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نگارش

7.1

تاریخ صدور
نام فایل
شرح سند
نویسنده/مترجم

49/70/22
Sepas Guideline For Prescriber v.1.0.docx

این سند تشریحی است بر چگونگی تبادل دادههای تجویزگر دارو در هنگام نسخهنویسی دارویی.
احسان بیطرف ،شهلا فزون خواه

تاریخچه بازنگری

نویسنده  /ویراستار

تاریخ

نسخه

شرح تغییرات

احسان بیطرف

49/7۳/72

تدوین سند اولیه

1/7

شهلا فزون خواه

49/7۳/1۱

اضافه کردن کلاسهای نسخه نویسی

1/7

احسان بیطرف

10/7۳/49

نهایی سازی سند

2/7

احسان بیطرف

2۳/79/49

تغییرات جزیی

۳/7

احسان بیطرف،
شهلا فزون خواه

7۳/7۰/49

حذف مدل تراکنش اطلاعات و اضافه
کردن معماری ابزارهای توسعه نرمافزار

9/7

احسان بیطرف

1۱/7۰/49

تعریف مدل  SDKو اصلاح سند

۰/7

احسان بیطرف،
شهلا فزون خواه

1۱/7۰/49

اضافه کردن لوگوها  ،ساختار مفهومی و
ویرایش کلی سند

۱/7

شهلا فزون خواه

1۱/7۰/49

ویرایش لوگوها و و فرم کاغذی

0/7

49/7۰/11

افزودن راهنمای استفاده از کیت توسعه
نرمافزار

1/7

شهلا فزون خواه

11/7۰/49

ویرایش کلی سند

4/7

شهلا فزون خواه

2۱/7۰/49

تغییر لوگو

7/1

مریم جعفرپور

شهلا فزون خواه
احسان بیطرف،
شهلا فزون خواه

11/7۱/49

تغییر
اجباری به اختیاری

22/70/49

تغییر نسخه کاغذی به نسخه کاغذی
بارکد دار ،تغییر کد ملی به شماره ملی

DrugNameDescription

از

1/1
2/1

نام فایل
MedicationPharmacy of Medicines
Exchange Data Guideline v.1.0.docx
Sepas DE Guideline-ePharmacy
Prescripting v.0.docx
Sepas DE Guideline-ePharmacy
Prescripting v.0.docx
Sepas Guideline For Prescriber
v.1.0.docx
Sepas Guideline For Prescriber
v.1.0.docx
Sepas Guideline For Prescriber
v.1.0.docx
Sepas Guideline For Prescriber
v.1.0.docx
Sepas Guideline For Prescriber
v.1.7.docx
Sepas Guideline For Prescriber
v.1.0.docx
Sepas Guideline For Prescriber
v.1.0.docx
Sepas Guideline For Prescriber
v.0.1.docx
Sepas Guideline For Prescriber
v.0.0.docx
Sepas Guideline For Prescriber
v.0.2.docx
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وجیهه جامی

4۱/71/1۱

بروزرسانی
بیمهthritaEHR.insuranceBox

4۱/71/1۱

اضافه شدن کد پیوست :insurerبیمه
سنگ آهن ،کد  ،۱0شرکت ریخته گری
تراکتورسازی ایران ،کد  ۱1و شرکت
آهنگری تراکتورسازی ایران ،کد ۱4

1/9

4۱/71/1۱

ویرایش کلی سند شامل فاصله های اضافی
و نیم فاصله ها

1/۰

Sepas Guideline For Prescriber
v.0.0.docx

اصلاح مقادیر پیوست تواتر مصرف دارو و
طریقه مصرف دارو

1/ ۱

Sepas Guideline For Prescriber
v.0.0.docx

وجیهه جامی

وجیهه جامی و
فرهنگ حسینی
فرهنگ حسینی

4۱/11/11

فرهنگ حسینی،
سمیه عابدیان

4۱/11/21

پیوست

صندوق

Sepas Guideline For Prescriber
v.0.0.docx

1/۳

Sepas Guideline For Prescriber
v.0.0.docx

Sepas Guideline For Prescriber
v.0.7.docx

ویرایش اطلاعات کلاس های
 DO_QUANTITYو
 DO_IDENTIFIERو  PersonInfoو
MedicationPrescriptionsComposit

 ionVOو  admissionVOو اصلاح
ترتیب و تصاویر ساختار کلاس های سند و
ویرایش پیوست های مشاغل ،شناسه های
حوزه سلامت ،صندوق بیمه و اصلاح متن
سند شامل مشکلات نگارشی و لینک های
متن سند.

1/0
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فهرست مطالب
فهرست شکلها

۱

فهرست جدولها

0

مقدمه

1

تعاریف

1

سامانه اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات سلامت

1

میان افزار سپاس

4

معماری نسخه الکترونیکی

17

تراکنشهای الکترونیکی تجویزگر

11

دریافت شناسه نسخه الکترونیکی

11

عملگر

11

GENERATE_EPRESCRIPTIONID

ثبت نسخه تجویز شده
عملگر

12
12

SAVEMEDICATIONPRESCRIPTIONS

کیت توسعه نرمافزارتجویزگر

12

روش نصب کیت توسعه نرمافزارتجویزگر

1۳

استفاده از کیت توسعه نرمافزار

1۱

ساختارهای اطلاعات نسخه

10

ساختار مفهومی

10

کلاسهای الگوی داده

29

کلاس الگوی داده

DO_CODED_TEXT

29

کلاس الگوی داده

DO_DATE

2۰

کلاس الگوی داده

DO_IDENTIFIER

2۱

کلاس الگوی داده

DO_QUANTITY

2۱

کلاسهای عمومی

20

راهنمای استفاده از کلاس ها

20

اطلاعات هویتی

21

کلاس

PERSONINFOVO

21

کلاس

HIGHLEVELAREAVO

۳1
۳۳

کلاسهای مربوط به نسخه دارویی
کلاس

MEDICATIONPRESCRIPTIONSCOMPOSITIONVO

۳۳

کلاس

ADMISSIONVO

۳9
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کلاس

HOSPITALWARDVO

۳۱

کلاس

HEALTHCAREPROVIDERVO

۳0

کلاس

ORGANIZATIONVO

۳1

کلاس

INSURANCEVO

۳4

کلاس

MEDICATIONPRESCRIPTIONSVO

97

کلاس

PROVIDERINFOVO

92

کلاس

MEDICATIONPRESCRIPTIONSROWVO

9۳

کلاس

MESSAGEIDENTIFIERVO

99

کلاس

RESULTVO

9۱

روش ارسال اطلاعات

90

روش ایجاد سرپیام

90

کلاس

HEADERMESSAGEVO

91

کلاس

SYSTEMSENDERVO

91

جواب فراخوانی سرویس ثبت اطلاعات

94

امضای الکترونیکی و استفاده آن در داده پیام

۰7

کاربردهای امضای الکترونیکی

۰1

امضای الکترونیکی در داده پیام

۰2

پیوست ها

۰۳

پیوست  -1کدهای وضعیت تاهل

۰۳

پیوست  -۳کدهای شاخص دقت تاریخ

۰۳

پیوست  -9میزان تحصیلات

۰۰

پیوست - ۰مشاغل

۰۱

پیوست –۱کدهای نوع پذیرش

۰0

پیوست  -0کد بخشها

۰0

پیوست  -1شناسه های حوزه سلامت

07

پیوست  -4نقش ارائهدهنده خدمت

01

پیوست  - 11کدهای نوع سازمان

41

پیوست -12صندوق بیمه

4۳

پیوست  19کدهای تواتر مصرف دارو

40

پیوست - 1۰کدهای طریقه مصرف دارو

177

پیوست  -1۱کدهای شکل دارو

172

منابع و مراجع

170
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فهرست شکلها
شکل - 1معماری نسخه الکترونیکی

17

شکل  –2گام : 1افزودن ارجاع به کیت توسعه نرمافزار

1۳

شکل –۳گام  :2مسیریابی محل قرارگیری کیت توسعه نرمافزار

19

شکل  –9گام  :۳انتخاب کیت توسعه نرمافزار

19

شکل  –۰افزودن کد ارجاع به کیت در  SOURCE CODEبرنامه

1۰

شکل –۱استفاده از عملگرهای کیت در  SOURCE CODEبرنامه

1۰

شکل  - 0عملگرهای کیت توسعه نرمافزار تجویزگر

1۱

شکل  –1ساختار کلان کلاس

2۳

MEDICATIONPRESCRIPTIONSMESSAGEVO

24

شکل - 4کلاس  PERSONINFOVOو اجزای آن
شکل  –17کلاس

HIGHLEVELAREAVO

۳2

شکل  -11کلاس

MEDICATIONPRESCRIPTIONSCOMPOSITIONVO

۳۳

شکل  –12کلاس

ADMISSIONVO

۳9

شکل  –1۳کلاس

HOSPITALWARDVO

۳۱

شکل - 19کلاسHEALTHCAREPROVIDERVO

شکل - 1۰کلاس

۳0

ORGANIZATIONVO

۳1

INSURANCEVO

۳4

شکل  - 1۱کلاس
شکل  –10کلاس

MEDICATIONPRESCRIPTIONSVO

91

شکل - 11کلاس

PROVIDERINFOVO

92

شکل  -14کلاسMEDICATIONPRESCRIPTIONROWVO

9۳

شکل  - 27کلاس

MESSAGEIDENTIFIERVO

99

شکل  - 21کلاس

RESULTVO

9۱

شکل - 22ساختار

SOAP

90

شکل -2۳کلاس

HEADERMESSAGEVO

91

شکل - 29کلاس

SYSTEMSENDERVO

91
۰7

شکل - 2۰مراحل ویرایش اطلاعات ارسالی
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فهرست جدولها
جدول  - 1مشخصات عملگر

GENERATE_EPRESCRIPTIONID

12

جدول  –2مشخصات عملگر

SAVEMEDICATIONPRESCRIPTIONS

12

جدول۳

 -کلاسMEDICATIONPRESCRIPTIONMESSAGEVO

جدول –9مشخصات کلاس الگوی داده

2۳
29

DO_CODED_TEXT

جدول –۰مشخصات کلاسالگوی دادهDO_DATE

جدول- ۱مشخصات کلاس الگوی داده

2۰

DO_IDENTIFIER

2۱

جدول  –0مشخصات کلاس الگوی دادهDO_QUANTITY

20

جدول - 1کلاس

PERSONINFOVO

جدول  –4ویژگیهای کلاس
جدول 17

24
۳2

HIGHLEVELAREA

۳9

 -کلاسADMISSIONVO

جدول  -11کلاس

HOSPITALWARDVO

۳۱

جدول- 12کلاس

HEALTHCAREPROVIDERVO

۳0

جدول  - 1۳کلاس

ORGANIZATIONVO

۳1

جدول  - 19کلاس

INSURANCEVO

97

جدول  –1۰ویژگیهای کلاس
جدول  - 1۱کلاس

MEDICATIONPRESCRIPTIONSVO

92

PROVIDERINFOVO

جدول  -10مشخصات کلاس
جدول 11

91
9۳

MEDICATIONPRESCRIPTIONROWVO

 -کلاسMESSAGEIDENTIFIERVO

جدول  - 14ویژگیهای کلاس

9۰
9۱

RESULTVO

جدول  - 27کلاس

HEADERMESSAGEVO

91

جدول  - 21کلاس

SYSTEMSENDERVO

94
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کلیات
مقدمه
در این سند سعی شده است تا جزئیات مربوط به تبادل دادههای مربوط به تراکنشهای الکترونیکی در نسخهنویسی داروها تشریح
گردد تا توسعهدهندگان سیستمهای اطلاعاتی در حوزه سلامت با استفاده از این راهنما ،به سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت
ایران) متصل گردیده ودادههای مربوطه را ارسال کنند .این سند یکی از قسمتهای مربوط به اجرا کردن نسخه الکترونیکی میباشد.
نسخه الکترونیکی در یک طرف شامل نسخهنویسی و تجویز الکترونیکی و در طرف دیگر شامل نسخهپیچی الکترونیکی میباشد.
تمامی سیستمهای اطلاعاتی که در حوزه سلامت ممکن است در آنها تجویز دارو صورت گیرد میتوانند از این سند استفاده نمایند.

تعاریف
سامانه اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات سلامت
سامانه اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات سلامت ،با هدف مدیریت الکترونیکی دادههای جمعآوری شده در مراکز ارائه خدمت ایجاد میشوند.
یک سامانه اطلاعاتی فرایندهای کسب وکار در مراکز ارئه خدمات سلامت و نیز تمامی دادههای مرتبط را جمعآوری ،بازیابی و تحلیل
میکند .کاربران اصلی این سیستم ها مراکز ارائه خدمات سلامت و همچنین افرادی که برای دریافت خدمت سلامت به این مراکز
مراجعه میکنند میباشد .اطلاعات ثبت شده در چنین سامانهای ،علاوه بر تسهیل مدیریت دادههای بالینی ،اداری و مالی ،امکان
مدیریت و سیاستگذاری در حوزه سلامت را فراهم میکند و تحلیل دادهها و گزارشگیری براساس شاخصهای سلامت در نتیجه
مدیریت الکترونیکی دادهها امکانپذیر میباشد؛ هرچند که در بیشتر موارد این سامانهها به منظور مدیریت دادههای مالی مراکز مورد
استفاده قرار میگیرند.
به عبارت دیگر سامانههای اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات سلامت شامل تمامی نرمافزارها و سیستمهای اطلاعاتی هستند که در مراکز
ارائه دهنده خدمات سلامت مانند داروخانهها ،بیمارستانها ،درمانگاهها ،آزمایشگاههای بالینی ،مراکز تصویربرداری ،و غیره نصب بوده و
قسمتی از اطلاعات درمان و بهداشت شهروندان را در خود ذخیره و مدیریت میکنند .به اختصار سامانه اطلاعاتی مراکز ارئه خدمات
سلامت را  POCS1مینامیم.
در این سند نرمافزار داروخانه به عنوان یک سامانه اطلاعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت دیده میشود.
0

Point of Care System
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میان افزار سپاس
یک زیرساخت و واسط نرمافزاری برای اتصال سیستمهای اطلاعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت میباشد .میان افزار بر اساس
مفاهیم استانداردهای ایزو  1۳۱7۱و  11۳71طراحی شده است تا بتواند نیازمندیهای پرونده الکترونیکی سلامت را پوشش دهد.
معماری میان افزار به صورت سرویسگرا 2طراحی شده است و پیشبینیهای لازم برای یک سیستم توزیع شده ۳در طراحی آن لحاظ
گردیده است .میان افزار بر اساس رویکرد مدل دو سطحی 9ساخته شده به همین علت پویایی بسیاری در مدیریت تغییرات و پشتیبانی
انواع متنوع و متفاوت ساختارهای اطلاعاتی و فرایندهای سلامت را دارا میباشد.
میان افزار سرویسهایی را فراهم میآورد تا سیستمهای اطلاعاتی مراکز سلامت بتوانند تبادل اطلاعات را به واسطه این سرویسها انجام
دهند .از طریق این سرویسها دو سیستم اطلاعاتی میتوانند با یکدیگر نیز تبادل اطلاعات داشته باشند.

2

)Service-oriented architecture (SOA
Distribution System
0
two-level modelling approach
0
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معماری نسخه الکترونیکی
در معماری نسخه الکترونیکی تراکنشهای الکترونیکی بین تجویزگر و نسخهپیچ اتفاق میافتد .این معماری به صورت شماتیک و ساده
در شکل 1نشان داده شده است .در این معماری ،سپاس به عنوان زیرساخت تبادل اطلاعات بین تجویزگر ( )Prescriberو نسخهپیچ
( )Dispenserقرار میگیرد .برای راحتی در استفاده سرویسهای سپاس در قالب یککیت توسعه نرمافزار ( )SDK۰برای تجویزگر و
نسخهپیچ ارائه شده است .در این سند SDK ،تجویزگر تشریح خواهد شد.

شکل - 0معماری نسخه الکترونیکی

0

software development kit
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تراکنشهای الکترونیکي تجویزگر
تراکنشهای الکترونیکی مورد نیازتجویزگر در شکل 1نمایش داده شده است .یکی از این تراکنشها مربوط به دریافت شناسه یکتای
نسخه الکترونیکی میباشد .شناسه یکتای نسخه الکترونیکی در تمامی معماریهای مطرح وجود دارد .این شناسه عبارت است از
شناسهای که توسط سیستم نسخهنویسی الکترونیکی ) (EPS۱اختصاص مییابد و متفاوت از کلید دسترسی عمومی میباشد ،این
شناسه برروی نسخه الکترونیک منجر به شناسایی مورد اعتماد نسخه میشود.
برای اینکه تجویزگر بتواند شناسه یکتای نسخه الکترونیکی را دریافت کند ،از سرویسهای برای این منظور استفاده میکند .این شناسه
به نوعی معادل شماره سریال برگه دفترچه بیمه و معادل شناسه یکتای مراجعه 0در سپاس میباشد .تجویزگر شناسه نسخه الکترونیکی
را دریافت کرده و در نسخهای که میخواهد تجویز نماید قرار میدهد .نسخه تجویز شده توسط سرویسی بر روی سپاس ثبت میگردد.
این دو عملگر برای دریافت شناسه و ثبت نسخه در  SDKمربوط به تجویزگر قرار گرفته تا به راحتی استفاده شود.

دریافت شناسه نسخه الکترونیکی
عملگر Generate_ePrescriptionID
این عملگر برای دریافت یک شناسه نسخه الکترونیکی استفاده می گردد .با هر بار استفاده از این عملگر فقط یک شناسه توسط سیستم
تجویزگر دریافت میشود.

0

Electronic Prescription Service

7

CompositionUID
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جدول  - 1مشخصات عملگر Generate_ePrescriptionID
Generate_ePrescriptionID

نام عملگر
شرح عملگر

برای دریافت شناسه یکتای نسخه الکترونیکی استفاده می شود
پارامترها
نوع

نام

شرح

نوع داده

ورودی
ePrescriptionID

بدون ورودی
String

خروجی

شناسه منحصر به فرد نسخه الکترونیکی

ثبت نسخه تجویز شده
تمامی اطلاعات مربوط به نسخهنویسی در کلاس  MedicationPrescriptionsVOقابل مدل کردن به صورت الکترونیکی میباشد.
برای ثبت این دادهها در میان افزار سپاس از عملگر  SaveMedicationPrescriptionsاستفاده میشود.

عملگر SaveMedicationPrescriptions
جدول  -2مشخصات عملگر SaveMedicationPrescriptions
SaveMedicationPrescriptions

نام عملگر
شرح عملگر

برای ثبت نسخهنویسی یک بیمار در داروخانه استفاده میشود
پارامترها

نام

نوع

 MedicationPrescriptionsورودی
ResultVO

خروجی

شرح

نوع داده

 MedicationPrescriptionCompositionVOمحتوی اطلاعاتی نسخهنویسی
ResultVO

شامل شناسه مراجعه یا عبارت خطا

کیت توسعه نرمافزارتجویزگر
کیت توسعه نرمافزار یا  SDKمجموعه توابع و کتابخانههای کامپایل شدهای که تولیدکنندگان نرمافزار برای آسان کردن برنامهنویسی
برای محیط یا سکوی خاصی فراهم میکنند و در اختیار برنامهنویسان کاربردی قرار میدهند .کیت حاضر باعنوان PrescriberSDK

برای استفاده نرمافزارهای تحت سیستم عامل ویندوز و منطبق با  .Net Frameworkتولید شده است .این کیت روش استفاده از
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سرویسهای سپاس در معماری نسخه الکترونیکی و همچنین ملاحظات مربوط به ساختن سرپیام و امضاء الکترونیکی را که در ادامه
این سند توضیح داده میشود ،به سادگی مدیریت مینماید.

