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 فْشػز هطبلت

 

 7 (طاٖیا ؾالٔت یىیاِىتطٚ٘ پطٚ٘سٜ ؾبٔب٘ٝ) ؾپبؼ

 9 یلّج یٞب ؾىتٝ ثجت ؿتٓیؾ

 01 ؽیؾطٚ یوالؾٟب

 01 زازٜ یاٍِٛٞب ثٝ ٔطثٛط یٞب والؼ

 DO_CODED_TEXT 00 زازٜ یاٍِٛ والؼ

 DO_DATE 01 زازٜ یاٍِٛ والؼ

 DO_ TIME 01 زازٜ یاٍِٛ والؼ

 DO_ORDINAL 01 زازٜ یٛاٍِ والؼ

 DO_IDENTIFIER 02 زازٜ یاٍِٛ والؼ

 DO_QUANTITY 02 زازٜ یاٍِٛ والؼ

 MICaseReportVO 01 والؼ

 personDemographicVO 01 والؼ

 insuranceVO 10 والؼ

 admissionVO 12 والؼ

 dischargeVO 11 والؼ

 healthcareProvider 12 والؼ

 DiagnosisVO 13 والؼ

 MedicationOrderedReportVO 17 والؼ

 GeneralActionReportVO 11 ؼوال

 FamilyHistory 19 والؼ

 PMHVO 21 والؼ
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 DrugTreatmentReportVO 20والؼ

 ComplicationVO 21والؼ

 ChiefComplaintVO 22والؼ

 LabTestResultVO 22 والؼ

 messageIdentifierVO 21 والؼ

 ResultVO 23 والؼ

 27 ٛؾتیپ

 27 وكٛضٞب وس -1

 27 ٌط ٕٝیث یؾبظٔبٟ٘ب -2

 21 ثركٟب وس- 3

 11 ؾالٔت حٛظٜ یٞب ضقتٝ -4

 17 تأُٞ تیٚضق ثٝ ٔطثٛط یوسٞب -5

 17 تیخٙؿ ثٝ ٔطثٛط یوسٞب -6

 17 طـیپص ٘ٛؿ یوسٞب-7

 11 میتطذ ٍٞٙبْ ٕبضیث تیٚضق ثٝ ٔطثٛط یوسٞب -8

 11 ٕٝیث نٙسٚق -9

 21 پطٚ٘سٜ ٘ٛؿ -10

 21 ذسٔت زٞٙسٜ اضائٝ ٘مف -11

 22 میتكر -12

 22 زاضٚٞب وس-13

 22 (action)ٙسیفطآ وس-14

 23 بتیقىب وس -15

 27 ؾٛاثك وس -16
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 27 فالئٓ وس -17

 27 التیتحه عاٖیٔ -18

 21 ٝی٘مّ ّٝیٚؾ ٘ٛؿ-19

 29 ییٟ٘ب میتكر وس -20

 29 قرم ثب ٘ؿجت -21

 31 فٛاضو -22

 31 ٔطاخـ ٚ ٔٙبثـ

 

 ّب فْشػز ؿکل
 51 یوّ بٌطاْیز والؼ: 1 قىُ

 51 آٖ یاخعا ٚ PERSONDEMOGRAPHICVOوالؼ: 2 قىُ

 INSURANCEVO 15 کالس: 3 شکل

 HEALTHCAREPROVIDERVO 11 کالس: 4شکل

 DIAGNOSISVO 12 کالس: 1شکل

 MEDICATIONORDEREDREPORTVO 12 کالس: 2شکل

 GENERALACTIONREPORTVO 11 کالس: 2شکل

 FAMILYHISTORY 12 کالس: 1شکل

 PMHVO 33 سکال: 2شکل

 DRUGTREATMENTREPORTVO 35 کالس: 53شکل

 COMPLICATIONVO 31 کالس: 55شکل

 CHIEFCOMPLAINTVO 33 کالس :51شکل

 LABTESTRESULTVO 33 کالس: 53شکل

 MESSAGEIDENTIFIERVO 34 کالس: 54 شکل

 

 ّب فْشػز جذٍل
 DO_CODED_TEXT 11 والؼ: 1 خسَٚ

 DO_DATE 12 والؼ: 2 خسَٚ

 DO_ TIME 12 والؼ: 3 خسَٚ

 DO_DATE_TIME 13 والؼ: 4 خسَٚ

 DO_IDENTIFIER 13 زازٜ یاٍِٛ والؼ: 5خسَٚ

 DO_QUANTITY 14 والؼ: 6 خسَٚ
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 MICASEREPORTVO 15والؼ: 7خسَٚ

 PERSONDEMOGRAPHICVO 18 والؼ: 8خسَٚ

 20 وكٛضٞب وس ٕ٘ٛ٘ٝ: 9خسَٚ

 INSURANCEVO 21والؼ - 10 خسَٚ

 ADMISSIONVO 23والؼ - 11 خسَٚ

 DISCHARGEVO 24والؼ - 12 خسَٚ

 HEALTHCAREPROVIDERVO 25 والؼ: 13خسَٚ

 DIAGNOSISVO 27 والؼ -14 خسَٚ

 MEDICATIONORDEREDREPORTVO 28 والؼ -15 خسَٚ

 GENERALACTIONREPORTVO 29 والؼ -16 خسَٚ

 FAMILYHISTORY 29 والؼ -17 خسَٚ

 PMHVO 30 والؼ -18 خسَٚ

 DRUGTREATMENTREPORTVO 31 والؼ -19 خسَٚ

 COMPLICATIONVO 32 والؼ -20 خسَٚ

 CHIEFCOMPLAINTVO 33 والؼ -21 خسَٚ

 LABTESTRESULTVO 34 والؼ -22 َٚخس

 MESSAGEIDENTIFIERVO 34والؼ:23 خسَٚ

 RESULTVO 36 والؼ: 24 خسَٚ
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 ]ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی  [

] 

 

 ٔمسٔٝ

 .تكطیح قٛز ٞبی لّجیثجت ؾىتٝٞبی ٔطثٛط ثٝ ؾطٚیؽ تجبزَ زازٜخعئیبت زض ایٗ ؾٙس ؾقی قسٜ اؾت تب 

 (ػبهبًِ دشًٍذُ الکششًٍیکی ػالهز ایشاى)ػذبع 

٘سٜ اِىتطٚ٘یىی اِىتطٚ٘یىی ؾالٔت، ٔفبٞیٓ، اؾتب٘ساضزٞب ٚ ضاٞىبض تٛؾقٝ، ٔٙؾٛض اظ پطٚثط اؾبؼ تقطیف اضائٝ قسٜ زض وتبة پطٚ٘سٜ 

، قبُٔ اعالفبت زٚضاٖ خٙیٙی ٚ ٔبلجُ آٖ )ٔدٕٛفٝ وّیٝ اعالفبت ٔطتجظ ثب ؾالٔت قٟطٚ٘ساٖ، اظ پیف اظ تِٛس »ؾالٔت زض ایٙدب 

اؾت وٝ ثٝ نٛضت ...( اعالفبت ثسؾت آٔسٜ اظ اتٛپؿی، ٔحُ زفٗ ٚٔب٘ٙس )تب پؽ اظ ٔطي ( ٔب٘ٙس اعالفبت ٔطثٛط ثٝ ِمبح آظٔبیكٍبٞی

ٌطزز ٚ زض نٛضت ٘یبظ، ثسٖٚ اضتجبط ثب ٔىبٖ یب ظٔبٖ ذبل، تٕبْ یب ثركی اظ آٖ  ٔساْٚ ٚ ثب ٌصقت ظٔبٖ ثٝ قىُ اِىتطٚ٘یىی شذیطٜ ٔی

 «.ثٝ ؾطفت زض زؾتطؼ افطاز ٔدبظ لطاض ذٛاٞس ٌطفت

ٕ٘بیس وٝ غبِجبً ثٝ قىُ ذالنٝ  فطز ضا اضائٝ ٔی اِقٕط ٚلبیـ ٔطثٛط ثٝ ؾالٔت ٞط پیكیٙٝ ٔبزاْ زض ٚالـ پطٚ٘سٜ اِىتطٚ٘یىی ؾالٔت

ٌیطی ثب ایٗ حبَ ٚاضح اؾت وٝ قىُ. قٛزضٚز ثب ٔحٛضیت اضائٝ ٔطالجتٟبی اِٚیٝ ؾالٔتی تكىیُ  ٌطزز ٚ ا٘تؾبض ٔی ٍٟ٘ساضی ٔی

ٔٙجـ . ٞبیی اظ ٔٙبثـ ٔرتّف زض عی ظٔبٖ ایدبز ذٛاٞس قس وٝ ثب اضائٝ زازٜ ثط اؾت ٞبی اِىتطٚ٘یىی ؾالٔت أطی تسضیدی ٚ ظٔبٖ پطٚ٘سٜ

ٞبی  ٞب، ٔدٕٛفٝ ذبنی اظ پطٚ٘سٜ اِىتطٚ٘یىی ثیٕبض یب پطٚ٘سٜ اِىتطٚ٘یىی ثٟساقتی قبُٔ تٛنیف زلیمی اظ ضیع فقبِیت انّی ایٗ زازٜ

 .زا٘دبْ قسٜ ثطای قٟطٚ٘س زض ٚضقیتی ذبل ٚ یه ثطٞٝ ظٔب٘ی ٔكرم ذٛاٞس ثٛ

٘سٜ اِىتطٚ٘یىی افعاضٞبیی اؾت وٝ زض ثؿتط ٔٙبؾت اخطا قسٜ ٚ أىبٖ تحمك پطٚ ٘طْؾبٔب٘ٝ پطٚ٘سٜ اِىتطٚ٘یىی ؾالٔت ٘یع ثیبٍ٘ط ٔدٕٛفٝ 

زض . ثبقس ٞبی ٔحّی خٕـ آٚضی وطزٜ ٚ ثب آٟ٘ب زض تقبُٔ ٔی ثسیٗ نٛضت وٝ اعالفبت ؾالٔت ضا اظ ؾبیط ؾبٔب٘ٝ. ؾبظزؾالٔت ضا ٔیؿط ٔی

، ثركی اظ اعالفبت تقسازی اظ قٟطٚ٘ساٖ ضا ٍٟ٘ساضی (ٞبی اعالفبت ثیٕبضؾتب٘ی ٔب٘ٙس ؾیؿتٓ) تبض، ٞط ؾبٔب٘ٝ اعالفبتی ٔحّیایٗ ؾبذ

