهت ایجاد یک سیستم کدگذاری یکپارچه در کشور استفاده شود.

و شماره ثبت /104ف 280/3/میباشد.
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Background and Aim: The importance of managing medicines and medical
devices as vital resources in healthcare industry cannot be ignored. Therefore, the
application of coding systems could be of great help in the control of the required
processes. This study aims to develop a coding system for medicines and medical
devices in Iran.
Materials & Methods: This descriptive study was planned to be carried out in four
phases from September 2018 to August 2019. To identify the requirements of
designing a coding system for the classification of medicines and medical devices,
library resources were studied, and the existing coding systems in the area of
medicines and medical devices came under scrutiny. Then, based on the expert
opinion on the results, the initial model of the coding system was designed.
Results: Thirty-five coding systems were identified and investigated. To design the
proposed system, two coding systems -- ATC/DDD and UMDNS -- were selected
as a core for medicines and medical devices, respectively. Then, based on expert
opinion, the axes for the place of consumption and the placement of products and
also the application of Quick Response (QR) code for data encoding were added.
Conclusion: The design and development of a comprehensive coding system which
is in compliance with the international protocols and capable of including both
medicines and medical devices simultaneously– could be very helpful. Besides,
using the location axis in the structure of coding system can improve the management
of these products.
Keywords: Medicines, Medical Devices, Classification System, Coding, Quick
Response Code
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