روش نصب کیت توسعه نرمافزارتجویزگر
نحوه استفاده از کیت توسعه نرمافزار تجویزگر در قالب گامهای زیر انجام میشود:
به منظور استفاده از کیت توسعه نرمافزار لازم است ارجاع به آن داخل برنامه صورت پذیرد .بدین منظور روی پروژه خود راست کلیک
کرده و گزینه  Add Referenceرا انتخاب نمایید.
-

شکل  –2گام : 1افزودن ارجاع به کیت توسعه نرمافزار

در این مرحله پنجره ای باز میشود که در آن میتوانید کیت توسعه نرمافزار را انتخاب نمایید .بدین منظور برگه  Browseرا انتخاب
کرده و به محلی که فایل کیت توسعه نرمافزار ( )PrescriberSDK.dllقراردارد ،بروید .فایل را انتخاب کرده و دکمه  OKرا بزنید تا
کیت به برنامهتان اضافه شود .این گامها در شکل۳و شکل  9نشان داده شدهاند.
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شکل –۳گام  :2مسیریابی محل قرارگیری کیت توسعه نرمافزار

شکل  –9گام  :۳انتخاب کیت توسعه نرمافزار

حال در  source codeبرنامه خود میتوانید از این کیت استفاده کنید .شکل  ۰و شکل ۱را ملاحظه فرمایید.
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شکل  –۰افزودن کد ارجاع به کیت در  source codeبرنامه

شکل –۱استفاده از عملگرهای کیت در  source codeبرنامه
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استفاده از کیت توسعه نرمافزار
بعد از نصب کیت توسعه ،کلاسها و عملگرهای موجود در کیت قابل استفاده خواهد بود .کلاس سرویس حاوی عملگرهای
 Generate_ePrescriptionIDبرای دریافت شناسه نسخه و عملگر  SaveMedicationPrescriptionبرای ثبت نسخه میباشد.
شکل  0ساختار کلاس سرویس را نمایش میدهد همانگونه که در شکل مشاهده میکنید این کلاس حاوی دو مشخصه با عنوانهای
 SystemIDو  LocationIDمیباشد که قبل از استفاده از عملگرهای این کلاس میبایست مقداردهی گردد LocationID .نشان
دهنده مرکز ارائه خدمتی است که در آن نسخه نوشته شده است و  SystemIDشناسه نرمافزاری میباشد که با سپاس تبادل اطلاعات
میکند .این شناسهها برای تبادل اطلاعات پیشنیاز بوده و توسط میانافزار سپاس صحتسنجی میگردند.

شکل  - 0عملگرهای کیت توسعه نرمافزار تجویزگر

فرض کنید شناسه مرکز عدد  ۰و شناسه نرمافزار عدد  ۳باشد برای دریافت شناسه نسخه میتوان از کدهای راهنمای زیر استفاده نمود.
VB .Net
Dim srv AsNew PrescriberService.Service
"srv.LocationID = "5
"srv.SystemID = "3
Dim ePrescriptionID AsString
)(ePrescriptionID = srv.Generate_ePriscriptionID

C#
;)(PrescriberService.Service srv = new PrescriberService.Service
;"srv.LocationID = "0
;"srv.SystemID = "0
;string ePrescriptionID
;)(ePrescriptionID = srv.Generate_ePriscriptionID
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ساختارهای اطلاعات نسخه
ساختار مفهومی
نسخه چاپی و نسخه الکترونیکی برای استفاده در موقعیتهای مختلف طراحی شدهاند .نسخه چاپی را میتوان بدون هر گونه سیستم
کامپیوتری استفاده نمود .در این بخش اقلام دادهای نسخه چاپی ارائه شده است.
نسخه کاغذی همراه با بارکد
شناسه نسخه الکترونیک
شناسه نسخه الکترونیک:بارکد
مرکز درمانی
نام مرکز :بارکد

مشخصات بیمار
نام و نام خانوادگی :

تاریخ تولد:

شماره ملی :
بارکد

نوع بیمه :

صندوق بیمه:

سازمان بیمه
شماره بیمه :
بارکد
Rx
]1) [Shape] [Drug Name] [Dosage] N = [n
][Route] & [Frequency
بارکد

مشخصات تجویزگر
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نام پزشک :

نظام پزشکی :

تاریخ تجویز:
بارکد

تعداد تکرار

مثال نسخه کاغذی همراه با بارکد
شناسه نسخه الکترونیک
شناسه نسخه الکترونیک۱VMVOQ2:

7|ePrescriptionID
کد:
7|6VMVOQ2
بار کد
1|۱VMVOQ2
مرکز درمانی
نام مرکز :درمانگاه خاتم

2|OrganizationID
کد:
2|17AD2D34-CEE2-3176-A67A-2372D73A735E
بار کد
2|17AD2D34-CEE2-3176-A67A-2372D73A735E

نام و نام خانوادگی :تقی تقی زاده تاریخ تولد71/71/1۳۳۱ :

مشخصات بیمار
شماره ملی 12۳9۰۱0147:

4|NationalCode|BirthDate
:کد
۳|12۳9۰۱0147|1۳۳۱7171
بارکد
0|0200007001|00001010

نوع بیمه  :تامین اجتماعی صندوق بیمه :بیمه اختیاری

سازمان بیمه
شماره بیمه 12۳9۰۱01:

3|Insurer|InsuranceBox|InsuredNumber
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:کد
9|1|2|12۳9۰۱01
بارکد
9|1|2|12۳9۰۱01
دارو
RX
1)Tab. Neuroleptin, ۳77MG
N.27دوبار در روز یک عدد میل شود.
نسخه دو بار تکرار شود.

7|Shape|DrugName|Dosage|N|Route|Frequency
6|ProductCodeID|N|Route|Frequency
:کد
7|C34234|70751|400 MG|20|456472005|222122007
6|714|20|456472005|222122007
بارکد
7|C34234|70751|400 MG|20|456472005|222122007
6|714|20|456472005|222122007

مشخصات تجویزگر
نام پزشک:علی محمدی نظام پزشکی 12۳9۰۱:تاریخ تجویز7۳/71/1۳49

1|MDNumber| IssueDate
:کد
1|724376|74230704
بارکد :
7|020000|00001010

تعداد تکرار2:
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نسخه پرشده به همراه بارکد
شناسه نسخه

الکترونیک0VMVOQ2:

0|0VMVOQ2
نام مرکز :درمانگاه خاتم
2|70AD2D00-CEE2-0700-A00A-0002D00A000E
نام و نام خانوادگیتقیتقی زاده تاریخ تولد 71/71/1۳۳۱ :کدملی 12۳9۰۱0147:

0|0200007001|00001010
نوع بیمه  :تامین اجتماعیصندوق بیمه:بیمه اختیاریشماره بیمه
020۵۴۳70:
9|1|2|12۳9۰۱01
RX
1)Tab. Neuroleptin, ۳77MG N=27
دوبار در روز یک عدد میل شود.
۰|۰0۳|27|۳1۱۳۰4771|224044771

2) CAP. TRAMADOL, 01MGN=21
یک بار در روزمیل شود.

0|0002|21|000000110|220707110
0) AMP, RANITIDINE, 01MG/2ML N=0
یک روز درمیان تزریق شود.
0|0100|0|000002110|220701110

تاریخ تجویز10/10/000۵:نام پزشک  :علی محمدی نظام پزشکی 020۵۴۳ :
0|020000|00001010
تعداد تکرار2 :

] صفحه 21از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]

21

راهنمای تبادل داده با سپاس(نسخه نویسی) -داده پیام تجویزگر دارو– نگارش 1/7

مشخصات نسخه کاغذی همراه با بارکد
ویژگی

نوع داده

ارتباطات

توضیحات

ePrescriptionID

String

شناسه یگانه نسخه الکترونیک .

1..1

IssueDate

Date

1..1

Prescriber

ProviderInfoVO

حاوی رشته تولید شده توسط سیستم الکترونیکی تجویز جهت
شناسایی منحصر به فرد یک نسخه میباشد.
حاوی اطلاعات مربوط به تاریخ صدور نسخه ارائه شده توسط
پزشک مربوطه میباشد .
اطلاعات مربوط به پزشک معالج که نسخه را مینویسد.

1..1

ID

DO_IDENTIFIER

NationalCode

String

BirthDate

DO_DATE

HomeTel

String

Insurer

DO_CODED_TEXT

نام سازمان بیمه گر میباشد.

InsuranceBox

DO_CODED_TEXT

InsuredNumber

String

InsuranceBookletS
erialNumber

String

صندوق بیمه فرد را مشخص میکند .برخی از سازمانهای بیمه7-1 -
گر ،هیچ صندوق خاصی نداشته باشند ،در اینصورت این ویژگی
مقدار تهی خواهد داشت.
شماره بیمه فرد است .این ویژگی برای بیمههای پایه اجباری 7-1
میباشد.
شماره سریال دفترچه بیمه بیمار است .مقدار این ویژگی در مورد 7-1
بیماران تصادفی تهی است.
7..1
شکل داروی تجویزی.

Shape

DO_Coded_Text

DrugName

DO_Coded_Text

شناسه منحصر به فرد یک سازمان است که در اینجا تنها سازمان
ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی میباشد.
ثبت این قلم ،به صورت زیر خواهد بود:
 :Issuerسازمان صادر کننده این شناسه ،که در اینجا
” “MOHME_ITاختصاص مییابد.
 :Assignerسازمان اختصاص دهنده این شناسه به سازمان
مربوطه که در اینجا ” “MOHME_ITاختصاص مییابد.
 :Typeبا مقدار ” “Org_IDمقداردهی شود.
 :IDشناسه اختصاص یافته به مرکز ارائه دهنده خدمت.
شماره ملی  17رقمی بیمار می باشد.

1-1

این ویژگی معرف تاریخ تولد بیمار به صورت شمسی میباشد.

7-1

شماره تلفن منزل فرد.

7-1

1-1

7-1

کد داروی تجویز شده بر اساس سیستم های کدگذاری غیر 1..1
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Dosage

DO_Quantity

Repeats

Integer

Route

DO_Coded_Text

Frequency

DO_Coded_Text

ProductCodeID

DO_Coded_Text

از FDO-irمیباشد که از سامانه مرجع کدینگ سلامت ایران به
آدرس  coding.behdasht.gov.irقابل دریافت میباشد .در هر
داروی تجویزی می بایست یکی از  DrugNameو یا
 ProductCodeIDپر شود .در صورت پر شدن  DrugNameبه
دلیل عدم استفاده از سیستم کدگذاری  ،FDO-irملزم به درج
مقادیر  Dosageو  Shapeبه ازای آن دارو می باشید.
7..1
مقدار دوز مصرفی داروی تجویز شده.
نسخه ممکن است چندین بار بر حسب تشخیص پزشک معالج 1..1
که نسخه را مینویسد نسخهپیچی شود .
با هر نسخهپیچی موفق شماره اختصاص یافته یک شماره کمتر
میشود.
اگر مدرک نسخهپیچی برگردانده شود(نسخهپیچی انجام نشود)
این شماره افزایش مییابد.
نحوه استفاده از دارو(اعم از خوراکی ،تزریق عضلانی ،تزریق 1..1
وریدی و غیره).
1..1
تواتر استفاده از دارو.
کد دارو یا محصول تجویز شده بر اساس سیستم های کدگذاری 1..1
 FDO-irمیباشد که از سامانه مرجع کدینگ سلامت ایران به
آدرس  coding.behdasht.gov.irقابل دریافت میباشد.
لازم به ذکر است با پر کردن این مقدار ،مقادیر  Dosageو
 Shapeباید خالی باشند.

برای استفاده از عملگر نیاز است که اطلاعات در قالب مدلهای داده در سرویس قرار گیرند .از آنجایی که این مدلها بر اساس زبان
تشریح سرویس وب) ]۰[(WSDL1طراحی شدهاند در هر محیط برنامهنویسی قابل استفاده بوده و با استفاده از پروتکل
]۱[SOAP4قابل انتقال به سیستمهای دیگر هستند .همچنین این ساختارها در  SDKبا عنوان  DataModelقرار داده شده و قابل
استفاده میباشد.

کلاس  MedicationPrescriptionsMessageVOکلاس اصلی تبادل اطلاعات نسخ دارویی با سپاس میباشد که اقلام اطلاعاتی آن
شامل ساختارهای دادهای است که در ادامه تشریح خواهد شد .ویژگیهای این کلاس در شکل ذیل آورده شده و در جدول تشریح
گردیده است.
0

Web Services Description Language
Simple Object Access Protocol

0
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شکل  –1ساختار کلان کلاس MedicationPrescriptionsMessageVO

جدول - ۳کلاسMedicationPrescriptionMessageVO

ویژگی

نوع ویژگی

Person

PersonInfoVO

ارتباطات

توضیحات

1-1

این کلاس شامل دادههای هویتی بیمار و
اطلاعات تماس وی میباشد .در ادامه این کلاس
و سایر کلاسهای مرتبط با آن تشریح شده
است.

Composition

 MedicationPrescriptionCompositionVOاین کلاس حاوی کلیه اطلاعات نسخه دارویی

1-1

بیمار میباشد .در ادامه ،این کلاس و زیر کلاس
های مرتبط با آن تشریح شده است.
MsgID

MessageIdentifierVO

1-1

این ویژگی از نوع ،MessageIdentifierVO
دربرگیرنده اطلاعاتی در مورد پیام ارسالی می
باشد.
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کلاسهای الگوی داده
در کلاسهای سرویس حاضر گاهی از الگوی داده خاص استفاده شدهاست .الگوهای داده 17عبارتند از:



مجموعهای از مقادیر متمایز که بوسیله ویژگیها و عملیات مربوط به آن مقادیر ،شناخته میشوند.
الگوی داده از سه مشخصه اصلی برخوردار است :فضای مقدار داده ،مجموعهای از

ویژگیها11

و مجموعهای از عملیات

توصیفکننده.
بطورکلی تعاریف محدوده کاربرد الگوی داده حول یکی از یا هر دوی مفاهیم زیر میچرخد:
رابطه بین تساوی و هویت و وابستگی یک

مفهوم12.

الگوهای داده اولیه در بسیاری از محیطهای برنامه نویسی از قبل تعریف شدهاند ،هر چند اسامی آنها در محیطهای مختلف میتواند
متفاوت باشد .به عنوان مثال الگوی داده  double ،stringو غیره از جمله الگوهای اولیهای میباشند که در این کلاسها استفاده شده-
اند .الگوهای داده دیگری نیز وجود دارند که برای کاربردهای خاص اختصاصی شدهاند .این الگوهای داده معمولا از استانداردهای جهانی
برای تبادل اطلاعات سلامت مانند  ISO 1۳۱7۱و یا HL0اقتباس شدهاند .در کلاسهای حاضر از تعدادی از این الگوهای داده استفاده
شده که در ادامه تشریح میگردد.

کلاس الگوی داده DO_CODED_TEXT
این کلاس در اصل الگوی دادهای است که برای ارائه کلمهها و مفاهیم کدگذاری شده استفاده میشود .در چارچوب ] openEHR[0نام
آن  DV_CODED_TEXTو در استاندارد  HL0و  ISO 21747به آن  )Coded String( CSگفته میشود .این کلاس دارای سه
ویژگی اجباری میباشد که در جدول  9نمایش داده شده است.
جدول –9مشخصات کلاس الگوی داده DO_CODED_TEXT

نوع داده

ویژگی

ارتباطات

توضیحات

Value

String

اصطلاح یا مفهوم کد گذاری شده است.

1..1

codedString

String

کد اصطلاح

1..1

terminologyID

String

سیستم کدگذاری که کد اصطلاح از آن انتخاب شده است.

1..1

01

Data Type
properties
02
ISO 00010
00
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به عنوان مثال جنسیت مرد یا مذکر در سیستم کد گذاری  HL0با کد  1نشان داده میشود .برای ساخت یک
 DO_CODED_TEXTحاوی مفهوم مرد به صورت زیر میتوان عمل کرد.
Dim Gender AsNew DO_CODED_TEXT
"مرد" = Gender.value
"Gender.Coded_string = "1
"Gender.Terminology_id = "HL7

همانگونه که مشاهده میکنید ،برای ساخت یک عبارت کد گذاری شده تعدادی خط در برنامه اضافه میشود .روش دیگری برای راحتی
استفاده آن است که عملگری برای تولید  DO_CODED_TEXTساخته شود ،تا به سادگی مورد استفاده قرار گیرد .در ادامه
عملگری با عنوان  CSبرای این منظور ساخته شدهاست:
PublicFunction CS(ByVal value AsString, ByVal CodedString AsString, ByVal
TerminologyID AsString) As DO_CODED_TEXT
CS = New DO_CODED_TEXT
CS.value = value
CS.Coded_string = CodedString
CS.Terminology_id = TerminologyID
EndFunction

در صورت استفاده از عملگر  CSتنها با یک خط در برنامه میتوان مقدار کد شده «مرد» را ساخت :
)"", "1", "HL7مرد"(Dim Gender As DO_CODED_TEXT = CS

کلاس الگوی داده DO_DATE
این کلاس برای ارائه تاریخ ساخته شده است .ویژگیهای آن در جدول  ۰نمایش داده شده است.
جدول –۰مشخصات کلاسالگوی دادهDO_DATE

ویژگی

نوع داده

ارتباطات

توضیحات

Year

Integer

رقم سال بر اساس تقویم شمسی

1..1

Month

Integer

رقم ماه بر اساس تقویم شمسی

1..1

Day

Integer

رقم روز بر اساس تقویم شمسی

1..1
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کلاس الگوی داده DO_IDENTIFIER
این کلاس برای ارائه شناسههای یکتا در دنیای حقیقی 1۳کاربرد دارد .موجودیتهای دنیای واقعی مانند افراد ،سازمان ها ،خودرو،
صورتحساب ها و قرارها هرکدام یک شناسه دارند .اگرچه بسیاری از اینها در داخل یک حوزه یا سازمان یکتا طراحی شدهاند اما بهعلت
خطاهای ورود داده ،طراحی نادرست ،فرآیندهای نادرست و غیره اغلب اینگونه نیستند .بطور کلی کسی نمی تواند تضمین کند که
شناسههای دنیای حقیقی یکتا باشد و فرض بر آن است که این شناسهها «تقریبا یکتا» هستند .کد ملی ،شماره نظام پزشکی ،شماره
گذرنامه از نمونه مثال هایی هستند که به عنوان شناسههای دنیای حقیقی میتوان با این الگو آنها را ارائه داد .ویژگیهای این کلاس
در جدول ۱نمایش داده شده است.
جدول- ۱مشخصات کلاس الگوی داده DO_IDENTIFIER

ویژگی

نوع داده

ارتباطات

توضیحات

Issuer

String

مرجعی که شناسه مورد استفاده در ویژگی «»idاین شیء را منتشر میکند.

1..1

Assigner

String

سازمانی که شناسه را به آیتمی که باید شناسایی شود ،اختصاص داده است.

1..1

Id

String

مقدارشناسه ،اغلب بر طبق ساختاری که مدیران سازمان انتشار دهنده تعیین کرده-

1..1

Type

String

اند.
نوع شناسه مانند "شماره کارت ملی".

1..1

کلاس الگوی داده DO_QUANTITY
این کلاس برای نمایش مقادیر عددی که به همراه واحد 19بیان میشوند طراحی شده است .مثالهایی از این مقادیر شامل موارد زیر
میباشند:


دوز مصرفی دارو 2۳ mg/mL :



تعداد داروی تحویل داده شده( ۱ TAB :معادل با  ۱عدد قرص)

این مقادیر در صورت کلی شامل یک کمیت و واحد بیان آن میباشد .بعلاوه اینکه در این کلاس دقت این عدد بعنوان کمیت نیز
میتواند بیان شود .ویژگیهای این کلاس در جدول  0آمده است.

00

)Real World Entities (RWEs

00

unit
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نکته :واحد اندازهگیری برای تمام ویژگیهای موجود در کلاسهای سند جاری که از نوع  DO_QUANTITYمیباشند ،براساس
واحدهای استاندارد] UCUM[1میباشند.
جدول  –0مشخصات کلاس الگوی دادهDO_QUANTITY

ویژگی

نوع داده

توضیحات

ارتباطات

Magnitude

double

میزان عددی کمیت .مانند عدد  ۱۰در اندازه گیری وزن یک

1..1

Units

string

فرد.
این ویژگی نشان دهنده واحد مقدار اندازهگیری شده است که

1..1

براساس استاندارد  UCUMمیباشد ،مانند "mg/ml", :

. “mm[Hg]", "TAB", "km/h".