ٞسف اظ ثطلطاضی ؾبٔب٘ٝ پطٚ٘سٜ اِىتطٚ٘یىی . افعاضٞب أىبٖ تدعیٝ ٚ تحّیُ ایٗ اعالفبت ٚخٛز ٘ساضز ثٝ زِیُ پطاوٙسٌی ایٗ ٘طْ. وٙس ٔی

 .ی ایٗ ؾبذتبض اؾتؾبظ ؾالٔت، یىپبضچٝ

ثبقس ٚ عطح ایدبز ٚ تٛؾقٝ ایٗ ؾبٔب٘ٝ، تحت فٙٛاٖ عطح ؾپبؼ قٙبذتٝ  ٔی« ؾبٔب٘ٝ پطٚ٘سٜ اِىتطٚ٘یىی ؾالٔت ایطاٖ»ؾپبؼ ٔرفف 

ٞبیی اؾت وٝ زض ٔحٛضٞبی ٔرتّف نٛضت ٌطفتٝ ٚ زض ٟ٘بیت ٔٙدط ثٝ ایدبز یه  زض ٚالـ ایٗ عطح، قبُٔ ٔدٕٛفٝ فقبِیت. قٛز ٔی

تی یىپبضچٝ خٟت ثجت، ثبظیبثی ٚ تجبزَ اعالفبت ؾالٔت قٟطٚ٘ساٖ ذٛاٞس قس ٚ ثؿتط ٔٙبؾت ضا ثطای اضائٝ ذسٔبت ٘ٛیٗ ٘ؾبْ اعالفب

 . اِىتطٚ٘یىی زض حٛظٜ ؾالٔت، فطاٞٓ ذٛاٞس وطز

 :ثبقٙسقٛ٘س ثٝ قطح ظیط ٔیز٘جبَ ٔی عطح ؾپبؼوٝ ثب اٞساف وّی 

  ثطای پعقىبٖ ٔقبِح ٚ تیٓ ؾالٔت ثٝ ٔٙؾٛض اضائٝ ثٟتط ذسٔبت ثٟساقتی، زض اذتیبض لطاض زازٖ ؾٛاثك اعالفبت ؾالٔت افطاز

 تكریهی ٚ زضٔب٘ی ثٝ ایكبٖ

  اضائٝ ذسٔبت ٔغّٛثتط ثٝ آ٘بٖ ،ثٝ ٔٙؾٛض وٕه ثٝ اضتمبی ؾغح ؾالٔت خبٔقٝافطاز شذیطٜ، پطزاظـ ٚ ثبظیبثی اعالفبت ؾالٔت 

 ٚ ٔكبضوت ایكبٖ زض تبٔیٗ ؾالٔت ذٛز
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 ٌ٘یطی ثطای ٔسیطاٖ اضقس ٘ؾبْ ؾالٔت ثط اؾبؼ قٛاٞس ٚ یبفتٝ ٞبی ٚالقی ٚ اعالفبت نحیح ی اظ تهٕیٓایدبز ؾبٔب٘ٝ پكتیجب

 ٚ افعایف ؾطفت زؾتطؾی آ٘بٖ ثٝ اعالفبت آٔبضی ٔٛضز ٘یبظ زض ایٗ ضاثغٝ

 ایدبز یه فضبی ٔدبظی ثطای أٛض پػٚٞكی ٚ آٔٛظقی زض حٛظٜ ؾالٔت 

  ؾالٔت، اضائٝ زٞٙسٌبٖ ایٗ ذسٔبت ٚ ٔٛاضزی وٝ زض لٛا٘یٗ وكٛض ثط فٟسٜ ٘ؾبْ ایدبز اثعاضی ثطای وٕه ثٝ اضظیبثی ذسٔبت

 .ؾالٔت ٌصاقتٝ قسٜ اؾت
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 ّبی للجیػیؼشن ثجز ػکشِ

 اضظیبثی ثطای ضا ٔٙبؾجی ٚ زلیك اعالفبت ٔیتٛا٘ٙس آٟ٘ب اظ حبنُ پیبٔسٞبی ٚ فطٚلی لّجی ثیٕبضیٟبی ضٚ٘س پیكجیٙی ثب ثجت ؾیؿتٕٟبی

. ٚ انالح ٚ اضتمبی ٔساْٚ آٟ٘ب فطاٞٓ آٚض٘س فطٚلی لّجی ٞبی ثیٕبضی اظ پیكٍیطی ٌب٘ٝ ؾٝ ؾغٛح ٞبی ثط٘بٔٝ اخطای تأثیطات ٚ وبضآیی

٘یع ثٝ فٙٛاٖ ٟٔٓ تطیٗ فبضضٝ ٘بقی اظ ٔكىالت لّجی فطٚلی ٘ٝ تٟٙب ثٝ ِحبػ پیف آٌٟی ا٘ؿب٘ی ، ثّىٝ اظ ٘ؾط ( MI)لّجی ؾىتٝ

ثٛزٜ ٚ عطاحی ٘ؾبْ ثجت ایٗ فبضضٝ ، زاز ٜ ٞبی ٔفیسی ضا ثطای پبیف فبنّٝ  اضای ثطذٛضز تحٕیُ ٞعیٙٝ ٞبی التهبزی اظ إٞیت ٚیػٜ

ٞبی ، ثب ٞسف ٔسیطیت اِىتطٚ٘یىی زازٜٞبی لّجیؾیؿتٓ ثجت ؾىتٝ.اظ اٞساف ثط٘بٔٝ ٞبی وٙتطَ ثیٕبضیٟبی لّت ٚفطٚق فطاٞٓ ٔی آٚضز

ٔطثٛط ثٝ اعالفبت ٞبی فطایٙس ٞبی لّجیؾیؿتٓ ثجت ؾىتٝیه . سقٛ٘ ٔیایدبز  ثیٕبضؾتب٘ی زضثرف لّتآٚضی قسٜ زض ٔطاوع خٕـ

ای، اعالفبت ثجت قسٜ زض چٙیٗ ؾبٔب٘ٝ. وٙسٔیآٚضی، ثبظیبثی ٚ تحّیُ ٞبی ٔطتجظ ضا خٕـٚ ٘یع تٕبٔی زازٜثیٕبضی ٚ فطآیٙس زضٔبٖ 

-ٞب ٚ ٌعاضـٚ تحّیُ زازٜ وٙسؾالٔت ضا فطاٞٓ ٔیٌصاضی زض حٛظٜ ، أىبٖ ٔسیطیت ٚ ؾیبؾتٞبی ثبِیٙیط تؿٟیُ ٔسیطیت زازٜفالٜٚ ث

 .ثبقسپصیط ٔیٞب أىبٖٞبی ؾالٔت زض ٘تیدٝ ٔسیطیت اِىتطٚ٘یىی زازٌٜیطی ثطاؾبؼ قبذم

 :ثبقسٔب٘ٝ ؾپبؼ زض آزضؼ شیُ لبثُ فطاذٛا٘ی ٔیبٞبی لّجی ثٝ ؾؾطٚیؽ ایدبز قسٜ ثطای اضؾبَ اعالفبت ثجت ؾىتٝ
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 ]ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی  [

] 

 ّبی ػشٍیغکالع

ای  الالْ زازٜ. ثبقسٔی MICaseReportVO، والؼ ٌیطز ٔیٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض  اؾٙبز ثیٕبضؾتب٘یی ا زازٜوٝ ثطای ثجت ّی والؼ ان

 :ثبقس ٔیقبُٔ ٔٛاضز ظیط  ٞبی لّجیثجت ؾىتٝ

 ٜٞبی ٞٛیتی  زاز(Demographic) 

 ٜای  ثیٕٝ ٞبی زاز(Administrative) 

 ٜثبِیٙی  ٞبی زاز(Clinical) 

 

اؾت وٝ الالْ  (Sub Classes)ٞبیی  ذٛز حبٚی ظیطوالؼMICaseReportVOوالؼ . ثٝ ٕ٘بیف زضآٔسٜ اؾت 1قىُ ایٗ والؼ زض 

ثٝ ؾپبؼ  ٞبی لّجیٔطثٛط ثٝ ؾىتٝؾطٚیؽ ا٘تمبَ اعالفبت فطاذٛا٘ی ٚةایٗ والؼ ثب اؾتفبزٜ اظ .زٞس اؾٙبز ثیٕبضؾتب٘ی ضا تكىیُ ٔی

 . زٞسضا ا٘دبْ ٔی

 :ثبقسآزضؼ ٚة ؾطٚیؽ ٔصوٛض ثٝ قطح شیُ ٔی

 کالع ّبی هشثَط ثِ الگَّبی دادُ

 :اظ فجبضتٙس( Data Type)اٍِٛٞبی زازٜ . اؾتٞبی ؾطٚیؽ حبضط ٌبٞی اظ اٍِٛی زازٜ ذبل اؾتفبزٜ قسٜزض والؼ

 ٝقٛ٘سٞب ٚ فّٕیبت ٔطثٛط ثٝ آٖ ٔمبزیط، قٙبذتٝ ٔیای اظ ٔمبزیط ٔتٕبیع وٝ ثٛؾیّٝ ٚیػٌیٔدٕٛف. 

  ٝای اظ فّٕیبت تٛنیفٚ ٔدٕٛفٝ 1ٞبای اظ ٚیػٌی، ٔدٕٛفٝزازٜ ٔمساضفضبی : ٔكرهٝ انّی ثطذٛضزاض اؾتاٍِٛی زازٜ اظ ؾ-

 .وٙٙسٜ

 :چطذسیب ٞط زٚی ٔفبٞیٓ ظیط ٔیاظ ثغٛضوّی تقبضیف ٔحسٚزٜ وبضثطز اٍِٛی زازٜ حَٛ یىی 

 2.ٚ ٚاثؿتٍی یه ٔفْٟٛ ،ضاثغٝ ثیٗ تؿبٚی ٚ ٞٛیت 

ٞبی ٔرتّف ٔی تٛا٘س ٞط چٙس اؾبٔی آٟ٘ب زض ٔحیظ ،اٍِٛ ٞبی زازٜ اِٚیٝ زض ثؿیبضی اظ ٔحیظ ٞبی ثط٘بٔٝ ٘ٛیؿی اظ لجُ تقطیف قسٜ ا٘س

ٞب اؾتفبزٜ ثبقٙس وٝ زض ایٗ والؼٔیای اِٚیٝغیطٜ اظ خّٕٝ اٍِٛٞبی ٚ  string ،doubleثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ اٍِٛی زازٜ  .ٔتفبٚت ثبقس

ٞبی زازٜ ٔقٕٛال اظ اؾتب٘ساضزٞبی اٍِٛایٗ  .ا٘سقسٜٞبی زازٜ زیٍطی ٘یع ٚخٛز زاض٘س وٝ ثطای وبضثطزٞبی ذبل اذتهبنی اٍِٛ. ا٘سقسٜ،

ٞبی حبضط اظ تقسازی اظ ایٗ اٍِٛٞبی زازٜ زض والؼ. ا٘سقسٜالتجبؼ  HL7ٚ یب  ISO13606خٟب٘ی ثطای تجبزَ اعالفبت ؾالٔت ٔب٘ٙس 

 .ٌطززٔیاؾتفبزٜ قسٜ وٝ زض ازأٝ تكطیح 

                                                           
1properties 
2ISO 11404 
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 ]ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی  [

] 

 DO_CODED_TEXTکالع الگَی دادُ 

٘بْ آٖ openEHRزض اؾتب٘ساضز  .قٛزٔیقسٜ اؾتفبزٜ ٌصاضیٞب ٚ ٔفبٞیٓ وسوّٕٝای اؾت وٝ ثطای اضائٝ زازٜوالؼ زض انُ اٍِٛی ایٗ 

DV_CODED_TEXT  زض اؾتب٘ساضز ٚHL7  ٚISO 21090  ٖثٝ آCS (coded string ) ٝایٗ والؼ زاضای ؾٝ . قٛزٔیٌفت

 .ٕ٘بیف زازٜ قسٜ اؾت 1خسَٚ ثبقس وٝ زض ٔیٚیػٌی اخجبضی 

 DO_CODED_TEXTوالؼ  :1خسَٚ 

 سَضیحبر ًَع دادُ ٍیظگی

value String انغالح یب ٔفْٟٛ وس ٌصاضی قسٜ اؾت. 

codedString String  وس انغالح 

terminologyID String ٌصاضی وٝ وس انغالح اظ آٖ ا٘تربة قسٜ اؾتؾیؿتٓ وس. 

 

ثطای ؾبذت یه . ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛز 1ثب وس  HL7ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ خٙؿیت ٔطز یب ٔصوط زض ؾیؿتٓ وس ٌصاضی 

DO_CODED_TEXT حبٚی ٔفْٟٛ ٔطز ثٝ نٛضت ظیط ٔی تٛاٖ فُٕ وطز. 

 

Dim Gender AsNew DO_CODED_TEXT 

        Gender.value = "ٔطز" 
        Gender.Coded_string = "1" 

        Gender.Terminology_id = "HL7" 

 

ضٚـ زیٍطی ثطای ضاحتی  .قٛزٔیثطای ؾبذت یه فجبضت وس ٌصاضی قسٜ تقسازی ذظ زض ثط٘بٔٝ اضبفٝ  ،وٙیسٔیٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ 

زض ازأٝ فٍّٕطی . تب ثٝ ؾبزٌی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز ،قٛزؾبذتDO_CODED_TEXTٝاؾتفبزٜ آٖ اؾت وٝ فٍّٕطی ثطای تِٛیس 

 :اؾتقسٜثطای ایٗ ٔٙؾٛض ؾبذتٝ  CSثب فٙٛاٖ 

 

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 
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 :ضا ؾبذت  «ٔطز»تٛاٖ ٔمساض وس قسٜ ٔیتٟٙب ثب یه ذظ زض ثط٘بٔٝ  CSط ٍزض نٛضت اؾتفبزٜ اظ فّٕ

Dim Gender As DO_CODED_TEXT = CS("1" ,"ٔطز", "HL7") 

 

 

 DO_DATEکالع الگَی دادُ 

 .ٕ٘بیف زازٜ قسٜ اؾت2خسَٚ ٞبی آٖ زض ٚیػٌی. ایٗ والؼ ثطای اضائٝ تبضید ؾبذتٝ قسٜ اؾت

 DO_DATEوالؼ  :2خسَٚ 

 سَضیحبر ًَع دادُ ٍیظگی

year Integer َضلٓ ؾب 

month Integer  ٜضلٓ ٔب 

day Integer ضلٓ ضٚظ 

 

 DO_ TIMEکالع الگَی دادُ 

 .اؾتٕ٘بیف زازٜ قسٜ 3خسَٚ ٞبی ایٗ والؼ زض ٚیػٌی. اؾتاضائٝ ظٔبٖ ؾبذتٝ قسٜ ایٗ والؼ ثطای

 DO_ TIMEوالؼ : 3خسَٚ 

 سَضیحبر ًَع دادُ ٍیظگی

hour Integer ضلٓ ؾبفت 

minute Integer ٝضلٓ زلیم 

second Integer ٝضلٓ ثب٘ی 

 DO_ORDINALکالع الگَی دادُ 

ٔغطح قسٜ اؾت ٚ ٕ٘بیٙسٜ ی ٔمساض زازٜ ٞبیی  DV_ORDINALاٍِٛیی وٝ ثطای ٔمبزیط تطتیجی زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت زض والؼ 

،   "+++"،     "++"،    "+ "زض فٛو اظ ٔفبٞیٓ ٕ٘بزیٗ اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس، ٔب٘ٙس اؾت وٝ ٔمساض فسزی زلیمب قٙبذتٝ قسٜ ای ٘ساض٘س، ٚ 

 ."قسیس "،  "ٔتٛؾظ "،  "ذفیف "یب 
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 DO_DATE_TIMEوالؼ  :4خسَٚ 

 سَضیحبر ًَع دادُ ٍیظگی

value Integer  ٕ٘بزیٗ ٔمساض فسزی زض ٔمبزیط قٕبضقی تطتیجی ٔی ثبقس وٝ ثٝ یه ٔمساض

 .٘ؿجت زازٜ ٔی قٛز

symbol 

 

DV_CODED_TEXT ٝای ثبقس اظ ٕ٘بیف ٔتٙی ٕ٘بزیٗ ایٗ زازٜ زض قٕبضـ، وٝ ٕٔىٗ اؾت ضقت

 ,”sever” , “ moderate“ٞب، ٔثُ، یب زیٍط ا٘ٛاؿ قٕبضـ ٚاغٜ"+"ٕ٘بزٞبی 

“ mild”ٝٞبی فسزی شوط قسٜ زض ٔكرهٝ ، یب حتی ٔدٕٛفvalue ُٔث  ،

"1" ،"2" ،"3". 

 DO_IDENTIFIERکالع الگَی دادُ 

ٞبی ز٘یبی ٚالقی ٔب٘ٙس افطاز، ؾبظٔبٖ ٞب، ٔٛخٛزیت. وبضثطز زاضز( RWES) ٞبی ز٘یبی حمیمیئٝ قٙبؾٝاایٗ والؼ ثطای اض

أب  ،ا٘سٞب زض زاذُ یه حٛظٜ یب ؾبظٔبٖ یىتب عطاحی قسٜاٌطچٝ ثؿیبضی اظ ایٗ. ٞب ٚ لطاضٞب ٞطوساْ یه قٙبؾٝ زاض٘سذٛزضٚ،نٛضتحؿبة

 تٛا٘س تضٕیٗ وٙس وٝوؿی ٕ٘یثغٛض وّی  .ٌٛ٘ٝ ٘یؿتٙسٞبی ٘بزضؾت ٚ غیطٜ اغّت ایٗثقّت ذغبٞبی ٚضٚز زازٜ، عطاحی ثس، فطآیٙس

وس ّٔی، قٕبضٜ ٘ؾبْ . ٞؿتٙس "تمطیجب یىتب"ثبقس ٚ فطو ثط آٖ اؾت وٝ ایٗ قٙبؾٝ ٞب ٔی یىتب( RWES)ٞبی ز٘یبی حمیمیقٙبؾٝ

-ٚیػٌی. ٞب ضا اضائٝ زازٞبی ز٘یبی حمیمی ٔی تٛاٖ ثب ایٗ اٍِٛ آٖٞبیی ٞؿتٙس وٝ ثٝ فٙٛاٖ قٙبؾٝٔٝ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔثبَپعقىی، قٕبضٜ ٌصض٘ب

 .ٕ٘بیف زازٜ قسٜ اؾت5خسَٚٞبی ایٗ والؼ زض 

 DO_IDENTIFIERوالؼ اٍِٛی زازٜ : 5خسَٚ

 سَضیحبر ًَع دادُ ٍیظگی

issuer String  ٔطخقی وٝ قٙبؾٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٚیػٌی«id»وٙسایٗ قیء ضا ٔٙتكط ٔی. 

assigner String ؾبظٔب٘ی وٝ قٙبؾٝ ضا ثٝ آیتٕی وٝ ثبیس قٙبؾبیی قٛز، زازٜ اؾت. 

Id String زٞٙسٜ تقییٗ ٔمساضقٙبؾٝ، اغّت ثط عجك ؾبذتبضی وٝ ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ ا٘تكبض

 .ا٘سوطزٜ

type String قٙبؾٝ  ٘ٛؿ 

 DO_QUANTITYکالع الگَی دادُ 

ٞبیی اظ ایٗ ٔمبزیط قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔثبَ. قٛ٘س عطاحی قسٜ اؾتثیبٖ ٔی 3ایٗ والؼ ثطای ٕ٘بیف ٔمبزیط فسزی وٝ ثٝ ٕٞطاٜ ٚاحس

 :ثبقٙسٔی

                                                           
3
unit 
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 فكبضذٖٛ ؾیؿتِٛیه: mmHg 110  

 178:لس cm 

 ٓ7:تقساز زفقبت حّٕٝ آؾ / week 

 ٖ2.5:وبٞف ٚظ kg  

-ثقالٜٚ ایٙىٝ زض ایٗ والؼ زلت ایٗ فسز ثقٙٛاٖ وٕیت ٘یع ٔی. ثبقسایٗ ٔمبزیط زض نٛضت وّی قبُٔ یه وٕیت ٚ ٚاحس ثیبٖ آٖ ٔی

 آٔسٜ اؾت 6خسَٚ ٞبی ایٗ والؼ زض ٚیػٌی .تٛا٘س ثیبٖ قٛز

ثبقٙس، ثطاؾبؼ ٔی  DO_QUANTITYٞبی ؾٙس خبضی وٝ اظ ٘ٛؿٞبی ٔٛخٛز زض والؼٌیطی ثطای تٕبْ ٚیػٌیٜٚاحس ا٘ساظ9ًکشِ