کلاسهای عمومی
این کلاس ها شامل کلاس های عمومی هستند که برای مدل کردن مفاهیم عمومی استفاده میشوند که در سایر سرویسهای سپاس
نیز استفاده عمومی دارند .به عنوان مثال برای مدل کردن یک سازمان و یا یک مرکز و یا ارائه دهنده خدمات سلامت میتوان از آنها
استفاده کرد.

راهنمای استفاده از کلاس ها
هر یک از اقلام اطلاعاتی ،بنا بر ماهیت آن ویژگی ،قابلیت پذیرش یک یا چند نمونه از آن ویژگی را دارا میباشند .به عنوان مثال،
در فیلد نام بیمار فقط امکان ثبت یک نام وجود دارد اما در فیلدی مانند سازمانهای بیمه گر ،فرد میتواند دارای یک یا چند بیمه
باشد .همچنین ثبت برخی از ویژگیها مانند تاریخ تولد و ملیت فرد ،اجباری و ثبت برخی موارد مانند جنسیت و نام پدر اختیاری
میباشد.
با توجه به موارد مذکور ،براساس استاندارد  UML1۰هر یک از اقلام اطلاعاتی دارای نحوه ارتباطات مشخصی میباشند .نحوه
ارتباطات براساس استاندارد فوق به صورت ذیل میباشد:

1۰زبان استاندارد جهانی برای مدلسازی
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توضیحات

ارتباط
7-1

قلم اختیاری /تک موردی

1-1

قلم اجباری /تک موردی

*7-

قلم اختیاری /چند موردی

*1-

قلم اجباری /چند موردی

اطلاعات هویتی
دادههای هویتی یک بیمار شامل موارد زیر میباشد:


دادههای شناسنامهای مانند نام ،نام خانوادگی ،شماره ملی ،اطلاعات تولد و غیره.



اطلاعات تماس

برای ثبت این اطلاعات کلاس  PersonInfoVOطراحی شده است که در ادامه به تشریح آن میپردازیم.

کلاس PersonInfoVO
این کلاس شامل دادههای نام ،نام خانوادگی ،وضعیت تأهل ،کدملی ،تاریخ تولد ،نام پدر ،نشانی محل سکونت ،شماره شناسنامه ،شماره
تلفن ،ملیت ،کد پستی ،شناسه یگانه ،جنسیت و سایر اطلاعات دموگرافیک مربوط به یک بیمار میباشد .یکی از ویژگی های نام ،نام
خانوادگی و یا نام کامل حتما باید پر شود .همانطور که در شکل ذیل مشاهده میشود ،این کلاس زیرکلاس
 DispensedPrescriptionsMessageVOمیباشد.
در صورتی که اطلاعات هویتی بیمار قبلا در یکی از مراجعات او ثبت شده باشد و سیستم اطلاعات داروخانه برای آن بیمار
 PatientUIDدریافت کرده باشد این کلاس در مراجعات بعدی می تواند به طور کامل پر نشود و تنها اطلاعات محدودی شامل نام ،نام
خانوادگی و کدملی ارسال شود.
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شکل - 4کلاس  PersonInfoVOو اجزای آن

جدول - 1کلاس PersonInfoVO

ویژگی

نوع داده

ارتباطات

توضیحات

FirstName

 Stringنام بیمار(یکی از ویژگیهای نام ،نامخانوادگی و یا
نام کامل حتماً باید پر شود).

7-1

LastName

 Stringنامخانوادگی بیمار

7-1

FullName

 Stringنام کامل فرد ،شامل :تمام بخشهای نام وی در
قالب یک رشته ثبت میشود.این گزینه درصورتی
پر میشود که نام و نام خانوادگی مجزا ثبت نشده
باشد یا از پیشوندهای مثل آقا ،دکتر و ...استفاده
شده باشد .درضمن ،درمواقعی که فرد
مجهولالهویه است نیز  FirstNameو
 LastNameخالی است و فقط در این ویژگی

7-1
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ویژگی

نوع داده

ارتباطات

توضیحات
مقدار «مجهول الهویه» نوشته میشود.

MaritalStatus

 DO_CODED_TEXTاین ویژگی نشاندهنده وضعیت تأهل فرد است.
مقادیر مختلف آن در پیوست  ،1قسمت وضعیت
تاهل به نمایش درآمده است.

7-1

Nationality

 DO_CODED_TEXTاین ویژگی نمایانگر ملیت فرد است .مقادیر
مربوطه بهصورت کدهای دو حرفی مطابق با
استاندارد  ISO_۳1۱۱-1برای کشورهای مختلف
ارائه شده است .این کدها به همراه نام هر کشور از
نشانی زیر قابل دریافت است.

1-1

http://coding.behdasht.gov.ir
Gender

 DO_CODED_TEXTنشاندهنده جنسیت افراد است .کدهای مربوط به
آن در پیوست  2نشان داده شده است.

7-1

BirthDate

 DO_DATEاین ویژگی معرف تاریخ تولد بیمار بر اساس تاریخ
شمسی است.

1-1

BirthDateAccuracy

 DO_CODED_TEXTاین ویژگی معرف دقت ثبت تاریخ تولد بیمار است.
مقادیر مختلف این ویژگی درپیوست  ۳آورده شده
است.

7-1

Father_FirstName

 Stringنام پدر بیمار

7-1

Father_LastName

 Stringنامخانوادگی پدر بیمار

7-1

Mother_FirstName

 Stringنام مادر بیمار

7-1

Mother _LastName

 Stringنامخانوادگی مادر بیمار

7-1

 Stringنشانی کامل محل سکونت بیمار

7-1

 Stringشماره شناسنامه بیمار

7-1

 Stringکد ملی  17رقمی بیمار

1-1

 Stringکدپستی  17رقمی محل سکونت بیمار

7-1

HomeTel

 Stringشماره تلفن منزل فرد.

7-1

MobileNumber

 Stringشماره تلفن همراه فرد.

FullAddress
IDCardNumber
NationalCode
PostalCode
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نوع داده

ویژگی

ارتباطات

توضیحات

EducationLevel

 DO_CODED_TEXTمیزان تحصیلات فرد .کدهای مربوطه در بخش
میزان تحصیلات در پیوست  9قابل مشاهده است.

7-1

Job

 DO_CODED_TEXTاین ویژگی شغل بیمار را نشان میدهد .کدهای

7-1

موارد شایع مربوط به این ویژگی در پیوست  ۰ارائه
شده است.
JobDescription

LivingPlaceArea

 Stringاین ویژگی در صورت نیاز به توضیح خاصی راجع
به شغل بیمار پُر میشود.

7-1

 HighLevelAreaVOاین ویژگی از نوع کلاس

7-1

 HighLevelAreaVoاست که مشخصات محل
زندگی بیمار را نشان میدهد.
BirthPlaceArea

 HighLevelAreaVOاین ویژگی ازنوع کلاسHighLevelAreaVo
است که مشخصات مکان تولد بیمار را نشان می-
دهد.

7-1

IDIssueArea

 HighLevelAreaVOاین ویژگی ازنوع کلاس HighLevelAreaVo
است که مشخصات محل صدور شناسنامه بیمار را
نشان میدهد.

7-1

OtherIdentifiers

 DO_IDENTIFIERاین ویژگی برای ارسال شناسههای یکتای فرد،
بهغیر از کد ملی است .بهعنوان مثال از این فیلد
میتوان برای ارسال شناسه گذرنامه برای اتباع
غیرایرانی استفاده کرد .درصورتیکه شماره اقامت
اتباع خارجی در این ویژگی وارد شود ،بایست
برای  Issuerو  Assignerمقدار  BAFIAو
مقدار  TypeباBAFIA_IDباید مقداردهی
شود.

*7-

BirthTime

DO_TIME

Religion

7-1

این ویژگی معرف زمان تولد می باشد

 DO_CODED_TEXTاین ویژگی نشان دهنده مذهب بیمار می باشد.

7-1

کلاس HighLevelAreaVO
این کلاس مختص دادههای مربوط به یک منطقه جغرافیایی است و حاوی بخشهای مختلف تقسیمات کشوری ،شامل موارد:
استان ،شهرستان ،بخش ،شهر و دهستان ،میباشد .اقلام اطلاعاتی ،مانند :محل سکونت ،محل تولد ،محل صدور شناسنامه و ...با استفاده

] صفحه 00از[017
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از این کلاس نمایش دادهمیشوند.کدهای ویژگیهای این کلاس میتواند بر اساس کدهای تقسیمات کشوری با سیستم کدگذاری
 CountryDivisionsمقداردهی شوند .1۱مشخصههای این کلاس در جدول  4آورده شده است .این کلاس ساختار سلسله مراتبی
مکان را نمایش میدهد و به همین خاطر میتوان فقط مقادیر انتهایی ساختار سلسله مراتبی را پُر نمود .بدین معنی که میتوان کد
شهر و یا روستا را وارد و از وارد کردن کد شهرستان و استان صرف نظر کرد .به همین دلیل ،تمامی مشخصههای این کلاس اختیاری
است؛ البته این در صورتی عملی خواهد بود که وقتی کلاس ساخته شود ،حداقل یکی از مشخصهها مقدار داشته باشد.

شکل  –17کلاس HighLevelAreaVO

ویژگیهای این کلاس در جدول ذیل آورده شده است:
جدول  –4ویژگی های کلاس HighLevelArea

نوع داده

ویژگی
City

ارتباطات

توضیحات

 DO_CODED_TEXTشهرستان .کدهای این ویژگی براساس سیستم
کدگذاری  countryDivisionsمیباشد و از
آدرس  http://coding.behdasht.gov.irقابل
دریافت است.

7-1

Country

 DO_CODED_TEXTکشور .کدهای این ویژگی براساس سیستم کدگذاری
ISO_۳1۱۱-1میباشد.

7-1

District

 DO_CODED_TEXTبخش .کدهای این ویژگی بر اساس سیستمکدگذاری
 countryDivisionsمیباشد و از آدرس
 http://coding.behdasht.gov.irقابل دریافت
است.

7-1

 DO_CODED_TEXTکد تقسیمات کشوری که میتواند بهطور خودکار
تمام اقلام دیگر ،مانند :استان و شهر و ...را مشخص
سازد .این ویژگی بر اساس سیستمکدگذاری

7-1

NationalAreaCode

 -00سیستم کدگذاری از آدرس  http://coding.behdasht.gov.ir/قابلدریافت است.

] صفحه 02از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]

32

راهنمای تبادل داده با سپاس(نسخه نویسی) -داده پیام تجویزگر دارو– نگارش 1/7

ویژگی

نوع داده

ارتباطات

توضیحات
 countryDivisionsمیباشد از آدرس
 http://coding.behdasht.gov.irقابل دریافت
است.

Province

 DO_CODED_TEXTاستان .این ویژگی بر اساس سیستم کدگذاری
 countryDivisionsمیباشد که از طریق آدرس
 http://coding.behdasht.gov.irقابل دریافت
است.

7..1

RuralArea

 DO_CODED_TEXTدهستان .این ویژگی بر اساس سیستم کدگذاری
 countryDivisionsمیباشد و نشانی زیر
 http://coding.behdasht.gov.irقابل دریافت
است.

7..1

Town

 DO_CODED_TEXTشهر .این ویژگی بر اساس سیستم کدگذاری
 countryDivisionsمیباشد که از نشانی زیر
 http://coding.behdasht.gov.irقابل دریافت
است.

7..1

کلاسهای مربوط به نسخه دارویی
کلاس MedicationPrescriptionsCompositionVO
این کلاس مربوط به اطلاعات نسخه میباشد .ویژگی های این کلاس در شکل 11آورده شده است .در شکل  10ارتباط بین کلاس های
اصلی داده پیام نسخه نمایش داده شده است .از نظر مفهومی یک نسخه شامل یک اطلاعات اصلی شامل زمان و تاریخهای مربوطه،
تجویز کننده و شناسه میباشد و اطلاعات اقلام تجویز شده به این اطلاعات اصلی پیوست شده است.

شکل  -11کلاس MedicationPrescriptionsCompositionVO
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کلاس admissionVO
این کلاس حاوی اطلاعات پذیرش بیمار میباشد .در جدول  17جزئیات اقلام اطلاعاتی این کلاس که در این سرویس می بایست به آنها
توجه شود ذکر شده است.

شکل  –12کلاس AdmissionVO

جدول  - 17کلاسadmissionVO

ویژگی

گونه داده

ارتباطات

توضیحات

admissionDate

DO_DATE

تاریخ پذیرش بیمار بر اساس تاریخ شمسی

1..1

admissionTime

DO_TIME

admissionType

DO_CODED_TEXT

admissionWard

HospitalWardVO

ساعت پذیرش بیمار (بایستی بهصورت 29
ساعته ثبت شود).
نوع پذیرش بیمار را مشخص میکند.
انواع مختلف پذیرش در پیوست  ۱ذکر
شده است.
کلاس
نوع
از
ویژگی
این
 HospitalWardVOمی باشد که شامل
اطلاعات بخش درخواست کننده دارو می-
باشد .ویژگیهای این کلاس در ادامه
توضیح داده خواهد شد .این ویژگی فقط
در صورتیکه اطلاعات از داروخانه
بیمارستان در حال ارسال به سپاس می-

7..1
1..1

7..1
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ویژگی

گونه داده

AdmittingDoctor

HealthcareProviderVO

AttendingDoctor

HealthcareProviderVO

Institute

OrganizationVO

medicalRecordNumber

String

ReasonForEncounter

DO_CODED_TEXT

ارتباطات

توضیحات
باشد تکمیل میگردد.
اطلاعات پزشک بستریکننده بیمار را

7-1

مشخص می کند که از نوع کلاس
 HealthcareProviderVOبوده و در
ادامه توضیح داده خواهد شد .این ویژگی
فقط در صورتیکه اطلاعات از داروخانه
بیمارستان در حال ارسال به سپاس می-
باشد تکمیل میگردد.
اطلاعات پزشک معالج را مشخص میکند،
و

نوع

از

1-1

کلاس

 HealthcareProviderVOبوده که در
ادامه توضیح داده خواهد شد.قابل ذکر
است که تنها یک پزشک معالج(درخواست
کننده دارو) برای هر بیمار درنظر گرفته
میشود.
این

ویژگی

که

از

نوع

کلاس

7..1

 OrganizationVOاست ،برای نمایش
ویژگیهای «شناسه» و «نام» مربوط به
بیمارستان و یا داروخانه ارسال کننده
اطلاعات میباشد.
شماره پرونده پزشکی بیمار است.

7..1

این ویژگی علت مراجعه بیمار به

7-1

بیمارستان را مشخص میکند .کدهای این
ویژگی با سیستم کدگذاری  ICPC2Pاز
سامانه مرجع کدینگ سلامت ایران قابل
دریافت است .این ویژگی فقط در صورتیکه
اطلاعات از داروخانه بیمارستان در حال
ارسال به سپاس میباشد تکمیل میگردد.

] صفحه 00از[017
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ویژگی
ReferringDoctor

گونه داده

ارتباطات

توضیحات

 HealthcareProviderVOاطلاعات پزشک ارجاعدهنده راتعیین می-
کند .از نوع کلاس

7-1

 HealthcareProviderVOبوده که در
ادامه توضیح داده خواهد شد.
 DatetimePointVOاطلاعات مکان و زمان مراجعه بیمار به
مرکز ارائه دهنده خدمت می باشد.

Otherdatetime

1-7

کلاس HospitalWardVO
این کلاس (شکل  )1۳شامل اطلاعات مربوط به بخش میباشد .ویژگی های این کلاس در جدول  11توضیح داده شده است.

شکل  –1۳کلاس HospitalWardVO

جدول  -11کلاس HospitalWardVO

ویژگی

نوع داده

Name

String

Type

DO_CODED_TEXT

Bed

String

توضیحات

ارتباطات

نام بخش.

7..1

نوع بخش ارائه دهنده خدمت به

7..1

بیماران می باشد .کدهای مربوط
درپیوست  0آمده است.
این ویژگی نشاندهنده کد تخت مذکور

7..1

میباشد که توسط سیستم اطلاعات
بیمارستانی به عنوان شناسه تخت زده
میشود.

] صفحه 00از[017
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ویژگی

توضیحات

نوع داده
String

Room

ارتباطات
7..1

این مشخصه نمایانگر شماره یا نام اتاقی
است که تخت در آن قرار دارد.

کلاس HealthcareProviderVO
این کلاس برای ارائه اطلاعات مرتبط با ارائه دهندگان خدمات سلامت طراحی شده است و هر فردی که در فرآیند ارائه خدمات
بهداشتی درمانی دخیل بوده است (مانند پزشک ،پرستار ،پزشک آزمایشگاه و دکتر داروساز و یا تکنسین داروخانه ) با این کلاس نشان
داده میشوند .ویژگیهای این کلاس در جدول 12آمده است .هر فردی که با سیستم رایانه ای کار می کند و با اطلاعات سرو کار دارد
می توان برای اشاره به وی از این کلاس استفاده کرد.

شکل - 19کلاسhealthcareProviderVO

جدول- 12کلاس healthcareProviderVO

ویژگی

نوع داده

ارتباطات

توضیحات

FirstName

String

نام ارائه دهنده خدمت

7-1

LastName

String

نام خانوادگی ارائه دهنده خدمت

7-1

FullName

String

نام کامل – این گزینه در صورتی پر می شود که نام و نام خانوادگی

7-1

مجزا ثبت نشده ،یا از پیشوند های مثل آقا ،دکتر و غیره استفاده
شده باشد.

] صفحه 07از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]

37

راهنمای تبادل داده با سپاس(نسخه نویسی) -داده پیام تجویزگر دارو– نگارش 1/7

ویژگی

نوع داده

توضیحات

ارتباطات

Identifier

DO_IDENTIFIER

شناسه ارائهدهنده خدمت سلامت ،مثل :شماره نظامپزشکی ،شماره
نظام پرستاری و یا کد ملی .در نتیجه ،با توجه به نوع این قلم ،موارد
زیر میتواند در هر یک از ویژگیهای آن ثبت شود:

1-1

 :Issuerاز بین یکی از موارد Nursing_Org ،Med_Council
و یا موارد مندرج در پیوست .1
:Assigner

از

بین

یکی

از

موارد

،Med_Council

 Nursing_Orgو یا موارد مندرج درپیوست .1
 :Typeیکی از موارد Nursing_ID ،Med_IDو یا موارد مندرج
در پیوست .1
 :Idشناسه مورد نظر.
 DO_CODED_TEXTنقش ارائه دهنده خدمت سلامت میباشد .کدهای مربوط به این قلم

Role

7-1

در پیوست  4آمده است.
Specialty

 DO_CODED_TEXTرشتههای حوزه سلامت که مختص ارائه دهندگان خدمت میباشد.

7-1

کدهای مربوط به این قلم در پیوست 17آمده است.

کلاس OrganizationVO
این کلاس برای نمایش ویژگیهای مراکز و سازمانهای مرتبط با حوزه استفاده میگردد .توضیحات بیشتر ویژگیهای این کلاس در
جدول 1۳اشاره شده است.

شکل - 1۰کلاس OrganizationVO

جدول  - 1۳کلاس OrganizationVO

ویژگی

نوع داده

توضیحات

ارتباطات

] صفحه 00از[017
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ویژگی
ID

نوع داده

توضیحات

DO_IDENTIFIER

ارتباطات

شناسه منحصر بهفرد یک سازمان است که در اینجا فقط
سازمان ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی میباشد.

1-1

ثبت این قلم ،بهصورت زیر خواهد بود:
 :Issuerسازمان صادرکننده این شناسه که در اینجا
” “MOHME_ITاختصاص مییابد.
 :Assignerسازمان اختصاصدهنده این شناسه به
مرکز/سازمان مربوطه که در اینجا ”“MOHME_IT
اختصاص مییابد.
 :Typeبا مقدار ” “Org_IDمقداردهی میشود.
 :IDشناسه اختصاصیافته به مرکز ارائهدهنده خدمت.
Location

 HighLevelAreaVOمحل جغرافیایی مرکز مورد نظر را مشخص میکند که
از نوع  HighLevelAreaVOاست .با این ویژگی
میتوان مشخص کرد که یک مرکز در کدام بخش
جغرافیایی ،براساس تقسیمات کشوری قرار گرفته است.

Name
Type

 Stringنام مرکز/بیمارستان

7-1

7-1

 DO_CODED_TEXTاین ویژگی مشخصکننده نوع سازمان ارسالکننده
اطلاعات است.کدهای مربوط به این ویژگی در

7-1

پیوست 11آورده شده است.

کلاس InsuranceVO
این کلاس برای ثبت اطلاعات بیمهای بیمار مورد استفاده قرار میگیرد .در جدول ذیل اجزای این کلاس تشریح شده است.

شکل  - 1۱کلاس insuranceVO

] صفحه 00از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]
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این کلاس برای ثبت دادههای بیمه بیمار مورد استفاده قرار میگیرد .یک فرد میتواند بیش از یک بیمه داشته باشد .بنابراین به ازای
هر بیمار * 7-نمونه از این کلاس میتواند ایجاد شود.
جدول  - 19کلاس insuranceVO

ویژگی

گونه داده

InsuranceBookletSerialNumber

String

InsuranceExpirationDate

DO_DATE

InsuranceBox

DO_CODED_TEXT

InsuredNumber

String

Insurer

DO_CODED_TEXT

SHEBAD

DO_IDENTIFIER

ارتباطات

توضیحات

7-1

شماره سریال دفترچه بیمه بیمار است.
مقدار این ویژگی در مورد بیماران
تصادفی تهی است.

7-1

تاریخ پایان اعتبار دفترچه بیمه بیمار را
نشان میدهد .مقدار این ویژگی در مورد
بیماران تصادفی تهی است.

7-1

صندوق بیمه فرد را مشخص میکند.
برخی از سازمانهای بیمهگر ،هیچ
صندوق خاصی نداشته باشند ،در
اینصورت این ویژگی مقدار تهی خواهد
داشت .این اطلاعات از جدول موجود در
پیوست 12استخراج میگردد.

7-1

شماره بیمه فرد است .این ویژگی برای
بیمههای پایه اجباری میباشد.

7-1

نام سازمان بیمه گر میباشد .لیست
سازمانهای بیمه گر و کدهای مربوطه در
پیوست 1۳آمده است.

7-1

شناسه یکتای بیمه شده می باشد که
توسط سازمان بیمه سلامت صادر می
گردد .این شناسه بایستی به ازای هر
بیمار در کل کشور منحصر به فرد باشد

کلاس MedicationPrescriptionsVO
این کلاس برای ثبت تمامی اطلاعات مربوط به نسخه نویسی به صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

] صفحه 01از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]
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شکل  –10کلاس MedicationPrescriptionsVO

جدول  –1۰ویژگیهای کلاس MedicationPrescriptionsVO

ویژگی

نوع داده

توضیحات

ارتباطات

ePrescriptionID

String

شناسه یگانه نسخه الکترونیک .

1..1

حاوی رشته تولید شده توسط سیستم الکترونیکی تجویز جهت
شناسایی منحصر به فرد یک نسخه میباشد.
ExpireDate

Date

این کلاس حاوی تاریخ انقضا نسخه میباشد.

1..1

IssueDate

Date

حاوی اطلاعات مربوط به تاریخ صدور نسخه ارائه شده توسط

1..1

IssueTime

Time

پزشک مربوطه میباشد .
حاوی اطلاعات مربوط به زمان صدور نسخه ارائه شده توسط

1..1

پزشک مربوطه میباشد .

] صفحه 00از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]
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ویژگی

نوع داده

Prescriber

 ProviderInfoVOاطلاعات مربوط به پزشک معالج که نسخه را مینویسد.

Repeats

Integer

ارتباطات

توضیحات

1..1
1..1

نسخه ممکن است چندین بار بر حسب تشخیص پزشک معالج
که نسخه را مینویسد نسخهپیچی شود .


با هر نسخهپیچی موفق شماره اختصاص یافته یک
شماره کمتر میشود.



اگر مدرک نسخهپیچی برگردانده شود(نسخهپیچی
انجام نشود) این شماره افزایش مییابد.

کلاس ProviderInfoVO
این کلاس برای ارائه اطلاعات مرتبط با ارائه دهندگان خدمات طراحی شده است و برای اطلاعات آن دسته از افرادی که مسئول ثبت
الکترونیکی اطلاعات میباشند ،کاربرد دارد .ویژگی های این کلاس در جدول ذیل آمده است.

شکل - 11کلاس ProviderInfoVO

جدول  - 1۱کلاس ProviderInfoVO

ویژگی

نوع داده

FirstName

String

LastName

String

ارتباطات

توضیحات
نام ارائه دهنده خدمت می باشد که تائید کننده اطلاعات

7-1

روکش اسناد بیمارستانی است و مسئولیت صحت اطلاعات
الکترونیکی ثبت شده را برعهده دارد.
نام خانوادگی ارائه دهنده خدمت می باشد که تائید کننده

7-1

اطلاعات روکش اسناد بیمارستانی است و مسئولیت صحت

] صفحه 02از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]
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نوع داده

ویژگی

ارتباطات

توضیحات
اطلاعات الکترونیکی ثبت شده را برعهده دارد.
نام کامل – این گزینه در صورتی پر می شود که نام و نام

FullName

String

Identifier

DO_IDENTIFIER

7-1

خانوادگی مجزا ثبت نشده باشد یا از پیشوند های مثل آقا،
دکتر و غیره استفاده شده باشد.
شناسه ثبت کننده اطلاعات میباشد .در این شناسه

1-1

بایستی شماره ملی ثبت کننده اطلاعات پر شود و نوع
شناسه بایستی از نوع  National_Codeباشد.

کلاس MedicationPrescriptionsRowVo
این کلاس برای ارسال اطلاعات مربوط به نسخه دارویی میباشد .ویژگیهای این کلاس در جدول زیر آمده است:

شکل  -14کلاسMedicationPrescriptionRowVO

جدول  -10مشخصات کلاس MedicationPrescriptionRowVO

ویژگی
Description
Dosage
DrugName

نوع داده

توضیحات

String
DO_Quantity
DO_Coded_Text

ارتباطات

توضیحات مربوط به داروی تجویز شده.

7..1

مقدار دوز مصرفی داروی تجویز شده.

7..1

کد داروی تجویز شده بر اساس سیستم کدگذاری

1..1

] صفحه 00از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]
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نوع داده

ویژگی

ارتباطات

توضیحات
 FDO-irمیباشد که از سامانه مرجع کدینگ سلامت
ایران به آدرس  coding.behdasht.gov.irقابل
دریافت میباشد.

String

DrugNameDescription

7..1

اطلاعات مربوط به کد داروی تجویز شده بر اساس
سیستم کدگذاری FDO-irرا در بر دارد.

Frequency

DO_Coded_Text

Route

DO_Coded_Text

Shape

DO_Coded_Text

1..1

تواتر استفاده از دارو .کدهای این ویژگی در پیوست
19آورده شده است.

1..1

نحوه استفاده از دارو(اعم از خوراکی ،تزریق عضلانی،
تزریق وریدی و غیره) .کدهای این ویژگی در پیوست
1۰آورده شده است.
شکل داروی تجویزی .کدهای این ویژگی در پیوست

7..1

1۱آورده شده است.
TotalNumber

DO_Quantity

تعداد داروی تحویلی را نشان میدهد.

1..1

کلاس MessageIdentifierVO
این کلاس حاوی شناسههای مورد استفاده در سرویس تبادل داده میباشد .ویژگیهای موجود در این کلاس ،نحوه پر کردن آنها و
ارسال اطلاعات به طور کامل در جدول زیر اشاره شده است .به عبارت دیگر این کلاس حاوی اطلاعات ضروری برای انتقال یک پیام
میباشد .شناسه سیستم نرمافزاری و شناسه مرکز ارائه دهنده خدمت سلامت از اقلام اجباری این کلاس میباشند .با استفاده از این
کلاس میتوان پیام برای ویرایش پیامهای قبلی ارسال نمود.

شکل  - 27کلاس MessageIdentifierVO

] صفحه 00از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]
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جدول  - 11کلاسMessageIdentifierVO

ویژگی

گونه داده

Committer

ProviderInfoVO

CompositionSigniture

SignitureVO

CompositionUID

String

SystemId

DO_IDENTIFIER

PatientUID

String

HealthcareFacilityID

DO_IDENTIFIER

ارتباطات

توضیحات

7..1

این ویژگی مشخصات فردی را که مسئولیت اطلاعات
ارسالی بعهده آن میباشد ،شامل میشود.
امضای الکترونیکی اطلاعات

7..1

شناسه منحصر بفرد مربوط به اطلاعات پرونده بالینی

7..1

تشکیلشده است.
درصورتی که نیاز به ویرایش اطلاعات پرونده بیمار
مورد نظر باشد ،این شناسه که در تبادل اطلاعات
قبلی به سیستم ارسال کننده برگردانده شده است پر
شده و به همراه شناسه یکتای اطلاعات فردی بیمار
( )PatientUIDبه سامانه ارسال میگردد.
این شناسه باید در پایگاه داده سیستم ارسال کننده
ذخیره شده تا در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات
بیمار از آن استفاده شود.
1..1

شناسه یگانه سیستم نرمافزاری ارسالکننده داده
است .جهت دریافت این شناسه با دفتر آمار و فناوری
اطلاعات وزارت بهداشت تماس حاصل فرمایید.

7..1

شناسه منحصر بفرد بیمار است.
پس از اولین ارسال دادههای بیمار ،این شناسه از
جانب سامانه سپاس ایجاد شده و به سیستم ارسال
کننده داده فرستاده میشود.
این شناسه باید در پایگاه داده سیستم ارسال کننده
ذخیره شده تا در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات
بیمار از آن استفاده شود .بدین ترتیب امکان ویرایش
اطلاعات فردی بیمار در پرونده الکترونیکی سلامت آن
وجود دارد.

1..1

شناسه یگانه مرکز ارائهدهنده خدمت بهداشت درمانی
است که در اینجا شناسه داروخانه یا مرکز ارسال
کننده اطلاعات میباشدکه توسط وزارت بهداشت
اختصاص میباشد.

] صفحه 00از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]
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کلاس ResultVO
پس از ارسال موفقیت آمیز دادهها از یک سیستم با سرویس موجود ،جهت مشاهده اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی بیمار ،پرونده او و
نیز خطاهای احتمالی در ارسال داده ،از کلاس  ResultVOاستفاده میگردد .ویژگیهای ذکر شده در جدول  14به سیستم ارسال
کننده برگشت داده میشود.

شکل  - 21کلاس ResultVO

جدول  – 14ویژگی های کلاس ResultVO

ویژگی

نوع داده

توضیحات

CompositionUID

String

شناسه منحصر بفرد مربوط به اطلاعات پرونده بالینی تشکیلشده است .پس از

ErrorMessage

String

MessageUID

string

PatientUID

String

ارسال موفق اطلاعات به سامانه ،این شناسه به سیستم باز گردانده میشود.
.این رشته دریافتی باید توسط سیستم ارسال کننده اطلاعات ذخیره گردد تا در
صورت نیاز به ویرایش برای همان پرونده پزشکی از طریقکلاس
 messageIdentifierVOبه سامانه ارسال شود.
در صورتی که در ارسال دادهها اشکالی رخ داده باشد ،این ویژگی با پیغام خطای
رخ داده پر می شود و جهت خطایابی در اختیار سیستم ارسال کننده قرار می-
گیرد.
شنایسه یکتای داده پیام ارسالی به سپاس میباشد که به ازای هر تراکنش
شناسه یکتا به سیستم بازگردانده میشود .سیستمهای اطلاعات بیمارستانی باید
این شناسه را در سیستم خود نگهداری نمایند.
همانطور که در کلاس  messageIdentifierVOتشریح شده است ،پس از
ارسال دادههای بیمار برای اولین بار این شناسه از جانب سامانه سپاس و از
طریق  ResultVOبه سیستم ارسالکننده داده فرستاده میشود .درصورتی که
نیاز به ویرایش اطلاعات مراجعه ای باشد این شناسه باید پر شود.

] صفحه 00از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]
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روش ارسال اطلاعات
روش ارسال اطلاعات استفاده از پروتکل استاندارد  SOAPو وب سرویس میباشد .سرویسهای مربوط به ارسال اطلاعات بر روی
نودهای سپاس در معماری توزیع شده سپاس قرار دارند .این وب سرویسها به وب سرویسهای آداپتور مشهور میباشند.
پروتکل استاندارد  SOAPدارای ساختاری است که در شکل ذیل نمایش داده شده است .ساختار هر پیام در پروتکل شامل یک سر
عنوان و یک بدنه برای پیام میباشد .بدنه پیام در داده پیام اطلاعات خدمات سلامت عبارت است از کلاس
 MedicationPrescriptionsCompositionVOاین کلاس توسط متد  SaveMediccationPrescriptionsفراخوانی میگردد که
در ابتدای سند توضیح داده شده است .سرعنوان پیام  SOAPبرای ارسال داده پیام اطلاعات خدمات سلامت اختصاصی شده است و
کلاسی با عنوان  HeaderMessageVOبه عنوان سر عنوان هر پیام استفاده میشود.

شکل - 22ساختار SOAP

روش ایجاد سرپیام
سر پیام در پیام استاندارد  SOAPوجود دارد .در داده پیام اطلاعات خدمات سلامت سر پیام دارای ویژگی های اختصاصی میباشد.
در سرپیام اختصاصی شده اطلاعات مربوط به فرستنده پیام ،اختصاصی شده است و شناسههای محل و نرمافزار فرستنده موجود
میباشد.از آنجایی که پیام میتواند در یک معماری توزیع شده از گیرندههای مختلفی عبور کند یا به عبارتی مسیر یابی شود ،از این رو
اطلاعات تمامی مسیر در لیستی از فرستندگان موجودمی باشد تا تاریخچه مسیر یابی مشخص شود.

] صفحه 07از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]
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کلاس HeaderMessageVO
این کلاس برای ثبت اطلاعات سیستم و همچنین مرکز ارسال کننده داده به کار میرود و از کلاس  SoapHeaderمشتق شده است.
در ادامه ویژگیهای این کلاس تشریح شده است.

شکل -2۳کلاس HeaderMessageVO

جدول  - 27کلاس HeaderMessageVO

ویژگی
Sender

نوع داده
SystemSenderVO

ارتباطات

توضیحات
اطلاعات مربوط به سیستم ارسال کننده اطلاعات از طریق این
ویژگی

ارسال

میگردد.

این

ویژگی

از

نوع

1-1

کلاس

 SystemSenderVOمیباشد که در ادامه تشریح شده است.

کلاس SystemSenderVO
این کلاس حاوی مشخصات سیستم و مرکز ارسال کننده اطلاعات میباشد که در ادامه تشریح شده است .سیستم فرستنده تنها
میبایست اطلاعات شناسههای مربوط به خود را در این کلاس پر نماید.

شکل - 29کلاس SystemSenderVO
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جدول  - 21کلاس SystemSenderVO

توضیحات

ارتباطات

ویژگی

نوع داده

1-1

LocationID

String

شناسه مرکز ارسال کننده اطلاعات

1...1

SystemID

String

شناسه سیستم ارسال کننده اطلاعات

Proof

SignitureVO

این کلاس مربوط به امضای الکترونیکی 7-1
سیستم ارسال کننده میباشد .این امضا
برای تعیین هویت سیستم ارسال کننده
کاربرد دارد

IP

آدرس IPسیستم ارسال کننده است که 7-1
توسط ماشین و به صورت اتوماتیک پر
میگردد.

URL

در صورتی که سیستم ارسال کننده خود 7-1
یک نود سپاس میباشد آدرس اینترنتی
آن پر میشود.

جواب فراخوانی سرویس ثبت اطلاعات
ارسال اطلاعات به نود سپاس منجر به بازخوردی میشود که در قالب کلاس  ResutVOبه سیستم ارسال کننده اطلاعات بازگردانده
می شود .در صورتی که ارسال اطلاعات صحیح صورت گیرد و خطایی از طرف نود سپاس ارسال نشود دو شناسه برای پیام ارسال
میگردد .این دو شناسه عبارتند از شناسه فرد و شناسه مراجعه  .شناسه فرد یک شناسه ماشینی برای فرد است که در تمامی
نمونههای سپاس یکتا میباشد .شناسه مراجعه مربوط به مراجعه ای میباشد که اطلاعات آن ارسال شده است این شناسه در تمامی
نمونهها یکتا میباشد .دو شناسه فوق اهمیت زیادی در حفظ یکپارچگی اطلاعات در نمونههای سپاس دارند.
برای ویرایش اطلاعاتی که یکبار به سپاس فرستاده شده است میبایست مجددا اطلاعات جدید در ساختار
 MedicationPrescriptionsCompositionVOقرار گیرد و ویژگی  MsgIDآن توسط شناسههای اولین ارسال پر گردد .بدین
صورت فرایند ویرایش در نودهای سپاس اتفاق میافتد .در غیر اینصورت منجر به ثبت مجدد پرونده برای فرد میگردد.
از آنجایی که ممکن است این شناسهها در نمونههای سپاس تغییر کنند سیستمهای ارسال کننده میبایست بعد از هر فراخوانی صحیح
سرویس ،شناسههای دریافتی را در سیستم خود ثبت نمایند .همچنین میبایست به گونه ای ویرایش اطلاعات را در سیستم مدیریت
کنند که پروندههای ویرایش شده مجددا به نود سپاس ارسال گردند.
نکات مهم در مدیریت شناسهها :


شناسههای فرد و مراجعه میبایست در هر بار ارسال اطلاعات در سیستم ارسال کننده ذخیره گردد.
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شناسههای فرد و مراجعه میبایست در پروندههای ویرایش شده مجددا با پرونده ارسال گردند.



ویرایش اطلاعات در سیستم ارسال کننده میبایست به گونه ای مدیریت شود که پرونده مجددا همراه با شناسههای فرد و
مراجعه به نود سپاس ارسال گردد.

شکل - 2۰مراحل ویرایش اطلاعات ارسالی

امضای الکترونیکی و استفاده آن در داده پیام
نخستین بار کانون وکلای ایالات متحده ،در سال  1442میلادی درخصوص مسائل حقوقی و قانونی امضاء در قراردادهای الکترونیک
شروع به کار کرد و در سال  144۰میلادی پیشنویس و رهنمودهای امضای دیجیتال را که در خصوص نحوه امضاء در قراردادها یا
لکترونیک و زیرساختهای آن بود ،در پنج فصل تهیه کرد .در قانون تجارت الکترونیک ایران (مصوب سال  ،)1۳12بحث امضای
الکترونیک و شرایط آن مورد توجه قرار گرفته است .در این قانون «امضای الکترونیکی» ( )Electronic Signatureعبارت از هر نوع
علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاءکننده «داده پیام» مورد استفاده قرار
میگیرد .ماده  17این قانون شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را چنین بیان می کند :
الف – نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
ب – هویت امضاءکننده «داده پیام» را معلوم نماید.
ج – به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
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د – به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابلتشخیص وکشف باشد.
با وجود قانون تجارت الکترونیکی استفاده از امضای الکترونیکی انچنان که تصور می شد در ایران توسعه پیدا نکرد .یکی از عوامل آن
نگرانی از بحث های حقوقی و قانونی بوده است هرچند که ماده  0قانون مذکور بیان می دارد که هرگاه قانون ،وجود امضاء را لازم بداند
امضای الکترونیکی مکفی است؛ همچنان این نگرانی وجود دارد .در قانون برنامه پنجساله پنجم نیز ذیل ماده  91آورده شده است :
«سند الکترونیکی در حکم سندکاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد» این بند می تواند کمک شایانی در
استفاده از امضای الکترونیکی باشد.
در حوزه سلامت با وجود اینکه نیاز اساسی به امضای الکترونیکی در مسیر حذف پروندههای پزشکی سنتی و حذف کاغذ میباشد؛ هنوز
استفاده مناسبی از آن صورت نگرفته است.
داده پیام اطلاعات خدمات سلامت مبتنی بر امضای الکترونیکی ساخته شده است تا بتوان از آن در راستای اهداف پرونده الکترونیکی
سلامت استفاده نمود.