UCUM[10]ٚاحسٞبی اؾتب٘ساضز 
 .قٛ٘سایٗ وسٞب ثٝ پیٛؾت ؾٙس خبضی اضائٝ ٔی. ثبقٙسٔی 4

 DO_QUANTITYوالؼ : 6خسَٚ 

 سَضیحبر ًَع دادُ ٍیظگی

magnitude double زض ا٘ساظٜ ٌیطی ٚظٖ یه فطز 65 ٔب٘ٙس فسز. ٔیعاٖ فسزی وٕیت. 

units string ٜ[6]ثبقس وٝ ثطاؾبؼ اؾتب٘ساضز ٌیطی قسٜ ٔیایٗ ٚیػٌی ٘كبٖ زٞٙسٜ ٚاحس ٔمساض ا٘ساظUCUM 

وٝ ثٝ پیٛؾت ایٗ ؾٙس اضائٝ  ."kg/m2", “mm[Hg]", "1/ms", "km/h": ثبقس، ٔب٘ٙس ٔی

 .قٛ٘سٔی

precision 

 

integer ٜ٘كبٖ  0ٔمساض . ثط حؿت تقساز اضلبْ ثقس اظ افكبض ضا تقییٗ ٔی وٙس ٌیطی قسٜزلت ٔمساض ا٘ساظ

ثٕقٙی ایٙؿت وٝ  -1ٌیطی قسٜ یه فسز نحیح اؾت ٚ فسز ایٗ اؾت وٝ ٔمساض ا٘ساظٜ زٞٙسٜ

تٛا٘س زض ٔٛضز ؾبیط ٔٛاضز، ٞط فسز نحیحی ٔی. ٔحسٚزیتی زض تقساز اضلبْ ثقس اظ افكبض ٚخٛز ٘ساضز

 .ثقٙٛاٖ ٔكرم وٙٙسٜ تقساز افساز ثقس اظ افكبض ٔمساض فسزی وٕیت زض ایٗ ٚیػٌی خبی ٌیطز

 MICaseReportVOکالع 

ٞبیی اظ خٙؽ اٍِٛٞبی ٗ ؾطٚیؽ ثهٛضت ٚیػٌیتٕبٔی الالْ اعالفبتی ایثبقس وٝ ٔی ثجت ؾىتٝ لّجیؾطٚیؽ ایٗ والؼ، والؼ انّی 

ٞبی ٚیػٌی 7خسَٚ زض .ٞب پطزاذتٝ ذٛاٞس قسزض ازأٝ ثٝ خعئیبت آٖ وٝ( 1قىُ )ا٘سٞبی ٔطثٛعٝ زض آٖ تقجیٝ قسٜزازٜ یب ظیط والؼ

 . ایٗ والؼ آٔسٜ اؾت

-ثٝ تفهیُ تٛضیح زازٜ قسٜ« ٞبی ؾالٔتطًٞٙ ّٔی زازٜف»ا٘س، زض ؾٙس ٞبی ایٗ ؾٙس شوط قسٜای وٝ زض والؼٞط یه اظ الالْ زازٜ

 .ا٘س

                                                           
4
Unified Code for Units of Measure 
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 والؼ زیبٌطاْ وّی: 1قىُ 

 

 

 MICaseReportVOوالؼ: 7خسَٚ

 سَضیحبر  ًَع ٍیظگی ٍیظگی

AdmissionField AdmissionFieldVO  ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ والؼAdmissionFieldVO) 

ایٗ والؼ قبُٔ وّیٝ اعالفبت ٔطثٛط ثٝ . ثبقسٔی

 .اقبضٜ ذٛاٞس قسثبقس وٝ زض ازأٝ پصیطـ ثیٕبض ٔی

CCField ChiefComplaintVO 1..1 ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ والؼChiefComplaintVO 
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ایٗ والؼ قبُٔ اعالفبت قىبیت انّی . ثبقسٔی 

 .ثیٕبض ٔی ثبقس وٝ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ٔطاخقٝ وطزٜ اؾت

complicationField complicationVO 1..n ثبقسفٛاضو ٘بقی اظ ثیٕبضی ٔی. 

diagnosisField diagnosisVO 1..n ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ والؼ diagnosisVOثبقس وٝ ٔی

زازٜ قسٜ پعقه ثطای ٘ٛؿ ثیٕبضی  اعالفبت تكریم

 .زٞسفطز ضا ٘كبٖ ٔی

discharge 

DrugField 

MedicationOrderedReportVO 1..n  ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ

اؾت وٝ  MedicationOrderedReportVOوالؼ

-اعالفبت زاضٚٞبی تدٛیع قسٜ ظٔبٖ تطذیم فطز ٔی

 .ثبقس

dischargeField dischargeVO 1..1 ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ والؼdischargeVOثبقس وٝ ٔی

اعالفبت ایٗ ٚیػٌی . زض ازأٝ تٛضیح زازٜ ذٛاٞس قس

 .وٙسٔطثٛط ثٝ ٚضقیت تطذیم ثیٕبض ضا ٍٟ٘ساضی ٔی

drugReportField DrugTreatmentReportVO n..1  ایٗ ٚیػٌی وٝ ٔطثٛط ثٝ اعالفبت زاضٚٞبی ٔهطفی

ثبقس اظ ٘ٛؿ والؼ ثیٕبض ٔی

DrugTreatmentReportVO ثبقس وٝ زض ازأٝ ٔی

 . تٛضیح زازٜ ذٛاٞس قس

familyHistoryField familyHistoryVO 1..n  ایٗ ٚیػٌی وٝ ٔطثٛط ثٝ ؾٛاثك ذب٘ٛازٌی ثیٕبض اظ

ثبقس اظ ٘ٛؿ والؼ ایٗ ثیٕبضی ٔیا٘ٛاؿ 

familyHistoryVO ثبقس وٝ زض ازأٝ تٛضیح ٔی

 . زازٜ ذٛاٞس قس

insuranceField insuranceVO 1..n  ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ والؼinsuranceVO  ٝاؾت و

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٞط . زض ازأٝ تٛضیح زازٜ ذٛاٞس قس

ثبقس، ِصا تٛا٘س ثیف اظ یه ٘ٛؿ ثیٕٝ زاقتٝ ثیٕبض ٔی

ٞبی ایٗ والؼ تٛا٘س ٕ٘ٛ٘ٝٞبی ثیٕبض ٔیثٝ تقساز ثیٕٝ

 .ؾبذتٝ قٛز

msgIdField messageIdentifierVO 1..1 ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ والؼmessageIdentifierVO ،

 .ثبقسزضثط ٌیط٘سٜ اعالفبتی زض ٔٛضز پیبْ اضؾبِی ٔی
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personField personDemographicVO 1..1  ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ والؼ

personDemographicVO  ٝٔاؾت وٝ زض ازا

ٞبی ٞٛیتی  زازٜایٗ ٚیػٌی ثٝ . تٛضیح زازٜ ذٛاٞسقس

 .وٙسیه ثیٕبض اقبضٜ ٔی

PMHField PMHVO 1..n ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ والؼ PMHVO ٝٔاؾت وٝ زض ازا

تٛضیح زازٜ ذٛاٞس قس ٚ زضثط ٌیط٘سٜ اعالفبت ٔطثٛط 

 .ثبقسفطز ٔی ثٝ ؾٛاثك ثیٕبضی

ProcedureField GeneralActioReportVO 1..n ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ والؼ 

GeneralActioReportVO  ٝٔاؾت وٝ زض ازا

تٛضیح زازٜ ذٛاٞس قس ٚ زضثط ٌیط٘سٜ اعالفبت ٔطثٛط 

-ثٝ فطآیٙسٞبی زضٔب٘ی اؾت وٝ ثطای ثیٕبض ا٘دبْ ٔی

 .ٌیطز
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 personDemographicVOکالع 

 :ثبقسیه ثیٕبض قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی ٞٛیتیٞبی  زازٜ

 ٜقٕبضٜ ّٔی، اعالفبت تِٛس ٚ  ٘بْ ذب٘ٛازٌی، ٔب٘ٙس ٘بْ، ای ٞبی قٙبؾٙبٔٝ زاز... 

  اعالفبت تٕبؼ 

 .پطزاظیٓعطاحی قسٜ اؾت وٝ زض ازأٝ ثٝ تكطیح آٖ ٔی personDemographicVOثطای ثجت ایٗ اعالفبت والؼ 

 .ٞبی ایٗ والؼ آٔسٜ اؾتٚیػٌی 8خسَٚزض  1 قىُ)ایٗ والؼ 

ُ، وس ّٔی، تبضید تِٛس، ٘بْ پسض، ٘كب٘ی ٔحُ ؾىٛ٘ت، قٕبضٜ قٙبؾٙبٔٝ، قٕبضٜ ٞبی ٘بْ، ٘بْ ذب٘ٛازٌی، ٚضقیت تأٞ قبُٔ زازٜ( 8خسَٚ

 . ثبقس تّفٗ، ّٔیت، وس پؿتی، قٙبؾٝ یٍب٘ٝ، خٙؿیت ٚ ؾبیط اعالفبت زٌٔٛطافیه ٔطثٛط ثٝ یه ثیٕبض ٔی

 
 اخعای آٖٚ  personDemographicVOوالؼ: 2قىُ 

 .ٞبی ایٗ والؼ آٔسٜ اؾتٚیػٌی 8خسَٚزض  

 personDemographicVOوالؼ : 8خسَٚ

 تٛضیحبت  ٘ٛؿ زازٜ ٚیػٌی

maritalStatus DO_CODED_TEXT 1..1 ٔمبزیط ٔرتّف آٖ زض. ثبقس زٞٙسٜ ٚضقیت تأُٞ فطز ٔی ٘كبٖ ایٗ ٚیػٌی 
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تطٔیِٙٛٛغی . ثٝ ٕ٘بیف زضآٔسٜ اؾت ٚضقیت تأُٞ لؿٕت 7پیٛؾت 

قسٜ زض وسٌصاضی ٚضقیت تأُٞ  اؾتفبزٜ

thritaEHR.maritalStatusثبقسٔی. 

nationality DO_CODED_TEXT 1..1 ٖٔمبزیط ٔطثٛعٝ ثٝ نوٛضت ووسٞبی   . ثبقس ٌط ّٔیت فطزٔی ایٗ ٚیػٌی ٕ٘بیب

ثطای وكوٛضٞبی ٔرتّوف اضائوٝ    -ISO_3166ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز  زٚ حطفی

 اظ ٘كوووب٘ی ثوووٝ ٕٞوووطاٜ ٘وووبْ ٞطوكوووٛض   ووووسٞب ایوووٗ .قوووسٜ اؾوووت 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.

htm  وس وكٛضٞب) 1پیٛؾت زض. لبثُ زضیبفت اؾت 

 .قٛ٘س چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ایٗ وسٞب ٔكبٞسٜ ٔی9خسَٚ٘یع زض )

birthDate DO_DATE 1..1 ثبقس ایٗ ٚیػٌی ٔقطف تبضید تِٛس ثیٕبض ٔی . 