کاربردهای امضای الکترونیکی
 شناسایی دیجیتال:

تشخیص هویت یا شناسایی دیجیتال یکی از ارکان فعالیت کاربران در فضای مجازی و شبکههای رایانه ای است .بدینوسیله
کاربر به صورت الکترونیکی شناسایی شده و دارای هویت منحصر به فرد و قابل تشخیص در سیستمهای کامپیوتری میشود.
از این طریق افراد ،دارای هویت قانونی و مشخص در شبکه و فضای تبادل اطلاعات میشوند و فعالیتهای آنها قابل پیگیری و
استناد است .این خدمات توسط گواهینامه الکترونیکی قابل تحقق میباشد.

 کنترل دسترسی:

به جهت افزایش سطح امنیت سامانههای نرمافزاری و دسترسی به داده ها ،از مفهوم کنترل دسترسی استفاده میشود که به
روشهای مختلفی قابل پیاده سازی می باشد .بدین ترتیب ،داده یا خدمت مورد نظر ،تنها در اختیار کاربر مورد نظر قرار
گرفته و قابل کنترل است .زیرساخت کلید عمومی امکاناتی را در اختیار سیستمها میگذارد که به کمک آنها میتوانند با
امنیت زیاد و سطح اطمینان مناسب ،عملیات کنترل دسترسی را انجام دهند.

 استناد الکترونیکی:

جهت اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی و فایلهای کامپیوتری ،از امضای الکترونیکی استفاده میشود .بدین ترتیب با کمک
زیرساخت کلید عمومی ،فایلها تبدیل به سندهای الکترونیکی میشوند که قابلیت استناد و بررسی حقوقی و قضایی دارند .به
عبارت دیگر فایلهای کامپیوتری و پیامهای دیجیتال ،همچون اسناد کاغذی مشابه ،قابل اعتماد شده و میتوان از عدم تغییر
عمدی یا سهوی در آنها مطمئن شد و همچنین از امضاکننده سند اطمینان حاصل نمود .این امضا غیرقابل انکار توسط
امضاکننده و قابل بررسی به صورت دیجیتالی میباشد.

 -ذخیره و انتقال امن اطلاعات:
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ذخیره و انتقال امن اطلاعات و یا به عبارت دیگر محرمانگی در ادبیات سیستمهای کامپیوتری همواره از دغدغههای مهم
استفادهکنندگان از سامانههای نرمافزاری بوده است که امروزه به کمک رمزنگاری داده در کنار زیرساخت کلید عمومی ،قابل
اجراء میباشد .بدین ترتیب و به کمک کلیدهای متقارن و نامتقارن میتوان از امنیت اطلاعات و حفظ محرمانگی آنها در
هنگام ذخیره سازی و یا انتقال ،اطمینان حاصل کرد.

به عبارت دیگر با پیاده سازی زیرساخت کلید عمومی به نتایج زیر میتوان دست یافت:
احراز هویت : 10توانایی تشخیص هویت طرفین درگیر در ارسال پیام است.
تمامیت : 11توانایی تایید اینکه پیام در حین انتقال و یا در زمان ذخیره و بازیابی و یا در طول پردازش تغییر داده نشده است.
انکارناپذیری  :قابلیت اثبات وقوع یک رخداد توسط یک ماهیت خاص
محرمانگی : 14به معنای خصوصی نگه داشتن اطلاعات از تمام افراد به جز شخصی یا اشخاصی که از مجوز دسترسی به اطلاعات
برخوردار باشند.

امضای الکترونیکی در داده پیام
امضای الکترونیکی برای دو کاربرد در داده پیام خدمات سلامت استفاده میگردد .به همین دلیل در دو محل از ساختار داده پیام میتوان آن را
مشاهده نمود.
امضای الکترونیکی در سرپیام پروتوکل  SOAPبه منظور تعیین هویت فرستنده کاربرد دارد .این نوع امضا همانند یک مهر الکترونیکی مربوط به
مرکز ارائه دهنده خدمت استفاده میشود .امضای الکترونیکی مربوط به اطلاعات مربوط به مراجعه نیز در کلاس  MessageIdentifierVOدر
مشخصه  CompositionSignitureقرار میگیرد .این امضا توسط  Composerانجام میگردد .هر چند که در استاندارد  Composerمیتوان
هر نقشی مانند پزشک ،پرستار ،ماما و  ...داشته باشد ولی در این داده پیام  Composerهمان پزشک میباشد.

71

Authentication

75Integrity
72Confidentiality
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پیوست ها
پیوست  -1کدهای وضعیت تاهل
سیستم کدگذاریthritaEHR.maritalStatus :

نام اصطلاح

کد اصطلاح

طلاق گرفته

1

متأهل

2

مجرد

۳

همسر فوت شده

9

پیوست  -2کدهای جنسیت
سیستم کدگذاریthritaEHR.gender :

کد اصطلاح

نام اصطلاح
مرد

1

زن

2

دوجنسی /نامشخص

۳

تعیین نشده

4

پیوست  -3کدهای شاخص دقت تاریخ
سیستم کدگذاریthritaEHR.birthDateAccuracy :

نام اصطلاح

مقدار

روز ،ماه و سال دقیق است.

AAA

روز و ماه دقیق و سال تخمینی است.

AAE

روز و ماه دقیق و سال نامشخص است.

AAU

روز دقیق ،ماه و سال تخمینی است.

AEE
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نام اصطلاح

مقدار

روز دقیق ،ماه تخمینی و سال نامشخص است.

AEU

روز دقیق ،ماه و سال نامشخص است.

AUU

روز دقیق ،ماه نامشخص و سال دقیق است.

AUA

روز دقیق ،ماه نامشخص و سال تخمینی است.

AUE

روز دقیق ،ماه تخمینی و سال دقیق است.

AEA

روز تخمینی ،ماه و سال دقیق است.

EAA

روز تخمینی ،ماه دقیق و سال تخمینی است.

EAE

روز تخمینی ،ماه دقیق و سال نامشخص است.

EAU

روز و ماه تخمینی و سال دقیق است.

EEA

روز ،ماه و سال تخمینی است.

EEE

روز و ماه تخمینی و سال نامشخص است.

EEU

روز تخمینی ،ماه نامشخص و سال دقیق است.

EUA

روز تخمینی ،ماه نامشخص و سال تخمینی است.

EUE

روز تخمینی ،ماه و سال نامشخص است.

EUU

روز نامشخص ،ماه و سال دقیق است.

UAA

روز نامشخص ،ماه دقیق و سال تخمینی است.

UAE

روز نامشخص ،ماه دقیق و سال نامشخص است.

UAU

روز نامشخص ،ماه تخمینی و سال دقیق است.

UEA

روز نامشخص ،ماه و سال تخمینی است.

UEE

روز نامشخص ،ماه تخمینی و سال نامشخص است.

UEU

روز و ماه نامشخص و سال دقیق است.

UUA

روز و ماه نامشخص و سال تخمینی است.

UUE

روز ،ماه و سال نامشخص است.

UUU
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پیوست  -4میزان تحصیلات
سیستم کدگذاریthritaEHR.educationLevel:

اصطلاح
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
دیپلم
دانشجویکاردانی
کاردانی
دانشجویکارشناسی
کارشناسی
دانشجویکارشناسیارشد
کارشناسی ارشد
دانشجویدکترایحرفهای
دکترایحرفهای
دانشجویتخصص
تخصص
دانشجوی فوق تخصص
فوق تخصص
دانشجوی فلوشیپ
فلوشیپ
دانشجوی دکتری تخصصی

توضیحات

کد
اصطلاح
0
2
0
0
0
011
010
001

دانشجوی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

000

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

001

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته

000

کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوستهMBA ،MPH

001

دانشجوی دکترای حرفهای پیوسته و ناپیوسته

000

دکترای حرفهای پیوسته و ناپیوسته

071

دستیاری

070

تخصص بالینی ،تخصص داروسازی ،تخصص دندانپزشکی

211
210
201
200
001
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اصطلاح

توضیحات

کد
اصطلاح
000

دکترای تخصصی

 ،PhDدکترای تخصصی پژوهشی ،دکترای بهداشت عمومی

پیوست - 5مشاغل
سیستم کدگذاریthritaEHR.job :

اصطلاح

کد

بیکار

7777

از کار افتاده

4444

آزاد

4440

پزشکان

27۳1

دامپزشکان

4770

پرورش دهندگان پرنده در منزل

۱122

کارگران مزارع پرورش طیور

4212

کارگران کشتارگاه های پرندگان

0۰11

کارگران شاغل در حمل و نقل پرندگان یا کود آنها

4۳۳۳

کارگران فروشگاه های عرضه محصولات پرندگان

411۱
۰1

آشپزها
شکارچیان پرندگان وحشی

۱229

فروشندگان پرندگان زینتی

۱124

کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

4121

کارکنان ازمایشگاه های ویروس شناسی

41۳1

کارکنان آسایشگاه ها

4191

خانه دار

444۱

سرباز-نظامی

۰17

بازنشسته

4441
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اصطلاح

کد
444۰

محصل

پیوست –6کدهای نوع پذیرش
سیستم کدگذاریthritaEHR.admissionType :

نوع پذیرش

کد

سرپایی

1

بستری

2

انتقالی

۳

اورژانس

9

پیوست  -7کد بخشها
سیستم کدگذاریthritaEHR.wardType :

نام بخش

کد

توضیحات

جنرال

777

*در بیمارستانهایی که تنها یک بخش دارند و در همان بخش بیماران داخلی و
جراحی به طور مشترک بستری میشوند ،از این کد استفاده می شود.

جنرال VIP

717

بخش های  vipکه بیماران داخلی و جراحی به طور مشترک بستری میشوند
*برای همه مواردی که تخت های داخلی در کنار تخت های جراحی ،در یک بخش
تعریف شده اند ،از این بخش استفاده می شود.

داخلی VIP

712

بخش های  vipکه تنها بیماران داخلی بستری میشوند

جراحی VIP

719

بخش های  vipکه تنها بیماران جراحی بستری میشوند

مراقبت های ویژه جنرال

727

مراقبت های ویژه جنرال و بعد
از مراقبتهای ویژه

721

مراقبت های ویژه جراحی

722

مراقبت های ویژه داخلی

72۳

مراقبت های ویژه جراحی
اعصاب

729
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نام بخش

کد

توضیحات

مراقبت های ویژه کودکان

72۱

PICU

بعد از مراقبت های ویژه

721

Post ICU

مراقبت های ویژه نوزادان

7۳7

NICU

مراقبت های ویژه جراحی قلب
باز بزرگسالان

7۳2

ICU-OH

مراقبت های ویژه جراحی قلب
باز اطفال

7۳9

مراقبت ویژه جراحی قلب باز
اطفال و بزرگسالان

7۳۰

مراقبت های ویژه قلبی

7۳۱

CCU

بعد از مراقبت های ویژه قلبی

7۳1

Post CCU

مراقبت های ویژه قلبی و بعد
از مراقبتهای ویژه قلبی

7۳4

مراقبت های ویژه پس از
آنژیوگرافی

797

Post Cath

مراقبت های ویژه مسمومیت

792

مراقبت ویژه سوختگی

799

BICU

مراقبت ویژه پیوند

79۱

مراقبت های ویژه تنفسی و ریه

791

پیوند ICU
RCU

مراقبت ویژه استروک

7۰7

اورژانس و درمانگاه

177

اورژانس جنرال و تریاژ

171

اورژانس جنرال

172

تریاژ

17۳

اورژانس جراحی

179

اورژانس داخلی

17۱

اورژانس زنان و زایمان

171

اورژانس روان پزشکی

117

اورژانس مسمومین

112

اورژانس سوختگی

119

اورژانس اطفال

11۱

اورژانس نوزادان

110

برای مواردی که واحد اورژانس و درمانگاه در قالب یک صندوق فعالیت
میکنند.
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نام بخش

کد

اورژانس چشم پزشکی

111

اورژانس قلب و عروق

127

اورژانس تروما

122

اورژانس اعصاب و روان

129

اورژانس قلب و عروق و اعصاب
و روان

توضیحات

12۰

اورژانس آنکولوژی

120

واحد احیا قلبی  -ریوی

121

اتاق عمل جنرال سرپایی

277

اتاق عمل جنرال  -سرپایی و
بستری

271

اتاق عمل اورژانس

272

اتاق عمل جنرال بستری

279

اتاق عمل جراحی قلب

27۱

آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

271

آنژیوگرافی تشخیصی

217

آنژیوپلاستی عروق کرونر -
اینترونشنال قلب

212

اینترونشنال عروق محیطی

219

نورولوژی اینترونشنال

21۱

آنژیوپلاستی عروق مغز

211

ای پی لب

الکتروفیزیولوژی قلب ،ضربان
سازها و ابلیشن

کت لب

الکتروفیزیولوژی قلب

227

EPS

ابلیشن قلب

222

EPS Ablation

جامع اعمال اینترونشنال قلب

22۳

اتاق عمل نازایی

229

اتاق عمل چشم پزشکی

22۰

اتاق عمل جراحی زنان

22۱

اتاق عمل گوش ،حلق و بینی

220

اتاق عمل ارتوپدی

221

اتاق عمل ارولوژی

224

اتاق عمل جراحی توراکس

2۳7

اتاق عمل سوختگی

2۳1

شامل اعمال کت لب ،ای پی لب وضربان سازها
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نام بخش

کد

اتاق عمل جراحی پلاستیک و
زیبایی

2۳2

اتاق عمل جراحی پلاستیک و
سوختگی

2۳۳

اتاق عمل جراحی مغز و
اعصاب

2۳9

توضیحات

اتاق عمل جراحی کولورکتال

2۳۰

اتاق عمل جراحی سرطان

2۳۱

اتاق عمل جراحی ستون فقرات

2۳0

اتاق عمل پوست

2۳1

کارکنان بیهوشی اتاق عمل

2۳4

پمپیستهای اتاق عمل

297

اتاق عمل جنرال و CSR

294

برای مواردی است که کارکنان بخش اتاق عمل و کارکنان واحد  CSRمشترک
هستند

اتاق عمل پیوند

2۰7

در مواردی که عمل پیوند در اتاق عمل جنرال بیمارستان انجام میشود ،اتاق
عمل جنرال (کد  )271انتخاب شود

پیوند مغز استخوان

2۰2

پیوند جنرال

2۰9

پیوند کلیه

2۰۱

پیوند کبد

2۰1

پیوند اعضا

2۱7

پیوند پانکراس

2۱2

پیوند ریه

2۱9

پیوند قلب

2۱۱

پیوند روده

2۱1

پیوند قرنیه چشم

207

کاشت حلزون

202

جنرال پیوند

209

جراحی جنرال بزرگسالان

۳77

جراحی جنرال اطفال

۳72

جراحی جنرال بزرگسالان و
اطفال
جراحی فک و صورت

عدم تفکیک بین عضو پیوندی از یکدیگر

۳7۳
۳79
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نام بخش

کد

جراحی قلب بزرگسالان

۳7۱

جراحی قلب اطفال

۳71

جراحی قلب بزرگسالان و
اطفال

۳74

جراحی ترمیم و پلاستیک

۳17

جراحی سوختگی

۳11

جراحی مغز و اعصاب

۳12

جراحی ترمیمی و سوختگی

۳1۳

جراحی عروق

۳19

زنان و زایمان

۳1۱

مراقبت پس از زایمان

۳10

جراحی گوش ،حلق و بینی

۳11

جراحی پروکتولوژی

۳27

جراحی کلیه و مجاری ادراری
 -بزرگسالان و اطفال

Postpartum

۳22

جراحی کولورکتال

۳29

جراحی چشم

۳2۱

جراحی چشم و لیزر چشم

۳20

جراحی ستون فقرات

۳21

جراحی ارتوپدی بزرگسالان و
اطفال

توضیحات

۳۳7

جراحی ارتوپدی بزرگسالان

۳۳2

جراحی ارتوپدی اطفال

۳۳9

جراحی دست

۳۳۱

جراحی زانو

۳۳1

جراحی قفسه سینه

۳97

جراحی سرطان

۳92

ضایعات نخاعی

۳99

باروری و ناباروری

۳9۱

بلوک زایمان سطح 1

۳91

درمانگاه مامایی برای معاینه موارد اورژانسی در ساختار بلوک زایمان لحاظ شده
است.

۳94

منظور از درمانگاه مامایی معاینه و ویزیت مادران غیراورژانسی در نوبت کاری
صبح است.

بلوک زایمان سطح  1و
درمانگاه مامایی

توراکس
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نام بخش
بلوک زایمان سطح 2
بلوک زایمان سطح  2و
درمانگاه مامایی
بلوک زایمان سطح ۳
بلوک زایمان سطح  ۳و
درمانگاه مامایی

کد
۳۰7

درمانگاه مامایی برای معاینه موارد اورژانسی در ساختار بلوک زایمان لحاظ شده
است.

۳۰1

منظور از درمانگاه مامایی معاینه و ویزیت مادران غیراورژانسی در نوبت کاری
صبح است.

۳۰2

درمانگاه مامایی برای معاینه موارد اورژانسی در ساختار بلوک زایمان لحاظ شده
است.

۳۰۳

منظور از درمانگاه مامایی معاینه و ویزیت مادران غیراورژانسی در نوبت کاری
صبح است.

استریوتاکسی

۳۰۱

جراحی محدود  -دی کلینیک

۳۰0

داخلی جنرال

977

داخلی و عفونی بزرگسالان

971

عفونی بزرگسالان

972

اطفال و عفونی

97۳

عفونی اطفال

979

عفونی اطفال و بزرگسالان

97۰

اطفال

97۱

اطفال و نوزادان

970

نوزادان

971

نوزاران و بخش مراقبت ویژه
نوزادان

974

نوزادان پرخطر

917

اطفال و تالاسمی

911

مسمومیت و سم شناسی
بالینی

توضیحات

کودکان

برای مواردی است که بیماران نوزادان و مراقبتهای ویژه در هم ادغام یافته
است

912

بارداری پرخطر

919

پست پارتوم

91۱

غدد برگسالان

911

غدد اطفال

927

غدد اطفال و بزرگسالان

921

ریه و مراقبتهای تنفسی
بزرگسالان

922

ریه و مراقبتهای تنفسی

929
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نام بخش

کد

توضیحات

اطفال
ریه و مراقبتهای تنفسی
اطفال و بزرگسالان

92۰

گوارش بزرگسالان

92۱

گوارش اطفال

921

گوارش اطفال و بزرگسالان

924

نفرولوژی بزرگسالان

9۳7

نفرولوژی اطفال

9۳2

نفرولوژی اطفال و بزرگسالان

9۳۳

نورولوژی بزرگسالان

9۳9

نورولوژی اطفال

9۳۱

نورولوژی اطفال و بزرگسالان

9۳0

ایمنولوژی

9۳1

روماتولوژی

997

پوست

991

پوست و جذام

992

اعصاب و روان

999

سایکوسوماتیک

99۰

روانپزشکی بزرگسالان

99۱

روانپزشکی برزگسالان و ECT

990

روانپزشکی کودکان

991

روانپزشکی کودکان و
بزرگسالان

994

بستری پزشکی هستهای

9۰7

سرپایی و بستری پزشکی
هستهای

9۰1

داخلی قلب و عروق

9۰2

خون و شیمی درمانی
بزرگسالان و کودکان

9۰۳

خون بزرگسالان

9۰9

بخش خون و شیمی درمانی
کودکان
خون کودکان

داخلی اعصاب

9۰۰
9۰۱
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نام بخش
خون کودکان و بزرگسالان

کد
9۰0

شیمی درمانی بستری
بزرگسالان

9۰1

داخلی و شیمی درمانی
بزرگسالان

9۰4

شیمی درمانی بستری
کودکان

9۱7

داخلی و شیمی درمانی
کودکان

9۱1

بستری رادیوتراپی

9۱2

بستری اعتیاد

9۱9

بستری طب فیزیکی و
توانبخشی

توضیحات

9۱۱

همودیالیز و دیالیز صفاقی

9۱1

همودیالیز ،دیالیز صفاقی،
تالاسمی و هموفیلی

9۱4

همودیالیز

907

دیالیز صفاقی

902

واحد مشاوره

90۳

داخلی جنرال بخش های فوق
تخصصی

90۰

داخلی قلب و عروق و مراقبت
پس از آنژیوگرافی

90۱

در این بخش ترکیبی از تخت های فوق تخصصی مرتبط با گروه داخلی وجود
دارد.

کلنیک ویژه بیمارستان

۰77

به لحاظ مالی وابسته به بیمارستان است و فقط در نوبت کاری عصر فعال است.

کلینیک ویژه سطح شهر

۰72

به لحاظ مالی مستقل از بیمارستان است

درمانگاه جنرال

۰79

در مواردی که کلینیک در ساعات صبح فعال است

درمانگاه و کلینیک ویژه
بیمارستان

۰7۰

درمانگاه داخلی

۰7۱

درمانگاه قلب و عروق
بزرگسالان

۰70

درمانگاه جراحی بزرگسالان

۰71

درمانگاه چشم پزشکی

۰74

به لحاظ مالی وابسته به بیمارستان است (در هر دو نوبت کاری صبح و عصر
فعال است)
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نام بخش

کد

درمانگاه پوست

۰17

درمانگاه گوش ،حلق و بینی

۰11

درمانگاه آنالیز پیس میکر و
دفیبرلاتور

۰12

درمانگاه ارتوپدی

۰1۳

درمانگاه زنان

۰1۰

درمانگاه پیشگیری

۰1۱

درمانگاه اطفال

۰10

درمانگاه نازایی

۰11

درمانگاه روانپزشکی

۰14

درمانگاه طب سالمندان

۰27

درمانگاه عفونی

۰21

کلینیک خواب

۰22

درمانگاه نوزادان

۰2۳

کلینیک درد

۰29

درمانگاه غدد و متابولیسم

۰2۰

کلینیک زخم

۰2۱

درمانگاه روماتولوژی

۰20

گچ گیری

۰21

درمانگاه گوارش

۰24

تزریقات و پانسمان

۰۳7

درمانگاه ریه

۰۳1

پزشکی ورزشی

۰۳2

درمانگاه خون  -هماتولوژی

۰۳۳

طب سوزنی

۰۳9

درمانگاه جراحی قلب
بزرگسالان

۰۳۰

طب سنتی و مکمل

۰۳۱

درمانگاه طب فیزیکی و
توانبخشی

۰۳0

هموفیلی و تالاسمی

۰۳1

تالاسمی

۰97

دیالیز و تالاسمی

۰91

توضیحات

ICD
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نام بخش

کد

هموفیلی

۰92

تزریق خون

۰99

یورودینامیک

۰9۱

سلول درمانی

۰91

کلینیک کاشت حلزون

۰۰7

شیمی درمانی سرپایی

۰۰2

سوء مصرف مواد سرپایی

۰۰9

لیزرتراپی

۰۰۱

لیزیک و لازک

۰۰1

پزشکی هسته ای سرپایی

۰۱7

رادیوتراپی سرپایی

۰۱2

بهداشت مادر و کودک

۰۱9

واکسیناسیون

۰۱۱

پلاسما فرزیس

۰۱1

مانیتورینگ بیماران صرعی

۰09

سنگشکن

۰0۰

درمانگاه خون و شیمی درمانی

۰0۱

درمانگاه دیابت

۰01

درمانگاه زنان و مامایی

۰04

درمانگاه مجزوبین

۰17

درمانگاه جراحی قلب اطفال

۰1۳

درمانگاه قلب اطفال

۰19

درمانگاه مغز و اعصاب
بزرگسالان

۰1۱

درمانگاه مغز و اعصاب اطفال
درمانگاه مغز و اعصاب اطفال و
بزرگسالان

توضیحات

MMT
لیزر

۰10
۰11

درمانگاه جراحی اطفال

۰47

درمانگاه بیهوشی

۰42

درمانگاه پزشکی قانونی

۰49

درمانگاه اورولوژی

۰4۰

درمانگاه پریناتالوژی

۰4۱

درمانگاه تخصصی تغذیه

۰41

ویژه متخصصین تغذیه
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نام بخش

کد

فیزیوتراپی

۱77

شنوایی شناسی بزرگسالان

۱72

شنواییشناسی نوزادان

۱79

شنواییشناسی نوزادان و
بزرگسالان

توضیحات

ادیومتری

۱7۰

گفتار درمانی

۱7۱

کاردرمانی

۱71

بیناییسنجی

۱17

عینک سازی

۱12

ارتوپدی فنی

۱19

درمانگاه مامایی

۱1۱

آموزش مادران باردار

۱10

روانشناس بالینی و سلامت
روان

۱11

تغذیه بالینی

۱27

بازتوانی قلبی-ریوی

۱22

دندانپزشکی عمومی

۱۳7

داندانپزشکی تخصصی

۱۳2

ترمیم و زیبایی دندانپزشکی

۱۳9

جراحی لثه

۱۳۱

ارتودنسی

۱۳1

بیماری های دهان و دندان

۱97

دندانپزشکی اطفال

۱92

جراحی دهان و دندان

۱99

ترمیم ریشه دندان

۱9۱

ایمپلنت

۱91

داروخانه سرپایی

۱۱7

داروخانه بستری

۱۱2

داروخانه سطح شهر

۱۱9

سیکلوترن

۱۱۱

داروخانه عمومی  -سرپایی و
بستری

۱۱1

خدمات جامع آزمایشگاه

077

ویژه کارشناسان تغذیه

داروخانه پزشکی هستهای

شامل بخش های آزمایشگاه تشخیصی-طبی ،پاتولوژی ،ژنتیک و بانک خون و
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نام بخش

کد

توضیحات
یا سایر موارد

آزمایشگاه تشخیصی-طبی،
پاتولوژی و ژنتیک

071

شامل هر سه بخش آزمایشگاه تشخیصی-طبی ،پاتولوژی وژنتیک

آزمایشگاه تشخیصی-طبی و
پاتولوژی

072

شامل هر دو بخش آزمایشگاه تشخیصی-طبی و پاتولوژی

آزمایشگاه تشخیصی-طبی و
پاتولوژی و بانک خون

07۳

آزمایشگاه تشخیصی-طبی

079

پاتولوژی و ژنتیک ندارد ولی بقیه را دارد.

پاتولوژی

07۱

آسیب شناسی

آزمایشگاه ژنتیک

071

آزمایشگاه بانک خون

017

آزمایشگاه تشخیصی-طبی و
بانک خون

011

آزمایشگاه تخصصی کشت و
آنتی بیوگرام سل

012

بخش گازهای خونی

01۳

آزمایشگاه جنین شناسی و
نازایی

019

آزمایشگاه مرجع یا رفرانس
سلامت

01۱

آزمایشگاه پزشکی هستهای

011

آزمایشگاه ایمونولوژی

027

آزمایشگاه میکروب شناسی

022

آزمایشگاه هورمون شناسی

029

آزمایشگاه اورژانس

021

آزمایشگاه کلینیک ویژه

0۳7

آزمایشگاه سل

0۳2

آزمایشگاه مولکولی شناسی

0۳9

آزمایشگاه سیتولوژی

0۳۰

آزمایشگاه انگل شناسی

0۳۱

آزمایشگاه بیوشیمی

0۳1

مرکز جامع تصویربرداری
پزشکی

0۰7

شامل کلیه زیربخش های رادیوگرافی ،سونوگرافی ،سیتی اسکن،MRI ،
ماموگرافی و رادیولوژی عروق محیطی است
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نام بخش

کد

رادیولوژی

0۰2

رادیوگرافی

0۰9

سونوگرافی

0۰۱

رادیوگرافی و سونوگرافی

0۰0

سیتیاسکن

0۰1

رادیوگرافی و سیتیاسکن

0۰4

سیتی اسکن مالتی اسلایس

0۱7

سی تی اسکن و سونوگرافی
MRI

0۱1
0۱2

سی تی اسکن و MRI

0۱۳

ماموگرافی

0۱9

سونوگرافی و ماموگرافی

0۱۰

دانسیتومتری

0۱۱

رادیوگرافی و دانسیتومتری

0۱0

آنژیوگرافی عروق محیطی

0۱1

تصویربرداری چشم

007

PET

009

CBCT

00۱

رادیولوژی اورژانس

001

نوار عروق

01۱

رادیولوژی و سنگ شکن

011

گوارش سرپایی

177

جامع گوارش

171

آندوسکوپی

172

کولونوسکوپی
ERCP

179

توضیحات
شامل حداقل سه مورد از زیربخشهای رادیوگرافی ،سونوگرافی ،سیتی اسکن،
سنجش تراکم استخوان ،ماموگرافی و MRI
سونوگرافی داپلر ،داپلرکالر داپلر

سنجش تراکم استخوان

EOG (Electro Oculography), ERG (Electro Retino
graphy),
VEP (Visual Evoked Potentials), OCT (Optical Coherence
Tomography),GDX,UBM(Ultrasound Biomicroscopy) ،
پنتاکم ,پاکی متری ,آنژیوگرافی چشم ,توپوگرافی
رادیولوژی فک و صورت

فقط شامل بخش های آندوسکوپی و کولونوسکوپی
شامل بخش گوارش سرپایی در ترکیب با یکی از خدمات تشخیصی تخصصی
گوارش

17۱

الکتروشوک

171

خدمات جامع تشخیصی و

111

ECT
شامل حداقل  ۳مورد از خدمات تشخیصی تخصصی قلب
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نام بخش

توضیحات

کد

تخصصی قلب
تست ورزش

112

اکوکاردیوگرافی

119

تست ورزش و اکوکاردیوگرافی

11۰

اکوکاردیوگرافی نوزادان

11۱

اکوکاردیوگرافی مری

111

اکوکاردیوگرافی و
اکوکاردیوگرافی مری

114

الکتروکاردیوگرافی

127

هولترمانیتورنیگ قلب

122

اسپیرومتری

129

برونکوسکوپی

12۱

اسپرومتری و برونکوسکوپی

120

تست متاکولین

121

تست متاکولین و اسپرومتری

124

مطالعات الکترودیاگنوز

1۳7

پوواتراپی

1۳2

فتودینامیک

1۳9

الکتروانسفالوگرافی

1۳۱

جامع خدمات تشخیصی
تخصصی

1۳1

EKG

NCV, EMG

EEG
شامل حداقل  9مورد از بخشهای آندوسکوپی ،کولونوسکوپی،ERCP ،
اسپیرومتری ،اکوکاردیوگرافی ،تست ورزش ،اکومری و برونکوسکوپی

پیوست  -8شناسه های حوزه سلامت
عنوان شناسه

سازمان صادر کننده

سازمان اختصاص دهنده

نوع

سازمان ارائه دهنده خدمت

MOHME_IT

MOHME_IT

Org_ID

کدملی

National_Org_Civil_Reg

National_Org_Civil_Reg

National_Code

سیستم ارسال کننده اطلاعات

MOHME_IT

MOHME_IT

System_ID

شماره نظام پزشکی

Med_Council

Med_Council

Med_ID
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عنوان شناسه

سازمان صادر کننده

سازمان اختصاص دهنده

نوع

شماره نظام پرستاری

Nursing_Org

Nursing_Org

Nursing_ID

شماره مامایی

Med_Council

Med_Council

Midwifery_ID

شماره اقامت اتباع خارجی

MIA

MIA

BAFIA_ID

شماره گذرنامه

MIA

MIA

Passport_ID

شناسه ارجاع

IHIO

IHIO

CEID

کد پستی

PostOffice

PostOffice

ZipCode

شناسه بیمه ای استحقاق درمان

IHIO

IHIO

CEID

پیوست  -9نقش ارائهدهنده خدمت
سیستم کدگذاریthritaEHR.healthcareProvider.role :

اصطلاح

کد

پزشک معالج

1,1

پزشک بستریکننده

1,2

پزشک ارجاعدهنده

1,۳

پزشک مشاور

1,9

نماینده بیمه

2,1

پرستار

۳,1

سرپرستار

۳,2

جراح اصلی

9,1

کمک جراح

9,2

متخصص بیهوشی

۰

بهورز

۱

ماما

0

بهیار

1
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اصطلاح

کد

کمک بهیار

1,1

پیوست  - 11رشته های حوزه سلامت
سیستم کدگذاریthritaEHR.specialty :

کد

نام رشته
کاردان اتاق عمل

010010

کاردان بهداشت حرفه ای

010000

کاردان بهداشت دهان

010000

کاردان بهداشت عمومی

010000

کاردان بهداشت محیط

010001

کاردان بهداشت مدارس

010000

کاردان بهداشتکار دهان و دندان

010000

کاردان پرستاری

010002

کاردان پرستاری دندانپزشکی

010000

کاردان پروتزهای دندانی

010210

کاردان تکنولوژی پرتودرمانی -رادیوتراپی

010200

کاردان تکنولوژی پرتوشناسی -رادیولوژی

010202

کاردان تکنولوژی پزشکی هسته ای

010200

کاردان صنایع ایمنی صنعتی

010020

کاردان علوم آزمایشگاهی

010001

کاردان فوریتهای پزشکی

010000

کاردان مامایی

010000

کاردان مدارک پزشکی

010002

کاردان هوشبری

010022

کارشناس اتاق عمل

000010

کارشناس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

000021

کارشناس بهداشت عمومی

000000

کارشناس بینایی سنجی

000007

کارشناس پرستاری

000002

کارشناس تکنولوژی پرتودرمانی

000220

کارشناس تکنولوژی پرتوشناسی -رادیولوژی

000202

کارشناس تکنولوژی پزشکی هسته ای

000200
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کد

نام رشته
کارشناس داروسازی

000200

کارشناس رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی

000200

کارشناس روانشناسی بالینی

000202

کارشناس روانشناسی عمومی

000200

کارشناس شنوایی شناسی

000020

کارشناس علوم آزمایشگاهی

000001

کارشناس علوم اجتماعی -خدمات اجتماعی

000000

کارشناس علوم تغذیه

000000

کارشناس علوم و صنایع غذایی -کنترل کیفی و بهداشتی

000000

کارشناس فیزیوتراپی

000001

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

000000

کارشناس کاردرمانی

000007

کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی

000000

کارشناس گفتار درمانی

000070

کارشناس مامایی

000000

کارشناس مددکاری اجتماعی

000000

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

000001

کارشناس مشاوره

000000

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

000012

کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

000010

کارشناس مهندسی پزشکی بالینی

000017

کارشناس مهندسی پزشکی -بیوالکتریک

000010

کارشناس مهندسی صنایع -ایمنی صنعتی

000010

کارشناس هوشبری

000022

کارشناس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

000202

کارشناس ساخت پروتزهای دندانی

000017

کارشناس فوریتهای پزشکی

000000

کارشناس مدارک پزشکی

000002

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

000012

کارشناس ارشد اتاق عمل

000010

کارشناس ارشد اخلاق پزشکی

000010

کارشناس ارشد ارزیابی فناوری سلامت- H.T.A

000000

کارشناس ارشد ارگونومی

000002
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کد

نام رشته
کارشناس ارشد اعضاء مصنوعی

000000

کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت

000020

کارشناس ارشد اکولوژی انسانی

000020

کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

000001

کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی

000000

کارشناس ارشد ایمنی شناسی پزشکی

000000

کارشناس ارشد آمار زیستی

000000

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

000000

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

000000

کارشناس ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

000007

کارشناس ارشد بافت شناسی

000000

کارشناس ارشد باکتری شناسی پزشکی

000000

کارشناس ارشد برنامهریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

000002

کارشناس ارشد بهداشت پرتوها

000000

کارشناس ارشد بهداشت روان

000007

کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

000002

کارشناس ارشد بینایی سنجی

000077

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

000000

کارشناس ارشد بیهوشی

000070

کارشناس ارشد پرستاری

000002

کارشناس ارشد پرستاری اورژانس

000000

کارشناس ارشد پرستاری توانبخشی

000000

کارشناس ارشد پرستاری داخلی -جراحی

000000

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

000007

کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه

000000

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

000000

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

000211

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

000210

کارشناس ارشد پرستاری نظامی

000212

کارشناس ارشد پزشکی ورزشی

000207

کارشناس ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

000200

کارشناس ارشد تاریخ علوم پزشکی

000220

کارشناس ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

000220
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کد

نام رشته
کارشناس ارشد تکنولوژی گردش خون

000200

کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

000202

کارشناس ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

000200

کارشناس ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

000201

کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

000200

کارشناس ارشد روان پرستاری

000207

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

000202

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

000200

کارشناس ارشد روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

000200

کارشناس ارشد زیست فناوری پزشکی

000010

کارشناس ارشد ژنتیک انسانی

000010

کارشناس ارشد سلامت سالمندی

000002

کارشناس ارشد سلامت و رسانه

000000

کارشناس ارشد سم شناسی

000000

کارشناس ارشد سم شناسی محیط

000007

کارشناس ارشد شنوایی شناسی

000020

کارشناس ارشد شیمی داروئی

000022

کارشناس ارشد طب سنتی ایرانی

000001

کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

000000

کارشناس ارشد علوم تشریحی

000002

کارشناس ارشد علوم تغذیه

000000

کارشناس ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

000000

کارشناس ارشد علوم داروهای پرتوزا

000000

کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

000007

کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی -کنترل کیفی و بهداشتی

000000

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت

000000

کارشناس ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی- MRI

000000

کارشناس ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی -سیتی اسکن

000007

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

000000

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

000001

کارشناس ارشد فیزیوتراپی ورزشی

000000

کارشناس ارشد فیزیولوژی

000002

کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی

000000
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کد

نام رشته
کارشناس ارشد کارآفرینی در نظام سلامت

000000

کارشناس ارشد کار درمانی

000007

کارشناس ارشد کنترل مواد خوراکی و اشامیدنی

000072

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

000070

کارشناس ارشد مامایی

000000

کارشناس ارشد مدارک پزشکی

000002

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

000000

کارشناس ارشد مدیریت پسماند

000007

کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی

000000

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

000001

کارشناس ارشد مدیریت سلامت ،ایمنی و محیط زیست

000000

کارشناس ارشد مشاوره

000000

کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

000000

کارشناس ارشد مهندسی ایمنی صنعتی

000000

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

000010

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

000002

کارشناس ارشد مهندسی بیمارستان

000010

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی -بیوالکتریک

000010

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی -زیست مواد

000010

کارشناس ارشد میکروبشناسی

000000

کارشناس ارشد میکروبشناسی مواد غذایی

000002

کارشناس ارشد نانوفناوری پزشکی

000007

کارشناس ارشد نظارت بر امور دارویی

000000

کارشناس ارشد ویروس شناسی پزشکی

000020

کارشناس ارشد مدیریتMBA

000000

دانشجوی دکترای پزشکی

001202

دکترای پزشکی

000202

دکترای داروسازی

000200

دکترای دندانپزشکی

000270

دکترای علوم آزمایشگاهی

000001

دانشجوی تخصص آسیب شناسی

071000

دانشجوی تخصص ارتوپدی

071010

دانشجوی تخصص بیماریهای پوست

071000
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کد

نام رشته
دانشجوی تخصص بیماریهای داخلی

071000

دانشجوی تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

071072

دانشجوی تخصص بیماریهای قلب و عروق

071070

دانشجوی تخصص بیماریهای مغز و اعصاب

071070

دانشجوی تخصص بیهوشی

071070

دانشجوی تخصص پرتودرمانی

071000

دانشجوی تخصص پزشکی اجتماعی

071200

دانشجوی تخصص پزشکی قانونی

071200

دانشجوی تخصص پزشکی ورزشی

071207

دانشجوی تخصص پزشکی هسته ای

071200

دانشجوی تخصص جراحی عمومی

071201

دانشجوی تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

071200

دانشجوی تخصص جراحی مغز و اعصاب

071207

دانشجوی تخصص چشم پزشکی

071201

دانشجوی تخصص رادیولوژی

071200

دانشجوی تخصص روانپزشکی

071200

دانشجوی تخصص زنان و زایمان

071011

دانشجوی تخصص طب اورژانس

071020

دانشجوی تخصص طب سالمندی

071020

دانشجوی تخصص طب فیزیکی و توانبخشی

071000

دانشجوی تخصص طب کار

071002

دانشجوی تخصص طب هوا و فضا و زیر سطحی

071000

دانشجوی تخصص کودکان

071070

دانشجوی تخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

071070

دانشجوی تخصص اپیدمیولوژی

071012

دانشجوی تخصص بهداشت مادر و کودک

071000

دانشجوی تخصص داروسازی بالینی -کلینیکال فارماسی

071207

دانشجوی تخصص ارتودانتیکس

071001

دانشجوی تخصص اندودانتیکس

071020

دانشجوی تخصص بیماریهای دهان وفک و صورت

071000

دانشجوی تخصص پاتولوژی دهان و فک -آسیب شناسی دهان و دندان

071000

دانشجوی تخصص پروتزهای دندانی

071210

دانشجوی تخصص پریودانتیکس

071200

] صفحه 77از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]