Father_FirstNam

e 

String 1..1 ٘بْ پسض ثیٕبض 

firstName String 1..1 ٘بْ ثیٕبض 

lastName String 1..1 ٘بْ ذب٘ٛازٌی ثیٕبض 

fullName String 1..1 ٞبی ٘بْ ٚی زض لبِت یه ضقتٝ ثجت ٔی٘بْ وبُٔ فطز قبُٔ تٕبْ ثرف-

ٔدعا ثجت ایٗ ٌعیٙٝ زض نٛضتی پط ٔی قٛز وٝ ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی .قٛز

. اؾتفبزٜ قسٜ اؾت... ٘كسٜ ثبقس یب اظ پیكٛ٘س ٞبی ٔثُ آلب، زوتط ٚ 

ٚ  firstNameزضضٕٗ زض ٔٛالقی وٝ فطز ٔدَٟٛ اِٟٛیٝ اؾت ٘یع

lastName  ٝٔدَٟٛ اِٟٛیٝ»ذبِی اؾت ٚ تٟٙب زض ایٗ ٚیػٌی ضقت »

 .٘ٛقتٝ ٔی قٛز

fullAddress String 1..1 ٘كب٘ی وبُٔ ٔحُ ؾىٛ٘ت ثیٕبض 

IDCardNumber String 1..1 قٕبضٜ قٙبؾٙبٔٝ ثیٕبض 

nationalCode String 1..1  ضلٕی ثیٕبض 10وس ّٔی 

postalCode String 1..1  ضلٕی ٔحُ ؾىٛ٘ت ثیٕبض 10وسپؿتی 

gender DO_CODED_TEXT 1..1 ٖثرف وسٞبی ٔطثٛط ثٝ آٖ ثبیس عجك. زٞٙسٜ خٙؿیت فطزاؾت٘كب 

ثبقسوٝ ثب ؾیؿتٓ وسٌصاضی  8پیٛؾت زض خسَٚ ٔٛخٛز زض خٙؿیت

thritaEHR.gender ایدبز قسٜ اؾت. 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm
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homeTel String 1..1 قٕبضٜ تّفٗ ٔٙعَ فطز. 

mobileNumber String 1..1 قٕبضٜ تّفٗ ٕٞطاٜ فطز. 

educationLevel DO_CODED_TEXT 1..1 زض خسَٚ  ٔیعاٖ تحهیالت وسٞبی ٔطثٛعٝ زض ثرف. ٔیعاٖ تحهیالت فطز

 .لبثُ ٔكبٞسٜ اؾت18پیٛؾت ٔٛخٛز زض 

 ٕ٘ٛ٘ٝ وس وكٛضٞب: 9خسَٚ

 ػیؼشن کذگزاسی کذ کـَس ًبم کـَس

 IR جوَْسی اػالهی ایشاى

ISO_3166-1 افغبًؼشبى AF 

 CA کبًبدا
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 insuranceVOکالع 

تٛا٘س ثیف اظ ٕٞب٘غٛض وٝ پیكتط ٘یع شوط قس، یه فطز ٔی(.3قىُ )ٌیطزای ثیٕٝ ثیٕبض ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ایٗ والؼ ثطای ثجت زازٜ

ٕٞچٙیٗ زض نٛضتی وٝ ثیٕبض ثیٕٝ ٘ساقتٝ . تٛا٘س ایدبز قٛزٕ٘ٛ٘ٝ اظ ایٗ والؼ ٔی 0*..ثٙبثطایٗ ثٝ اظای ٞط ثیٕبض . زاقتٝ ثبقس یه ثیٕٝ

اخعای ایٗ والؼ  10خسَٚ زض. بتی زض ٔٛضز ثیٕٝ فطز ٘یع ٚخٛز ٘رٛاٞس زاقت ٚ ثٙبثطایٗ ایٗ والؼ ٘یع ایدبز ٘رٛاٞس قسثبقس، اعالف

 .تكطیح قسٜ اؾت

ٕ٘بیٙس، ٔالحؾبت ٔطثٛط ثٝ ایٗ زؾتٝ اظ اؾتفبزٜ ٔی 92ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ثیٕبضاٖ تهبزفی اظ ثیٕٝ ٚظاضت ثٟساقت ثط عجك ٔبزٜ  9ًکشِ

 .شوط قسٜ اؾت10خسَٚ ٞبی ایٗ والؼ زض ثیٕبضاٖ ثؿتطی زض ٔٛضز ٞط یه اظ ٚیػٌی

 
 insuranceVOوالؼ : 3قىُ 

 insuranceVOوالؼ - 10خسَٚ 

 سَضیحبر  گًَِ دادُ ٍیظگی

insuranceBookletSerialNumber String 1..1 ٔمساض ایٗ . قٕبضٜ ؾطیبَ زفتطچٝ ثیٕٝ ثیٕبض اؾت

 .ثیٕبضاٖ تهبزفی تٟی اؾتٚیػٌی زض ٔٛضز 

insuranceExpirationDate DO_DATE 1..1 زٞستبضید پبیبٖ افتجبض زفتطچٝ ثیٕٝ ثیٕبض ضا ٘كبٖ ٔی .

 .ٔمساض ایٗ ٚیػٌی زض ٔٛضز ثیٕبضاٖ تهبزفی تٟی اؾت

expirationBooklet Boolean 1..1  ّٓاظ ایٗ لboolean  ٝثطای ٘كبٖ زازٖ ٔٛاضزی و
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ٞبی زفتطچٝ ثیٕٝ تب پبیبٖ اتٕبْ ثطيافتجبض زفتطچٝ 

ٔمساض ایٗ ٚیػٌی زض ٔٛضز . قٛزاؾت، اؾتفبزٜ ٔی

 .ثیٕبضاٖ تهبزفی تٟی اؾت

insuranceBox DO_CODED_TEXT 1..n ٕٝثطذی اظ ؾبظٔبٖ. وٙسفطز ضا ٔكرم ٔی نٙسٚق ثی-

ٞبی ٌط، زاضای چٙس نٙسٚق ثطای ثیٕٝٞبی ثیٕٝ

تأٔیٗ اختٕبفی، زاضای ثبقٙس، ٔثالً ثیٕٝ ٔرتّف ٔی

أب . ثیٕٝ وبضٔٙسی، ثیٕٝ ٔىُٕ ٚ یب ؾطپبیی اؾت

ٌط، ٞیچ ٞبی ثیٕٕٝٔىٗ اؾت ثطذی اظ ایٗ ؾبظٔبٖ

نٙسٚق ذبنی ٘ساقتٝ ثبقٙس، زض ایٙهٛضت ایٗ ٚیػٌی 

ایٗ اعالفبت اظ ثرف . ٔمساض تٟی ذٛاٞس زاقت

 نٙسٚق ثیٕٝ

. ٌطززاؾترطاج ٔی12پیٛؾت زض خسَٚ ٔٛخٛز زض

ؾیؿتٓ وسٌصاضی ٔٛضز اؾتفبزٜ 

thritaEHR.insuranceBox زض ضٕٗ زض . ثبقسٔی

ٔٛضز ثیٕبضاٖ تهبزفی، ٔمساض ایٗ ٚیػٌی ٕٞب٘غٛض وٝ 

 .ذٛاٞس ثٛز« 92ٔبزٜ »شوط قسٜ، ثطاثط 12پیٛؾت زض

insuredNumber String 1..1 قٕبضٜ ثیٕٝ فطز اؾت. 

insurerName String 1..1 ٕٝپیٛؾت ٞبی ٔٛخٛز زض ٘بْ ؾبظٔبٖ.ٌط٘بْ ؾبظٔبٖ ثی

 ٌط ٞبی ثیٕٝؾبظٔبٖ، 2

ٕٞب٘غٛض وٝ زض خسَٚ ٔكرم اؾت، ٘بْ . آٔسٜ اؾت

ٚظاضت »ٌط زض ٔٛضز ثیٕبضاٖ تهبزفی، ؾبظٔبٖ ثیٕٝ

 .ٌطززشوط ٔی« ثٟساقت

insurerID String 1..1 ٕٝقٙبؾٝ 2پیٛؾت ٌط وٝ زض خسَٚ قٙبؾٝ ؾبظٔبٖ ثی ،

 ٌط ٞبی ثیٕٝؾبظٔبٖٞط یه اظ

 . آٔسٜ اؾت

recommendationLetterNumber String 1..1 ٘بٔٝ  قٕبضٜ ٔقطفی 

insuranceAgent healthcareProviderVO 1..1 ٌٕٝطٕ٘بیٙسٜ ؾبظٔبٖ ثی 
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 admissionVOکالع 

شوط قسٜ والؼ  خعئیبت ای11ٗخسَٚ زض.ثبقس ٔیپصیطـ ٚ تطذیم ثیٕبض  ،ثبِیٙیٞبی  تطذیم ٚ قبُٔ زازٜ اعالفبتحبٚی ایٗ والؼ 

 .اؾت

 admissionVOوالؼ - 11خسَٚ 

 تٛضیحبت  ٌٛ٘ٝ زازٜ ٚیػٌی

admissionDate DO_DATE 1..1 تبضید پصیطـ ثیٕبض 

admissionTime DO_TIME 1..1 پصیطـ ثیٕبض ؾبفت 

admissionType DO_CODED_TEXT 1..1 ا٘ٛاؿ ٔرتّف پصیطـ زض . وٙس ٘ٛؿ پصیطـ ثیٕبض ضا ٔكرم ٔی

شوط قسٜ 9پیٛؾت ض خسَٚ ٔٛخٛز زض ٜ زس٘ٛؿ پصیطق ثرف

ؾیؿتٓ وسٌصاضی ٔٛضز اؾتفبزٜ . اؾت

thritaEHR.admissionType ثبقسٔی. 

admissionWard HospitalWardVO 1..1  ٖثؿتطی قسٜ اؾتاعالفبت ثركی اؾت وٝ ثیٕبض زض آ 

Admitting Doctor healthcareProviderVO 1..1 اظ ٘ٛؿ والؼ  .وٙسوٙٙسٜ ضا تقییٗ ٔیثؿتطی اعالفبت پعقه

healthcareProviderVO  ٜثٛزٜ وٝ زض ازأٝ تٛضیح زاز

وٙٙسٜ لبثُ شوط اؾت وٝ تٟٙب یه پعقه ثؿتطی.ذٛاٞس قس

 .قٛزثطای ٞط ثیٕبض زض٘ؾط ٌطفتٝ ٔی

AttendingDoctor healthcareProviderVO 1..1 ثبقس٘بْ پعقه قیفت ٔی. 