77

راهنمای تبادل داده با سپاس(نسخه نویسی) -داده پیام تجویزگر دارو– نگارش 1/7

کد

نام رشته
دانشجوی تخصص جراحی دهان و فک و صورت

071200

دانشجوی تخصص دندانپزشکی ترمیمی

071270

دانشجوی تخصص دندانپزشکی کودکان

071270

دانشجوی تخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت

071200

متخصص آسیب شناسی

070000

متخصص ارتوپدی

070010

متخصص بیماریهای پوست

070000

متخصص بیماریهای داخلی

070000

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

070072

متخصص بیماریهای قلب و عروق

070070

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

070070

متخصص بیهوشی

070070

متخصص پرتودرمانی

070000

متخصص پزشکی اجتماعی

070200

متخصص پزشکی قانونی

070200

متخصص پزشکی ورزشی

070207

متخصص پزشکی هسته ای

070200

متخصص جراحی عمومی

070201

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

070200

متخصص جراحی مغز و اعصاب

070207

متخصص چشم پزشکی

070201

متخصص رادیولوژی

070200

متخصص روانپزشکی

070200

متخصص زنان و زایمان

070011

متخصص طب اورژانس

070020

متخصص طب سالمندی

070020

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

070000

متخصص طب کار

070002

متخصص طب هوا و فضا و زیر سطحی

070000

متخصص کودکان

070070

متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

070070

متخصص اپیدمیولوژی

070012

متخصص بهداشت مادر و کودک

070000
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کد

نام رشته
متخصص داروسازی بالینی -کلینیکال فارماسی

070207

متخصص ارتودانتیکس

070001

متخصص اندودانتیکس

070020

متخصص بیماریهای دهان وفک و صورت

070000

متخصص پاتولوژی دهان و فک -آسیب شناسی دهان و دندان

070000

متخصص پروتزهای دندانی

070210

متخصص پریودانتیکس

070200

متخصص جراحی دهان و فک و صورت

070200

متخصص دندانپزشکی ترمیمی

070270

متخصص دندانپزشکی کودکان

070270

متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت

070200

دانشجوی فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی

211007

دانشجوی فوق تخصص بیماریهای ریه

211000

دانشجوی فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

211070

دانشجوی فوق تخصص جراحی اطفال

211207

دانشجوی فوق تخصص جراحی پلاستیک ،ترمیمی و سوختگی

211200

دانشجوی فوق تخصص جراحی قفسه صدری

211200

دانشجوی فوق تخصص جراحی قلب و عروق

211200

دانشجوی فوق تخصص جراحی عروق

211200

دانشجوی فوق تخصص خون و سرطان اطفال

211200

دانشجوی فوق تخصص خون و سرطان بالغین

211200

دانشجوی فوق تخصص روانپزشکی اطفال

211200

دانشجوی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

211201

دانشجوی فوق تخصص روماتولوژی

211200

دانشجوی فوق تخصص روماتولوژی کودکان

211207

دانشجوی فوق تخصص ریه کودکان

211200

دانشجوی فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

211000

دانشجوی فوق تخصص عفونی اطفال

211000

دانشجوی فوق تخصص عفونی بالغین

211007

دانشجوی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

211001

دانشجوی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

211000

دانشجوی فوق تخصص قلب اطفال

211000

دانشجوی فوق تخصص کلیه اطفال

211071
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کد

نام رشته
دانشجوی فوق تخصص گوارش اطفال

211070

دانشجوی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

211077

دانشجوی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

211000

دانشجوی فوق تخصص نفرولوژی

211000

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی

210007

فوق تخصص بیماریهای ریه

210000

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

210070

فوق تخصص جراحی اطفال

210207

فوق تخصص جراحی پلاستیک ،ترمیمی و سوختگی

210200

فوق تخصص جراحی قفسه صدری

210200

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

210200

فوق تخصص جراحی عروق

210200

فوق تخصص خون و سرطان اطفال

210200

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

210200

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

210200

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

210201

فوق تخصص روماتولوژی

210200

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

210207

فوق تخصص ریه کودکان

210200

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

210000

فوق تخصص عفونی اطفال

210000

فوق تخصص عفونی بالغین

210007

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

210001

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

210000

فوق تخصص قلب اطفال

210000

فوق تخصص کلیه اطفال

210071

فوق تخصص گوارش اطفال

210070

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

210077

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

210000

فوق تخصص نفرولوژی

210000

HIV/AIDSدانشجوی فلوشیپ بالینی

201010

دانشجوی فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی

201010

دانشجوی فلوشیپ اختلالات کف لگن در زنان

201010
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کد

نام رشته
دانشجوی فلوشیپ ارتوپدی کودکان

201010

دانشجوی فلوشیپ اروانکولوژی

201000

دانشجوی فلوشیپ ارولوژی اطفال

201000

دانشجوی فلوشیپ ارولوژی ترمیمی

201000

دانشجوی فلوشیپ ارولوژی زنان و زایمان

201000

دانشجوی فلوشیپ استرابیسم

201007

دانشجوی فلوشیپ استریوتاکسی

201000

دانشجوی فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب بزرگسال

201020

دانشجوی فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق کودکان

201020

دانشجوی فلوشیپ اکو کاردیوگرافی

201020

دانشجوی فلوشیپ اکولو پلاستیک

201027

دانشجوی فلوشیپ انکولوژی زنان

201000

دانشجوی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

201000

دانشجوی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی درکودکان ونوجوانان

201001

دانشجوی فلوشیپ آسیب شناسی پوست

201002

دانشجوی فلوشیپ آندویورولوژی

201000

دانشجوی فلوشیپ بیماریهای سطح چشم

201071

دانشجوی فلوشیپ بیماریهای قرنیه و خارج چشمی

201070

دانشجوی فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین

201070

دانشجوی فلوشیپ بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند

201070

دانشجوی فلوشیپ بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شکم

201070

دانشجوی فلوشیپ بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

201001

دانشجوی فلوشیپ بیهوشی قلب

201000

دانشجوی فلوشیپ بیهوشی کودکان

201002

دانشجوی فلوشیپ پاتولوژی اطفال

201007

دانشجوی فلوشیپ پاتولوژی چشم

201000

دانشجوی فلوشیپ پاتولوژی مولکولاروسیتوژنتیک

201001

دانشجوی فلوشیپ پریناتولوژی

201210

دانشجوی فلوشیپ پیس میکرو اینترونشنال -الکتروفیزیولوژی

201200

دانشجوی فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی

201221

دانشجوی فلوشیپ پیوند کبد

201220

دانشجوی فلوشیپ پیوند کلیه

201222

دانشجوی فلوشیپ پیوند کلیه و اوروانکولوژی

201220
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نام رشته
دانشجوی فلوشیپ ترومای جراحی عمومی

201227

دانشجوی فلوشیپ جراحی پستان

201200

دانشجوی فلوشیپ جراحی درون بین زنان

201200

دانشجوی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین -لاپاراسکوپی

201200

دانشجوی فلوشیپ جراحی دست

201200

دانشجوی فلوشیپ جراحی ستون فقرات

201200

دانشجوی فلوشیپ جراحی سر و گردن

201207

دانشجوی فلوشیپ جراحی سرطان

201200

دانشجوی فلوشیپ جراحی عروق

201200

دانشجوی فلوشیپ جراحی کولورکتال

201200

دانشجوی فلوشیپ جراحی زانو

201200

دانشجوی فلوشیپ چشم اطفال

201200

دانشجوی فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم

201200

دانشجوی فلوشیپ درد

201271

دانشجوی فلوشیپ درماتو پاتولوژی

201272

دانشجوی فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای

201200

دانشجوی فلوشیپ روانپزشکی نظامی

201200

دانشجوی فلوشیپ رینولوژی

201200

دانشجوی فلوشیپ سرطانهای دستگاه ادراری -تناسلی

201010

دانشجوی فلوشیپ سوختگی

201000

دانشجوی فلوشیپ طب تسکینی

201020

دانشجوی فلوشیپ طب خواب

201027

دانشجوی فلوشیپ طب روان تنی

201020

دانشجوی فلوشیپ طب مادر و جنین

201000

دانشجوی فلوشیپ قرنیه -سگمان قدامی

201000

دانشجوی فلوشیپ گلوکوم

201070

دانشجوی فلوشیپ لارینگولوژی

201070

دانشجوی فلوشیپ مراقبت های ویژه پزشکی- ICU

201002

دانشجوی فلوشیپ مراقبت های ویژه کودکان

201000

دانشجوی فلوشیپ ناباروری

201000

دانشجوی فلوشیپ نارسایی قلب

201000

دانشجوی فلوشیپ نازایی- IVF

201000

دانشجوی فلوشیپ نوروفیزیولوژی بالینی کودکان

201021
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نام رشته
دانشجوی فلوشیپ ویتره ورتین -سگمان خلفی

201020

دانشجوی فلوشیپ ایمپلنت

201000

دانشجوی فلوشیپ ارتو سرجری

201017

دانشجوی فلوشیپ انکولوژی دهان و فک و صورت

201002

دانشجوی فلوشیپ بیولوژی دهان

201000

دانشجوی فلوشیپ بوی بد دهان

201000

دانشجوی فلوشیپ پروتز -ایمپلنت

201210

دانشجوی فلوشیپ پروتزهای ماکزیلوفیشیال

201210

دانشجوی فلوشیپ پریو -ایمپلنت

201201

دانشجوی فلوشیپ پروتزهای فک و صورت

201210

دانشجوی فلوشیپ پروستو ایمپلنت

201210

دانشجوی فلوشیپ ترومای دندانی

201220

دانشجوی فلوشیپ جراحی پیشرفته -ایمپلنت

201201

دانشجوی فلوشیپ جراحی ترومای فک و صورت

201202

دانشجوی فلوشیپ جراحی ترمیمی دهان و فک و صورت

201200

دانشجوی فلوشیپ جراحی فک و صورت کرانیوفاسیال و کودکان

201202

دانشجوی فلوشیپ دردهای مزمن دهانی -صورتی

201270

دانشجوی فلوشیپ درمان بین رشتهای ترمیمهای زیبایی مبتنی بر باندینگ

201270

دانشجوی فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی -عمومی

201270

دانشجوی فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی -کودکان

201277

دانشجوی فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها

201000

دانشجوی فلوشیپ لیزر

201001

HIV/AIDSفلوشیپ بالینی

200010

فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی

200010

فلوشیپ اختلالات کف لگن در زنان

200010

فلوشیپ ارتوپدی کودکان

200010

فلوشیپ اروانکولوژی

200000

فلوشیپ ارولوژی اطفال

200000

فلوشیپ ارولوژی ترمیمی

200000

فلوشیپ ارولوژی زنان و زایمان

200000

فلوشیپ استرابیسم

200007

فلوشیپ استریوتاکسی

200000

فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب بزرگسال

200020
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فلوشیپ اقدامات مداخلهای قلب و عروق کودکان

200020

فلوشیپ اکو کاردیوگرافی

200020

فلوشیپ اکولو پلاستیک

200027

فلوشیپ انکولوژی زنان

200000

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

200000

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی درکودکان ونوجوانان

200001

فلوشیپ آسیب شناسی پوست

200002

فلوشیپ آندویورولوژی

200000

فلوشیپ بیماریهای سطح چشم

200071

فلوشیپ بیماریهای قرنیه و خارج چشمی

200070

فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین

200070

فلوشیپ بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند

200070

فلوشیپ بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شکم

200070

فلوشیپ بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

200001

فلوشیپ بیهوشی قلب

200000

فلوشیپ بیهوشی کودکان

200002

فلوشیپ پاتولوژی اطفال

200007

فلوشیپ پاتولوژی چشم

200000

فلوشیپ پاتولوژی مولکولاروسیتوژنتیک

200001

فلوشیپ پریناتولوژی

200210

فلوشیپ پیس میکرو اینترونشنال -الکتروفیزیولوژی

200200

فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی

200221

فلوشیپ پیوند کبد

200220

فلوشیپ پیوند کلیه

200222

فلوشیپ پیوند کلیه و اوروانکولوژی

200220

فلوشیپ ترومای جراحی عمومی

200227

فلوشیپ جراحی پستان

200200

فلوشیپ جراحی درون بین زنان

200200

فلوشیپ جراحی عمومی درون بین -لاپاراسکوپی

200200

فلوشیپ جراحی دست

200200

فلوشیپ جراحی ستون فقرات

200200

فلوشیپ جراحی سر و گردن

200207

فلوشیپ جراحی سرطان

200200
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فلوشیپ جراحی عروق

200200

فلوشیپ جراحی کولورکتال

200200

فلوشیپ جراحی زانو

200200

فلوشیپ چشم اطفال

200200

فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم

200200

فلوشیپ درد

200271

فلوشیپ درماتو پاتولوژی

200272

فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای

200200

فلوشیپ روانپزشکی نظامی

200200

فلوشیپ رینولوژی

200200

فلوشیپ سرطانهای دستگاه ادراری -تناسلی

200010

فلوشیپ سوختگی

200000

فلوشیپ طب تسکینی

200020

فلوشیپ طب خواب

200027

فلوشیپ طب روان تنی

200020

فلوشیپ طب مادر و جنین

200000

فلوشیپ قرنیه -سگمان قدامی

200000

فلوشیپ گلوکوم

200070

فلوشیپ لارینگولوژی

200070

فلوشیپ مراقبت های ویژه پزشکی- ICU

200002

فلوشیپ مراقبت های ویژه کودکان

200000

فلوشیپ ناباروری

200000

فلوشیپ نارسایی قلب

200000

فلوشیپ نازایی- IVF

200000

فلوشیپ نوروفیزیولوژی بالینی کودکان

200021

فلوشیپ ویتره ورتین -سگمان خلفی

200020

فلوشیپ ایمپلنت

200000

فلوشیپ ارتو سرجری

200017

فلوشیپ انکولوژی دهان و فک و صورت

200002

فلوشیپ بیولوژی دهان

200000

فلوشیپ بوی بد دهان

200000

فلوشیپ پروتز-ایمپلنت

200210

فلوشیپ پروتزهای ماکزیلوفیشیال

200210
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نام رشته
فلوشیپ پریو -ایمپلنت

200201

فلوشیپ پروتزهای فک و صورت

200210

فلوشیپ پروستو ایمپلنت

200210

فلوشیپ ترومای دندانی

200220

فلوشیپ جراحی پیشرفته -ایمپلنت

200201

فلوشیپ جراحی ترومای فک و صورت

200202

فلوشیپ جراحی ترمیمی دهان و فک و صورت

200200

فلوشیپ جراحی فک و صورت کرانیوفاسیال و کودکان

200202

فلوشیپ دردهای مزمن دهانی -صورتی

200270

فلوشیپ درمان بین رشتهای ترمیمهای زیبایی مبتنی بر باندینگ

200270

فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی -عمومی

200270

فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی -کودکان

200277

فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها

200000

فلوشیپ لیزر

200001

فلوشیپ بیماری صرع

200020

فلوشیپ بیماریMS

200020

فلوشیپ کاشت حلزون

200027

فلوشیپ جراحی شانه

200020

دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

001012

دانشجوی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

001010

دانشجوی دکترای تخصصی اعضای مصنوعی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد سلامت

001022

دانشجوی دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

001001

دانشجوی دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی آمار زیستی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

001000

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی بافت شناسی پزشکی

001001

دانشجوی دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری

001000

دانشجوی دکترای تخصصی بینایی سنجی

001077

دانشجوی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

001000

] صفحه 00از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]

86

راهنمای تبادل داده با سپاس(نسخه نویسی) -داده پیام تجویزگر دارو– نگارش 1/7

کد
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دانشجوی دکترای تخصصی بیولوژی تولیدمثل

001000

دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری

001002

دانشجوی دکترای تخصصی پروتئومیکس کاربردی

001217

دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

001200

دانشجوی دکترای تخصصی تاریخ علوم پزشکی

001220

دانشجوی دکترای تخصصی توکسینهای میکروبی

001200

دانشجوی دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

001202

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

001202

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی نظامی

001200

دانشجوی دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی -بیوتکنولوژی پزشکی

001012

دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

001010

دانشجوی دکترای تخصصی سالمند شناسی

001010

دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

001001

دانشجوی دکترای تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت

001000

دانشجوی دکترای تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه

001021

دانشجوی دکترای تخصصی شنوایی شناسی

001020

دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

001001

دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب

001000

دانشجوی دکترای تخصصی علوم تشریحی

001002

دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه

001000

دانشجوی دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی -کنترل کیفی و بهداشتی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی فارماکولوژی

001020

دانشجوی دکترای تخصصی فرآورده های بیولوژیک

001000

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی

001001

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی

001002

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش

001000

دانشجوی دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی کار درمانی

001007

دانشجوی دکترای تخصصی گفتار درمانی

001070

دانشجوی دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی

001000

] صفحه 07از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]

87

راهنمای تبادل داده با سپاس(نسخه نویسی) -داده پیام تجویزگر دارو– نگارش 1/7

کد
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دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

001000

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت

001000

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

001001

دانشجوی دکترای تخصصی مشاوره توانبخشی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد

001007

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بافت

001011

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

001010

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

001012

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

001010

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی -بیوالکتریک

001010

دانشجوی دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی

001001

دانشجوی دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی

001007

دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

001020

دانشجوی دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی

001020

دانشجوی دکترای تخصصی فارماکوگنوزی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

001002

دانشجوی دکترای تخصصی داروسازی هسته ای

001000

دانشجوی دکترای تخصصی شیمی دارویی

001022

دانشجوی دکترای تخصصی زیست فناوری دارویی -بیوتکنولوژی دارویی

001010

دانشجوی دکترای تخصصی زیست مواد دارویی

001010

دانشجوی دکترای تخصصی سم شناسی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو

001020

دانشجوی دکترای تخصصی داروسازی سنتی

001200

دانشجوی دکترای تخصصی کنترل دارو

001070

دانشجوی دکترای تخصصی شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکی

001020

دانشجوی دکترای تخصصی نانو فناوری دارویی -نانوتکنولوژی دارویی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