Institue OrganizationVO 1..1  ْاعالفبت ٔطثٛط ثٝ ٔطوع اضؾبَ وٙٙسٜ اعالفبت اظ لجیُ ٘ب

ٔطوع، قٙبؾٝ ٔطوع، ٚ ٕٞچٙیٗ زِیُ ٔطاخقٝ ثیٕبض ثٝ ٔطوع ضا 

 .زض ثط ٔی ٌیطز

medicalRecordNumber String 1..1 ٜپعقىی ثیٕبض اؾت قٕبضٜ پطٚ٘س. 

reasonForEncounter String 1..n وٙس ایٗ ٚیػٌی فّت ٔطاخقٝ ثیٕبض ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ضا ٔكرم ٔی

قسٜ تٛؾظ زفتط آٔبض ٚ فٙبٚضی وٝ زض آیٙسٜ ثهٛضت وسٌصاضی

 .اعالفبت افالْ ذٛاٞس قس

referringDoctor healthcareProviderVO 1..1 اظ ٘ٛؿ . ٕ٘بیس اعالفبت پعقه اضخبؿ زٞٙسٜ ثیٕبض ضا ثیبٖ ٔی
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ثٛزٜ وٝ زض ازأٝ تٛضیح  healthcareProviderVOوالؼ 

-لبثُ شوط اؾت وٝ تٟٙب یه پعقه اضخبؿ. زازٜ ذٛاٞس قس

 .قٛززٞٙسٜ ثطای ٞط ثیٕبض زض٘ؾط ٌطفتٝ ٔی

 dischargeVOکالع 

خعئیبت ایٗ والؼ شوط قسٜ 12خسَٚ زض.ثبقس ثبِیٙی، پصیطـ ٚ تطذیم ثیٕبض ٔی ٞبی ایٗ والؼ حبٚی اعالفبت تطذیم ٚ قبُٔ زازٜ

 .اؾت

 dischargeVOوالؼ - 12خسَٚ 

 سَضیحبر  گًَِ دادُ ٍیظگی

conditionOnDischarge DO_CODED_TEXT 1..1 ٔثال ایٙىٝ ثیٕبض ثب . ثبقس ٔی ٚضقیت ثیٕبض ٍٞٙبْ تطذیم ثیبٍ٘ط

. اؾت یب ثب ضضبیت قرهی ثٟجٛزی وبُٔ یب ٘ؿجی ٔطذم قسٜ

پیٛؾت زض خسَٚ ٔٛخٛز زض  تطذیم ٔمبزیط ٔطثٛعٝ ثط اؾبؼ ثرف

ؾیؿتٓ وسٌصاضی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض اؾترطاج ایٗ وسٞب . ثبقسٔی 10

thritaEHR.conditionOnDischarge ثبقس ٔی. 

dischargeDate DO_DATE 1..1 تبضید تطذیم ثیٕبض 

dischargeTime DO_TIME 1..1 ؾبفتتطذیم ثیٕبض 
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 healthcareProviderکالع 

اظ آ٘دبیی وٝ ایٗ والؼ وّی عطاحی قسٜ . ایٗ والؼ ثطای اضائٝ اعالفبت ٔطتجظ ثب اضائٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔبت ؾالٔت عطاحی قسٜ اؾت

)پطؾتبض ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطزیب اؾت ٔی تٛا٘س زض ٔسَ وطزٖ پعقه 

 

 .آٔسٜ اؾت13خسَٚٚیػٌیٟبی ایٗ والؼ زض . (4قىُ
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 healthcareProviderVOوالؼ : 4قىُ

 

 healthcareProviderVOوالؼ : 13خسَٚ

 سَضیحبر  ًَع دادُ ٍیظگی

firstName String 1..1 ٘بْ اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت 

lastName String 1..1 اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت ٘بْ ذب٘ٛازٌی 

fullName String 1..1  ُٔایٗ ٌعیٙٝ زض نٛضتی پط ٔی قٛز وٝ ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی ٔدعا ثجت  –٘بْ وب

 .اؾتفبزٜ قسٜ اؾت... ٘كسٜ ثبقس یب اظ پیكٛ٘س ٞبی ٔثُ آلب، زوتط ٚ 

identifier DO_IDENTIFIER 1..1  ْقٙبؾٝ اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت ؾالٔت ٔثُ قٕبضٜ ٘ؾبْ پعقىی، قٕبضٜ ٘ؾب

زض ٘تیدٝ ثب تٛخٝ ٘ٛؿ ایٗ لّٓ، . پطؾتبضی، قٕبضٜ ٕ٘بیٙسٜ ثیٕٝ ٚ یب وس ّٔی

 :ٞبی آٖ ثجت قٛ٘ستٛا٘ٙس زض ٞط یه اظ ٚیػٌیٔٛاضز ظیط ٔی

Issuer  : اظ ثیٗ یىی اظ ٔٛاضزMed_Council ،Nursing_Org، 

National_Org_Civil_Regٌْط ٞبی ثیٕٝؾبظٔبٖٞبی ٚ یب یىی اظ ٘ب 
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 .ثبیس اذتهبل زازٜ قٛز2پیٛؾت ٔٛخٛز زض 

Assigner :اظ ثیٗ یىی اظ ٔٛاضزMed_Council ،Nursing_Org یىی اظ ،

 ٌط ٞبی ثیٕٝؾبظٔبٖثب فٙٛاٖ  2پیٛؾت ٌط ٔٛخٛز زض ٞبی ؾبظٔبٖ ثیٕٝ٘بْ

 .ثبیس اذتهبل زازٜ قٛزNational_Org_Civil_Regٚ یب

Type : یىی اظ ٔٛاضزMed_ID ،Nursing_ID ،

Midwifery_ID،Insurance_Agent_ID  ٚNational_Code ثبیس

 .اذتهبل زازٜ قٛز

Id :قٙبؾٝ ٔٛضز ٘ؾط. 

role DO_CODED_TEXT 1..1  ٘مف ٘مف اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت ؾالٔت وسٞبی ٔطثٛط ثٝ ایٗ لؿٕت زض ثرف

 .آٔسٜ اؾت20پیٛؾت زض خسَٚ ٔٛخٛز زض  زٞٙسٜ اضائٝ

specialty DO_CODED_TEXT 1..1 ٝوسٞبی . ثبقسٌبٖ ذسٔت ٔیٞبی حٛظٜ ؾالٔت وٝ ٔرتم اضائٝ زٞٙسضقت

 ٞبی حٛظٜ ؾالٔت ضقتٝٔطثٛط ثٝ ایٗ لّٓ زض ثرف 

ؾیؿتٓ وسٌصاضی ٔٛضز اؾتفبزٜ .آٔسٜ اؾت 5پیٛؾت اظ خسَٚ ٔٛخٛز زض 

thritaEHR.specialty اؾت. 

 DiagnosisVOکالع 

 
 DiagnosisVOوالؼ : 5قىُ

 

 .زٞسایٙىالؼ اعالفبت ٘ٛؿ ثیٕبضی فطز ضا وٝ تٛؾظ پعقه تكریم زازٜ قسٜ اؾت ٘كبٖ ٔی

 .خعئیبت ایٗ والؼ آٚضزٜ قسٜ اؾت14خسَٚ زض 

 DiagnosisVOوالؼ  -14خسَٚ 
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 سَضیحبر  ًَع دادُ ٍیظگی

Diagnosis DO_CODED_TEXT 1..n  ثبقس وٝ وسٞبی ٔطثٛط ثٝ ایٗ لّٓ تكریم زازٜ قسٜ تٛؾظ پعقه ٔی

 .آٚضزٜ قسٜ اؾت 12قٕبضٜای زض پیٛؾت زازٜ

DateOfInitial DO_DATE 1..1 ثبقسٔكرم وٙٙسٜ تبضید تكریم اِٚیٝ تٛؾظ پعقه ٔی. 

Severity DO_ORDINAL 1..1 ایٗ ٚیػٌی اظ (. "قسیس "،"ٔتٛؾظ "،"ذفیف")ثبقسٔیعاٖ قست ثیٕبضی ٔی

ای ثرف ا٘ٛاؿ ؾبذتبضٞبی زازٜثبقس وٝ زض ٔی DO_ORDINAL٘ٛؿ 

 .تٛضیح زازٜ قس

Status DO_CODED_TEXT 1..1  زض نٛضت اِٚیٝ  "تكریم ٟ٘بیی"زض نٛضت ٟ٘بیی ثٛزٖ تكریم ثطاثط ثب ٚ

 20پیٛؾت قٕبضٜ وس تكریم ٟ٘بیی زض  .ثٛزٖ تكریم ٔمساضی ٕ٘ی ٌیطز

 .آٚضزٜ قسٜ اؾت

 MedicationOrderedReportVOکالع 

 
 MedicationOrderedReportVOوالؼ : 6قىُ

 .ثبقسخسَٚ شیُ اعالفبت ٔطثٛط ثٝ ایٗ والؼ ٔی. ٔطثٛط ثٝ ٘ؿرٝ پعقه ثطای ثیٕبض ضا زضثطزاضزوالؼ اعالفبت  ایٗ

 

 

 MedicationOrderedReportVOوالؼ  -15خسَٚ 
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 تٛضیحبت  ٘ٛؿ زازٜ ٚیػٌی

AdministrationDate DO_DATE 1..1 ٚتبضید تدٛیع زاض. 

AdministrationTime DO_TIME 1..1 ٚظٔبٖ تدٛیع زاض. 

Dercription String 1..1 ٜتٛضیحبت ٔطثٛط ثٝ زاضٚٞبی تدٛیع قس. 

Dosage DO_QUANTITY 1..1 ظ ٔهطفی زاضٚی تدٛیع قسٜٚٔمساض ز. 

DrugGenericName String 1..1 ٜ٘بْ غ٘طیه زاضٚی تدٛیع قس. 

DrugName DO_CODEC_TEXT 1..1  لبثُ زؾتطؾی اؾت 13پیٛؾت ٘بْ زاضٚی تدٛیع قسٜ وٝ اظ ضٚی. 

Frequency DO_CODEC_TEXT 1..1 ٚتٛاتط اؾتفبزٜ اظ زاض. 

LongTem DO_QUANTITY 1..1  ٖاؾتفبزٜ عٛال٘ی ٔست اظ زاضٚظٔب. 

Route DO_CODEC_TEXT 1..1 ٚافٓ اظ ذٛضاوی، تعضیك فضال٘ی، تعضیك ٚضیسی )٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظ زاض

 ٚ)... 

Shape DO_CODEC_TEXT 1..1 قىُ زاضٚی تدٛیعی. 

TotalNumber int 1..1 تقساز ٚاحس. 

 GeneralActionReportVOکالع 

 
 GeneralActionReportVOوالؼ : 7قىُ

 

 .ثبقسخسَٚ شیُ اعالفبت ٔطثٛط ثٝ ایٗ والؼ ٔی. ضا زضثطزاضز السأبت زضٔب٘ی ا٘دبْ قسٜ ثط ضٚی ثیٕبضوالؼ اعالفبت  ایٗ
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 GeneralActionReportVOوالؼ  -16خسَٚ 

 تٛضیحبت  ٘ٛؿ زازٜ ٚیػٌی

ActionDescription String 1..1 تٛضیحبت ٔطثٛط ثٝ الساْ زضٔب٘ی ا٘دبْ قسٜ ثط ضٚی ثیٕبض 

ActionName DO_CODED_TEXT 1..1  آٚضزٜ قسٜ اؾت 14پیٛؾت٘بْ الساْ ا٘دبْ قسٜ ثط ضٚی ثیٕبض وٝ  زض. 

EndDate DO_DATE 1..1 تبضید  پبیبٖ الساْ نٛضت ٌطفتٝ ثط ضٚی ثیٕبض. 

EndTime Do_TIME 1..1 ظٔبٖ  پبیبٖ الساْ نٛضت ٌطفتٝ ثط ضٚی ثیٕبض. 

StartDate DO_DATE 1..1 تبضید  قطٚؿ  الساْ نٛضت ٌطفتٝ ثط ضٚی ثیٕبض. 

StartTime Do_TIME 1..1 ظٔبٖ  قطٚؿ  الساْ نٛضت ٌطفتٝ ثط ضٚی ثیٕبض. 

TimeTaken DO_QUANTITY 1..1  ٜثط ضٚی ثیٕبض ثٝ عَٛ ا٘دبٔیسٜ اؾتٔست ظٔب٘ی وٝ الساْ ا٘دبْ قس. 

 FamilyHistoryکالع 

ٞبی زٞٙسٜ ٚیػٌیخسَٚ شیُ ٘كبٖ. قٛزٞبی لّجی ضا  قبُٔ ٔیایٗ والؼ اعالفبت ؾٛاثك ذب٘ٛازٌی فطز ضا زض ٔٛضز اثتال ثٝ ثیٕبضی

 .ثبقسایٗ والؼ ٔی

 
 FamilyHistoryوالؼ : 8قىُ

 

 FamilyHistoryوالؼ  -17خسَٚ 

 تٛضیحبت   ٘ٛؿ زازٜ ٚیػٌی

Condition DO_CODED_TEXT  1..1  لبثُ  16پیٛؾت ٘بْ ثیٕبضی قبیـ زض ؾٛاثك ذب٘ٛازٌی وٝ اظ ضٚی

 .زؾتطؾی اؾت
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Description String  1..1 ٜتٛضیحبت ٔٛضز ٘یبظ ثطای ثیٕبضی شوط قس. 

is_CauseofDeath bool  1..1  اٌط ثیٕبضی ٔٙدط ثٝ فٛت ٌطزیسٜ قسٜ ثبقس ایٗ ٔمساض ثطاثطTrue 

 .ٔی ٌطزز

RelatedPerson DO_CODED_TEXT  1..1  ٔمساض ٔی ٌیطز 21٘ؿجت ثب ثیٕبضوٝ اظ ضٚی پیٛؾت. 

 PMHVOکالع 

 
 PMHVOوالؼ : 9قىُ

 

 .ثبقسٞبی ایٗ والؼ ٔیزٞٙسٜ ٚیػٌیخسَٚ شیُ ٘كبٖ. ضا زضثطزاضز ٞبثیٕبضیزض ایٗ والؼ اعالفبت ؾٛاثك فطز زض اثتال ثٝ 

 

 PMHVOوالؼ  -18خسَٚ 

 سَضیحبر  ًَع دادُ ٍیظگی

Condition DO_CODED_TEXT 1..1  16پیٛؾتقبُٔ ٘ٛؿ ؾبثمٝ ثیٕبضی فطز ٔیجبقس وٝ ٔیجبیؿتی اظ ضٚی   

 .ٔمساض زٞی ٌطزز

Dateofonset DO_CODED_TEXT 1..1 تبضید قطٚؿ ؾٛاثك ثیٕبضی لجّی. 

Description string 1..1 تٛضیحبت زض ٔٛضز ثیٕبضی لجّی. 

onsetDurationTO DO_CODED_TEXT 1..1 ٔست ظٔبٖ ازأٝ زاقتٗ ثیٕبضی لجّی. 
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 DrugTreatmentReportVOکالع

 
 DrugTreatmentReportVOوالؼ : 10قىُ

 

 .ثبقسٞبی ایٗ والؼ ٔیزٞٙسٜ ٚیػٌیخسَٚ شیُ ٘كبٖ. ایٗ والؼ اعالفبت زاضٚٞبی ٔهطفی ثیٕبض زض ظٔبٖ ثؿتطی ضا زضثطزاضز

 DrugTreatmentReportVOوالؼ  -19خسَٚ 

 تٛضیحبت  ٘ٛؿ زازٜ ٚیػٌی

Description string 1..1 تٛضیحبت ٔطثٛط ثٝ زاضٚی ٔهطفی. 

Dosage DO_QUANTITY 1..1 ٜزظ زاضٚی اؾتفبزٜ قس. 

DosageTotal DO_QUANTITY 1..1 ٜخٕـ وُ ٔمساض زاضٚی اؾتفبزٜ قس. 

DrugGenericName string 1..1  ْغ٘طیه زاضٚ٘ب. 

DrugName DO_CODEC_TEXT 1..1  لبثُ زؾتطؾی اؾت 13پیٛؾت ٘بْ زاضٚی تدٛیع قسٜ وٝ اظ ضٚی. 

Frequnecy DO_CODEC_TEXT 1..1  اؾتفبزٜ اظ زاضٚاتطٛت. 

LongTem DO_QUANTITY 1..1 ٚظٔبٖ اؾتفبزٜ عٛال٘ی ٔست اظ زاض. 

Route DO_CODEC_TEXT 1..1 ٚافٓ اظ ذٛضاوی، تعضیك فضال٘ی، تعضیك ٚضیسی )٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظ زاض

 ٚ)... 

Shape DO_CODEC_TEXT 1..1 ٚقىُ زاض. 
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TotalNumber int 1..1 تقساز ٚاحس. 

UseEndDate DO_DATE 1..1 ٚتبضید ا٘تٟبی اؾتفبزٜ اظ زاض. 

UseEndTime Do_TIME 1..1  اؾتفبزٜ اظ زاضٚظٔبٖ ا٘تٟبی. 

UseStartDate DO_DATE 1..1 ٚتبضید قطٚؿ  اؾتفبزٜ اظ زاض. 

UseStartTime Do_TIME 1..1 ٚظٔبٖ قطٚؿ  اؾتفبزٜ اظ زاض. 

 ComplicationVOکالع

 
 ComplicationVOوالؼ : 11قىُ

 

 

ثؿتطی یب افٕبِی وٝ ثط ضٚی ثیٕبض نٛضت ٌطفتٝ اؾت قبُٔ حبَ  فٛاضضی ٔی ثبقس وٝ زض ٍٞٙبْاعالفبت ٔطثٛط ثٝ قبُٔ والؼ  ایٗ

  .ثیٕبض ٌطزیسٜ اؾت

 ComplicationVOوالؼ  -20خسَٚ 

 سَضیحبر  ًَع دادُ ٍیظگی

CausativeAgent DO_CODED_TEXT 1..1  ٘ٛؿ الساْ زضٔب٘ی وٝ ثط ضٚی ثیٕبض نٛضت ٌطفتٝ ٚ ثبفث فٛاضو خب٘جی ثط

 .ٔمساض ٔی ٌیطز 14خسَٚ ضٚی ثیٕبض ٌطزیسٜ اؾت ٚ اظ ضٚی 

Complication DO_CODEC_TEXT 1..1 22٘ٛؿ فبضضٝ ای وٝ ثیٕبض ثساٖ زچبض ٌطزیسٜ اؾت ٚ اظ ضٚی پیٛؾت  

 .ٔمساض زٞی ٔی ٌطزز

Description string 1..1 ٝتٛضیحبت ٔطثٛط ثٝ فبضض. 

Severity DO_ORDINAL 1..1 قست فبضضٝ زض ایٗ لؿٕت لطاض ٔی ٌیطز. 
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 ChiefComplaintVOکالع

 
 ChiefComplaintVOوالؼ : 12قىُ

 

 .ٕ٘بییٓزض ایٗ والؼ فّت انّی ٔطاخقٝ ثیٕبض ثٝ ثیٕبضؾتبٖ یب پعقه ضا ٔكرم ٔی 

 ChiefComplaintVOوالؼ  -21خسَٚ 

 تٛضیحبت  ٘ٛؿ زازٜ ٚیػٌی

DateofOnset DO_DATE 1..1 تبضید ٚلٛؿ ثیٕبضی وٝ ثیٕبض ثٝ آٖ زِیُ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ٔطاخقٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت. 

Description string 1..1 ٝتٛضیحبت زض ٔٛضز فّت انّی ٔطاخق. 

Symptoms DO_CODEC_TEXT 1..1  لبثُ اؾتفبزٜ ٔی ثبقس  15پیٛؾت٘ٛؿ ثیٕبضی وٝ اظ ضٚی. 