001000

دانشجوی دکترای تخصصی مواد دندانی

001010

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

000012

دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

000010

دکترای تخصصی اعضای مصنوعی

000000

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت

000022

دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

000001
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کد

نام رشته
دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

000000

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

000000

دکترای تخصصی آمار زیستی

000000

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

000000

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

000000

دکترای تخصصی بافت شناسی پزشکی

000001

دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

000000

دکترای تخصصی بهداشت باروری

000000

دکترای تخصصی بینایی سنجی

000077

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

000000

دکترای تخصصی بیولوژی تولیدمثل

000000

دکترای تخصصی پرستاری

000002

دکترای تخصصی پروتئومیکس کاربردی

000217

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

000200

دکترای تخصصی تاریخ علوم پزشکی

000220

دکترای تخصصی توکسینهای میکروبی

000200

دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

000202

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

000202

دکترای تخصصی روانشناسی نظامی

000200

دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی -بیوتکنولوژی پزشکی

000012

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

000010

دکترای تخصصی سالمند شناسی

000010

دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

000001

دکترای تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی

000000

دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت

000000

دکترای تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه

000021

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

000020

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

000001

دکترای تخصصی علوم اعصاب

000000

دکترای تخصصی علوم تشریحی

000002

دکترای تخصصی علوم تغذیه

000000

دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی

000000

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی -کنترل کیفی و بهداشتی

000000
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کد

نام رشته
دکترای تخصصی فارماکولوژی

000020

دکترای تخصصی فرآورده های بیولوژیک

000000

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

000000

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

000001

دکترای تخصصی فیزیولوژی

000002

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش

000000

دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

000000

دکترای تخصصی کار درمانی

000007

دکترای تخصصی گفتار درمانی

000070

دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی

000000

دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

000000

دکترای تخصصی مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت

000000

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

000001

دکترای تخصصی مشاوره توانبخشی

000000

دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد

000007

دکترای تخصصی مهندسی بافت

000011

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

000010

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

000012

دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

000010

دکترای تخصصی مهندسی پزشکی -بیوالکتریک

000010

دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی

000001

دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی

000007

دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

000020

دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی

000020

دکترای تخصصی فارماکوگنوزی

000000

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

000002

دکترای تخصصی داروسازی هسته ای

000000

دکترای تخصصی شیمی دارویی

000022

دکترای تخصصی زیست فناوری دارویی -بیوتکنولوژی دارویی

000010

دکترای تخصصی زیست مواد دارویی

000010

دکترای تخصصی سم شناسی

000000

دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو

000020

دکترای تخصصی داروسازی سنتی

000200
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کد

نام رشته
دکترای تخصصی کنترل دارو

000070

دکترای تخصصی شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکی

000020

دکترای تخصصی نانو فناوری دارویی -نانوتکنولوژی دارویی

000000

دکترای تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

000000

دکترای تخصصی مواد دندانی

000010

دکتری تخصصی بهداشت عمومی

000000

پیوست  - 11کدهای نوع سازمان
سیستم کدگذاریthritaEHR.organizationType

اصطلاح

کد اصطلاح

ستاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

0

دانشگاه علوم پزشکی

2

شبکه شهرستان

۳

مطب

9

بیمارستان

۰

درمانگاه عمومی

۱

درمانگاه تخصصی

0

مرکز تصویربرداری

1

آزمایشگاه پاتولوژی

4,1

آزمایشگاه تشخیص طبی

4,2

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

4,۳

داروخانه

17

مرکز هستهای

11

مرکز توانبخشی

12

مرکز جامع توانبخشی

1۳
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اصطلاح

کد اصطلاح

مرکز جراحی محدود

19

خانه بهداشت

1۰

مرکز شهری

1۱

پایگاه شهری

10

مرکز روستایی

11

پایگاه روستایی

14

مرکز ناباروری

27

مرکز معتادان خودمعرف

21

مرکز آمبولانس

22

آرامستان

2۳

پزشکی قانونی

29

نظام پزشکی

2۰

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی

2۱

پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی

20
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پیوست -12صندوق بیمه
سیستم کدگذاریthritaEHR.insuranceBox:

اصطلاح

کد

صندوق های بیمه تامین اجتماعی

کد

بیمه اجباری

1

بیمه اختیاری

2

مشاغل آزاد

1۱

رانندگان حمل بار بین شهری

۳7

رانندگان حمل مسافر بین شهری

۳1

نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب و هنرمندان

۳2

بافندگان قالی و قالیچه و زیلو و گلیم

۳۳

هنرمندان

۳9

اجباری کارگران ساختمانی

۳۰

اتباع بیگانه

۳۱

همکار سازمانی

۳0

مددجویان

۳1

کارگران باربر

۳4

کارگران ساختمانی

97

قالیبافان شناسه دار

91

شاغلین کسب و کار خانگی

92

مددجویان مشمول یارانه

9۳

زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه

99

مربیان مهدهای کودک خود مالک مشمول یارانه

9۰

صیاد مشمول یارانه

9۱
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کد

اصطلاح
زنبور دار مشمول یارانه

90

پدیدآورندگان  ،نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول

91

یارانه
رانندگان درون شهری

94

بیمه کارفرمایان صنفی

۰7

کارفرمایان کارگاههای کشاورزی

۰1

کارفرمای صنفی کم درآمد

۰2

خادمین ثابت مساجد

۰۳

بیمه ایرانیان خارج از کشور

۰9

نخبگان و استعدادهای برتر

۰۰
کد

صندوقهای بیمه خدمات درمانی
سایر اقشار

2۱.4

روستایی

2۱.۳

کارکنان دولت

2۱.1

بیمه سلامت همگانی

2۱.9

ایرانیان

2۱.11

صندوقهای بیمه کمیته امداد امام خمینی
مددجویان عادی شهری

کد
اصطلاح20.0
کد

صندوقهای بیمه وزارت بهداشت (تصادفی)
ماده 42

اصطلاح
24
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پیوست  –13سازمان های بیمهگر
سیستم کدگذاریthritaEHR.Insurer :

نام سازمان بیمهگر
تأمین اجتماعی

شناسه سازمان
بیمهگر

1

خدمات درمانی

2

خدمات درمانی نیروهای مسلح

۳

کمیته امداد امام خمینی

9

شهرداریها

۰

بانک تجارت

۱

کمیساریای عالی

0

هیئت امنای ارزی

1

بیمه آتیهسازان حافظ

4

بیمه آسیا

17

بیمه البرز

11

بیمه ایران

12

بیمه دانا

1۳

بیمه پارسیان

19

بیمه پاسارگاد

1۰

بیمه توسعه

1۱

بیمه دی

10

بیمه رازی

11

بیمه سامان

14

بیمه سینا

27

بیمه کارآفرین

21

بیمه معلم

22

بیمه ملت

2۳

بیمه نوین

29

بیمه اتکایی امین

2۰

] صفحه 00از[017

] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  -دفتر آمار و فناوری اطلاعات  /سازمان غذا و دارو[
]

]

95

راهنمای تبادل داده با سپاس(نسخه نویسی) -داده پیام تجویزگر دارو– نگارش 1/7

شناسه سازمان

نام سازمان بیمهگر

بیمهگر 2۱

بیمه امید
بیمه ایران معین

20

بیمهحافظ

21

سازمانصداوسیما

24

بنیاد مستضعفان و

جانبازان27

۳7

بانک کشاورزی

۳1

بانک مرکزی ایران

۳2

بانک ملی

۳۳

بانک سپه

۳9

شرکت نفت

۳۰

وزارت بهداشت

۳۱

آزاد

۳0

بانک صادرات

۳1

بانک صنعت ومعدن

۳4

بانک مسکن

97

شرکت مخابرات ایران

91

هواپیمایی جمهوریاسلامیایران

92

سازمان بنادر و کشتیرانی

9۳

شرکت صنایع مس ایران

99

شرکت ملی فولاد ایران

9۰

بانک توسعهصادرات

9۱

بانک رفاه

90

ما21

91

بیمه

بیمه آرمان

94

بیمه میهن

۰7

 -21خدمات بیمهای بنیاد شهید و امور ایثارگران قبلا با نام بیمه بنیاد مستضعفان و جانبازان ارائه میشد.
 -20خدمات بیمهای بانک ملت توسط «بیمه ما» ارائه میشود.
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شناسه سازمان

نام سازمان بیمهگر
کمکرسان ایران SOS

بیمهگر ۰1

بیمه آیندهساز

۰2

بیمه کوثر

۰۳

بیمه تعاون

۰9

بیمه سرمد

۰۰

بیمه آسماری

۰۱

بیمه ایران معین

۰0

بیمه اتکایی ایرانیان

۰4

بیمه ساپوپ

۱7

سازمان بهزیستی

۱1

بیمه گردشگری سلامت

۱2

بیمه سبحان

۱۳

ذغال سنگ البرز شرق

۱9

بیمه جهاد کشاورزی

۱۰

سازمان زندانها

۱۱

بیمه سنگ آهن

۱0

شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

۱1

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

۱4

پیوست  14کدهای تواتر مصرف دارو
سیستم کدگذاریSNOMEDCT:

توجه :در ارسال داده ها ،با توجه به اینکه ترمینولوژی مورد استفاده  SNOMEDCTمیباشد ،بایستی صرفا از کد اصطلاح و نام
اصطلاح مندرج در جدول زیر استفاده ن مود و ستون معنای فارسی صرفاً برای درک بهتر مفهوم یا نمایش در لایه واسط کاربر نرمافزار
مراکز سلامت کاربرد خواهد داشت و در ارسال داده نبایستی مورد استفاده قرار گیرد.
کداصطلاح
317433111

نام اصطلاح
)Once per hour (qualifier value

معنای فارسی
 1بار در ساعت
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معنای فارسی
 بار در ساعت2

نام اصطلاح
Twice per hour (qualifier value)

317434116

 بار در ساعت۳

Three times per hour (qualifier value)

317435117

 بار در ساعت9

Four times per hour (qualifier value)

317436118

 بار در ساعت۱

Six times per hour (qualifier value)

317437114

 بار در روز1

Once daily (qualifier value)

229797114

 بار در روز2  تا1

One to two times a day (qualifier value)

396017117

 بار در روز۳  تا1

One to three times a day (qualifier value)

396018112

 بار در روز9  تا1

One to four times a day (qualifier value)

396019115

 ساعت۳۱ هر

Every thirty six hours (qualifier value)

396026114

 بار در روز2

Twice a day (qualifier value)

229799110

 بار در روز9  تا2

Two to four times a day (qualifier value)

396000110

 بار در روز۳

Three times daily (qualifier value)

229798119

 بار در روز9  تا۳

Three to four times a day (qualifier value)

396002118

 بار در روز9

Four times daily (qualifier value)

317439110

 بار در روز۱  تا9

Four to six times a day (qualifier value)

396004119

 بار در روز۰

Five times daily (qualifier value)

317441114

[017از00 ] صفحه
]

کداصطلاح
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معنای فارسی
 بار در روز۱

نام اصطلاح
Six times daily (qualifier value)

کداصطلاح
317440111

 بار در روز0

Seven times daily (qualifier value)

317442117

 بار در روز1

Eight times daily (qualifier value)

317443112

 بار در روز4

Nine times a day (qualifier value)

396005115

 بار در روز17

Ten times a day (qualifier value)

396015114

 بار در روز12

Twelve times a day (qualifier value)

396016113

 بار در روز1۱

Sixteen times a day (qualifier value)

396001111

 بار در ماه1

Once monthly (qualifier value)

317451113

 بار در ماه2

Twice monthly (qualifier value)

317450114

 بار در ماه۳

Three times monthly (qualifier value)

317452116

 بار در ماه9

Four times monthly (qualifier value)

317453110

یک روز درمیان

Alternate days (qualifier value)

225761114

 بار در هفته1

Once a week (qualifier value)

225769113

 بار در هفته2

Twice weekly (qualifier value)

229811112

 بار در۳  تا2

Two to three times a week (qualifier value)

225750117

هفته

99

[017از00 ] صفحه
]

[ سازمان غذا و دارو/  دفتر آمار و فناوری اطلاعات-  درمان و آموزش پزشکی،] وزارت بهداشت
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راهنمای تبادل داده با سپاس(نسخه نویسی) -داده پیام تجویزگر دارو– نگارش 1/7

کداصطلاح

معنای فارسی

229814116

نام اصطلاح
)Three times weekly (qualifier value

 ۳بار در هفته

396003113

)Three to four times a week (qualifier value

 ۳تا  9بار در

317445119

)Four times weekly (qualifier value

 9بار در هفته

317446115

)Five times weekly (qualifier value

 ۰بار در هفته

317447110

)Six times weekly (qualifier value

 ۱بار در هفته

317448116

)Seven times weekly (qualifier value

 0بار در هفته

396007112

)Monday through Friday (qualifier value

دوشنبه تا جمعه

317455118

)Once per year (qualifier value

 1بار در سال

317456119

)Twice per year (qualifier value

 2بار در سال

317457111

)Three times per year (qualifier value

 ۳بار در سال

317458115

)Four times per year (qualifier value

 9بار در سال

هفته

پیوست - 15کدهای طریقه مصرف دارو
سیستم کدگذاریSNOMEDCT:

توجه :در ارسال داده ها ،با توجه به اینکه ترمینولوژی مورد استفاده  SNOMEDCTمیباشد ،بایستی صرفا از کد اصطلاح و نام
اصطلاح مندرج در ج دول زیر استفاده نمود و ستون معنای فارسی صرفاً برای درک بهتر مفهوم یا نمایش در لایه واسط کاربر نرمافزار
مراکز سلامت کاربرد خواهد داشت و در ارسال داده نبایستی مورد استفاده قرار گیرد.
نام اصطلاح

معنای فارسی

کد اصطلاح

] صفحه 011از[017
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کد اصطلاح

نام اصطلاح

معنای فارسی

430695119

Administration of drug or medicament to skin via topical
route (procedure)

386350116

Administration of drug or medicament via enteral tube
(procedure)

386352114

Administration of drug or medicament via epidural route
(procedure)

432977116

Administration of drug or medicament via intraarterial route
(procedure)

از طریق داخل شریان

386355112

Administration of drug or medicament via intradermal route
(procedure)

از طریق داخل درم

386356110

Administration of drug or medicament via intramuscular
route (procedure)

386357115

Administration of drug or medicament via intraosseous route
(procedure)

از طریق داخل استخوان

433215114

Administration of drug or medicament via intrapleural route
(procedure)

از طریق داخل پرده جنب

416088113

Administration of drug or medicament via intrathecal route
(procedure)

386358111

Administration of drug or medicament via intravenous route
(procedure)

416072113

Administration of drug or medicament via nasal route
(procedure)

از طریق بینی

386353119

Administration of drug or medicament via ophthalmic route
(procedure)

از طریق چشم

386359118

Administration of drug or medicament via oral route
(procedure)

از طریق دهان

386351117

Administration of drug or medicament via otic route
(procedure)

از طریق گوش

386361113

Administration of drug or medicament via rectal route
(procedure)

از طریق رکتال

010
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]

 جلدی/ از طریق روی پوستی

از طریق لوله رودهای

از طریق اپیدورال

از طریق داخل عضله

از طریق داخل غشای مغزی نخاعی

از طریق داخل ورید

[ سازمان غذا و دارو/  دفتر آمار و فناوری اطلاعات-  درمان و آموزش پزشکی،] وزارت بهداشت
]
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کد اصطلاح

نام اصطلاح

معنای فارسی

386362116

Administration of drug or medicament via subcutaneous
route (procedure)

386363110

Administration of drug or medicament via vaginal route
(procedure)

386364117

Administration of drug or medicament via ventricular
reservoir (procedure)

439792110

Administration of radiopharmaceutical agent via intraarticular
route (procedure)

رادیودارو از طریق داخل مفصلی

439852115

Administration of radiopharmaceutical agent via intracavitary
route (procedure)

رادیودارو از طریق داخل حفرهای

430464115

Administration of substance into bladder via intravesical
route (procedure)

430673115

Administration of substance via gastric stoma (procedure)

از طریق سوراخ معدهای

432120116

Administration of substance via intracavernous route
(procedure)

از طریق داخل کاورنوس

432181119

Administration of substance via intraspinal route (procedure)

430465116

Administration of substance via nasogastric route (procedure)

432917117

Administration of substance via urethral route (procedure)

از طریق پیشابراه

432844118

Administration of substance via gingival route (procedure)

از طریق لثه

430952117

Administration of substance via buccal route (procedure)

از طریق زیرجلدی

از طریق واژینال

از طریق بطنی

از طریق داخل مثانه

از طریق داخل ستون فقرات
از طریق بینی معدهای

از طریق جویدن

 کدهای شکل دارو-16 پیوست
NCPDP :سیستم کدگذاری

012

کد اصطلاح

نام اصطلاح

C63556
C32551

Adult Suppository
Aerosol
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کد اصطلاح

نام اصطلاح

C32552
C35314
C62372
C15154
C35313
C35317
C74327
C73763
C74325
C35316
C35311
C35315
C35312
C62374
C63626
C27775
C73102
C35357
C62373
C62024
C63516
C32524
C32523
C60553
C32521
C25233
C32207
C35352
C35320
C62371
C22072
C60222
C60227
C26267
C32272
C32274
C63557

Aerosol Spray
Ampule
Applicator
Applicatorful
Bag
Bar
Bead
Blister
Block
Bolus
Bottle
Box
Can
Canister
Caplet
Capsule
Carton
Cartridge
Case
Cassette
Chewable Capsule
Chewable Tablet
Chewing Gum
Cloth
Coated Tablet
Cream
Crystal
Cylinder
Disk
Dose Pack
Drop
Drop Solution
Drop Suspension
Dual Pack
Elixir
Emulsion
Enema Powder
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کد اصطلاح

نام اصطلاح

C63517
C32242
C32247
C63525
C63522
C32243
C62723
C35322
C32233
C27732
C27734
C65274
C22262
C27732
C27777
C27772
C27774
C27773
C27777
C27776
C27771
C27775
C32267
C32266
C62042
C27772
C27760
C27762
C27764
C27763
C27767
C27766
C27761
C27765
C27762
C27710
C27717

Enema Tablet
Film
Film Coated Tablet
Foam
Foam Bath
Gel
Gum
Implant
Inhalant
Inhalant Powder
Inhalant Solution
Liquid Soap
Mouthwash
Mucosal Spray
Nasal Cream
Nasal Gel
Nasal Inhalant
Nasal Inhaler
Nasal Ointment
Nasal Solution
Nasal Spray
Nasal Suspension
Oil
Ointment
Ophthalmic
Ophthalmic Cream
Ophthalmic Gel
Ophthalmic Ointment
Ophthalmic Solution
Ophthalmic Suspension
Oral Capsule
Oral Cream
Oral Foam
Oral Gel
Oral Ointment
Oral Paste
Oral Powder
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کد اصطلاح

نام اصطلاح

C65226
C27712
C65222
C34234
C27713
C27717
C27716
C27711
C62674
C62076
C32265
C32212
C62036
C62037
C27757
C27752
C62031
C27754
C27753
C65252
C32257
C32252
C25216
C32254
C32256
C32252
C32224
C32223
C32226
C32225
C62327
C27756
C27751
C27755
C27752
C27720
C27727

Oral Solution
Oral Spray
Oral Suspension
Oral Tablet
Otic Cream
Otic Ointment
Otic Solution
Otic Suspension
Pack
Pad
Patch
Powder
Rectal
Rectal Cream
Rectal Foam
Rectal Gel
Rectal Ointment
Rectal Powder
Rectal Spray
Rectal Suppository
Shampoo
Shampoo Suspension
Skin Patch
Soap
Solution
Spray
Suppository
Suspension
Syrup
Tablet
Tabminder
Toothpaste
Topical Cream
Topical Foam
Topical Gel
Topical Lotion
Topical Oil
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کد اصطلاح

نام اصطلاح

C27722
C27724
C27715
C63207
C27723
C65225
C27727
C62074
C62070
C31520
C62077
C27721
C62073
C27725
C27722
C27200
C65220
C62032
C35777

Topical Ointment
Topical Powder
Topical Powder Spray
Topical Solution
Topical Spray
Topical Suspension
Urethral Gel
Urethral Suppository
Vaginal Cream
Vaginal Diaphragm
Vaginal Foam
Vaginal Gel
Vaginal Ointment
Vaginal Powder
Vaginal Ring
Vaginal Spray
Vaginal Suppository
Vaginal Tablet
Vial
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