TimeofOnset DO_TIME 1..1 ظٔبٖ ٚلٛؿ ثیٕبضی وٝ ثیٕبض ثٝ آٖ زِیُ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ٔطاخقٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت. 

 LabTestResultVOکالع 

 
 LabTestResultVOوالؼ : 13قىُ

 

ایٗ والؼ قبُٔ والؼ ٞبی ظیط ٔی ثبقس وٝ ثطای اؾتفبزٜ اظ . زض ایٗ والؼ وّیٝ آظٔبیكبت ا٘دبْ ٌطزیسٜ ثط ضٚی ثیٕبض لطاض ٔی ٌیطز

 .ایٗ والؼ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیط٘س
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 LabTestResultVOوالؼ  -22خسَٚ 

 تٛضیحبت ٘ٛؿ زازٜ یػٌیٚ

ThrombinTimeVO LabTestResultVO ثٝ ضٕیٕٝ ؾٙس ضإٞٙبی تجبزَ اعالفبت آظٔبیكٍبٜ ٔطاخقٝ قٛز 

LiverFunctionVO LabTestResultVO ثٝ ضٕیٕٝ ؾٙس ضإٞٙبی تجبزَ اعالفبت آظٔبیكٍبٜ ٔطاخقٝ قٛز. 

BloodGroupVO LabTestResultVO  ٜٔطاخقٝ قٛزثٝ ضٕیٕٝ ؾٙس ضإٞٙبی تجبزَ اعالفبت آظٔبیكٍب. 

BloodLipidsVO LabTestResultVO ثٝ ضٕیٕٝ ؾٙس ضإٞٙبی تجبزَ اعالفبت آظٔبیكٍبٜ ٔطاخقٝ قٛز. 

CoagulationVO LabTestResultVO ثٝ ضٕیٕٝ ؾٙس ضإٞٙبی تجبزَ اعالفبت آظٔبیكٍبٜ ٔطاخقٝ قٛز. 

UAVO LabTestResultVO  ٜٔطاخقٝ قٛزثٝ ضٕیٕٝ ؾٙس ضإٞٙبی تجبزَ اعالفبت آظٔبیكٍب. 

UA24HVO LabTestResultVO ثٝ ضٕیٕٝ ؾٙس ضإٞٙبی تجبزَ اعالفبت آظٔبیكٍبٜ ٔطاخقٝ قٛز. 

CBCVO LabTestResultVO ثٝ ضٕیٕٝ ؾٙس ضإٞٙبی تجبزَ اعالفبت آظٔبیكٍبٜ ٔطاخقٝ قٛز. 

ThyroidVO LabTestResultVO  ٕٝآظٔبیكٍبٜ ٔطاخقٝ قٛز تجبزَ اعالفبت ضإٞٙبیؾٙس ثٝ ضٕی. 

 

 messageIdentifierVOکالع 

ٞبی ٔٛخٛز زض ایٗ والؼ ٚیػٌی(. 14قىُ )ثبقس ٞبی ٔرتّف ٔٛضز اؾتفبزٜ زض تجبزَ زازٜ ثب ایٗ ؾطٚیؽ ٔیایٗ والؼ حبٚی قٙبؾٝ

 .ثبقٙسٔی خسَٚ ٔغبثك 

 

 messageIdentifierVOؼ وال: 14قىُ 

 messageIdentifierVOوالؼ:23خسَٚ 
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 سَضیحبر  گًَِ دادُ ٍیظگی

Composer healthcareProviderVO 1..1  ایٗ ٚیػٌی ٔكرهبت فطزی ضا وٝ ٔؿئِٛیت اعالفبت اضؾبِی

ایٗ ٚیػٌی اظ ٘ٛؿ والؼ . قٛزثبقس، قبُٔ ٔیثقٟسٜ آٖ ٔی

healthcareProviderVO ثبقسٔی. 

compositionUID String 1..1 ُقسٜ قٙبؾٝ ٔٙحهط ثفطز ٔطثٛط ثٝ اعالفبت پطٚ٘سٜ ثبِیٙی تكىی

ٞبی ثیٕبض ثطای اِٚیٗ ثبض، ایٗ قٙبؾٝ اظ پؽ اظ اضؾبَ زازٜ. اؾت

ثٝ ؾیؿتٓ  ResultVOخب٘ت ؾبٔب٘ٝ ؾپبؼ ٚ اظ عطیك والؼ

ایٗ قٙبؾٝ ثبیس زض تٛؾظ . قٛزوٙٙسٜ زازٜ فطؾتبزٜ ٔیاضؾبَ

ٞبی ثقسی زازٜ ؾیؿتٓ اضؾبَ وٙٙسٜ ٍٟ٘ساضی قٛز تب زض اضؾبَ

ٔٛضز اؾتفبزٜ ( زضنٛضت ٘یبظ ثٝ ٚیطایف پطٚ٘سٜ)ثطای ٕٞبٖ پطٚ٘سٜ 

 .لطاض ٌیطز

systemId DO_IDENTIFIER 1..1 ْخٟت . وٙٙسٜ زازٜ اؾتافعاضی اضؾبَقٙبؾٝ یٍب٘ٝ ؾیؿتٓ ٘ط

زضیبفت ایٗ قٙبؾٝ ثب زفتط آٔبض ٚ فٙبٚضی اعالفبت ٚظاضت ثٟساقت 

ٚ issuerثطای اؾتفبزٜ اظ ایٗ ٚیػٌی . تٕبؼ حبنُ فطٔبییس

assigner  ایٗ قٙبؾٝ ضا ثب ٔمساضMOHME_IT ٚtype آٖ ضا ثب

 .پط ٕ٘بئیس system_IDفجبضت 

patientUID string 1..1  ٞبی پؽ اظ اِٚیٗ اضؾبَ زازٜ. ثیٕبض اؾتقٙبؾٝ ٔٙحهط ثفطز

ثیٕبض، ایٗ قٙبؾٝ اظ خب٘ت ؾبٔب٘ٝ ؾپبؼ ایدبز قسٜ ٚ اظ عطیك 

ResultVOَایٗ . قٛزوٙٙسٜ زازٜ فطؾتبزٜ ٔیثٝ ؾیؿتٓ اضؾب

قٙبؾٝ ثبیس زض پبیٍبٜ زازٜ ؾیؿتٓ اضؾبَ وٙٙسٜ شذیطٜ قسٜ تب زض 

آٖ اؾتفبزٜ  ٞبی پطٚ٘سٜ ٕٞبٖ ثیٕبض اظٞبی ثقسی زازٜزض اضؾبَ

ثسیٗ تطتیت أىبٖ ٚیطایف اعالفبت لجّی ٚ ٕٞچٙیٗ اضؾبَ . قٛز

اعالفبت خسیس ثطای ثیٕبضی وٝ پطٚ٘سٜ اِىتطٚ٘یىی ؾالٔت آٖ 

 .ٚخٛز زاضز، ٕٔىٗ ذٛاٞس ثٛز

healthcareFacility DO_IDENTIFIER 1..1 ٝزٞٙسٜ ذسٔت ثٟساقت زضٔب٘ی اؾت وٝ زض قٙبؾٝ یٍب٘ٝ ٔطوع اضائ

خٟت . ثبقسقٙبؾٝ ثیٕبضؾتبٖ اضؾبَ وٙٙسٜ اعالفبت ٔیایٙدب 

زضیبفت ایٗ قٙبؾٝ ثب زفتط آٔبض ٚ فٙبٚضی اعالفبت ٚظاضت ثٟساقت 

ٚ issuerثطای اؾتفبزٜ اظ ایٗ ٚیػٌی . تٕبؼ حبنُ فطٔبییس

assigner  ایٗ قٙبؾٝ ثبیؿتی ثب ٔمساضMOHME_IT ٚtype ٖآ
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 . پط قٛز healthcare_Org_IDثب ٔمساض

 

 ResultVOکالع 

ٞب اظ یه ؾیؿتٓ ثٝ ؾطٚیؽ ٔٛخٛز، اعالفبت ٔٛضز ٘یبظ ثطای قٙبؾبیی ثیٕبض، پطٚ٘سٜ اٚ ٚ ٘یع ذغبٞبی پؽ اظ اضؾبَ ٔٛفمیت آٔیع زازٜ

وٙٙسٜ اضؾبَثٝ ؾیؿتٓ  خسَٚ ٞبی شوط قسٜ زض اؾتفبزٜ قسٜ ٚ ٚیػٌی ResultVOوالؼ احتٕبِی ٔكبٞسٜ قسٜ زض اضؾبَ زازٜ، اظ 

 .قٛزثطٌكت زازٜ ٔی

 ResultVOوالؼ : 24خسَٚ 

 سَضیحبر  ًَع دادُ ٍیظگی

compositio

nUID 

string 1..1  ٕٞب٘غٛض وٝ زض والؼmessageIdentifierVO   ٗتكطیح قسٜ اؾت، ای

ٞبی ثقسی زازٜ ثطای ٕٞبٖ پطٚ٘سٜ پعقىی اضؾبَضقتٝ زضیبفتی ثبیس زض 

 messageIdentifierVOاظ عطیك  والؼ ( زضنٛضت ٘یبظ ثٝ ٚیطایف پطٚ٘سٜ)

 .اضؾبَ قٛز

ErrorMess

age 

string 1..1 ٜٞب اقىبِی ضخ زازٜ ثبقس، ایٗ ٚیػٌی ثب پیغبْ زض نٛضتی وٝ زض اضؾبَ زاز

قٛز ٚ خٟت ذغبیبثی زض اذتیبض ؾیؿتٓ اضؾبَ وٙٙسٜ غبی ضخ زازٜ پط ٔیذ

 .ٌیطزلطاض ٔی

patientUI

D 

string 1..1  ٕٞب٘غٛض وٝ زض والؼmessageIdentifierVO  ،پؽ اظ  تكطیح قسٜ اؾت

ٞبی ثیٕبض ثطای اِٚیٗ ثبض ایٗ قٙبؾٝ اظ خب٘ت ؾبٔب٘ٝ ؾپبؼ ٚ اظ اضؾبَ زازٜ

زض ٘تیدٝ . قٛزوٙٙسٜ زازٜ فطؾتبزٜ ٔیثٝ ؾیؿتٓ اضؾبَ ResultVOعطیك 

ٞبی ثقسی زازٜ ثطای ٕٞبٖ ثیٕبض ٔمساضزٞی قٛز تب ثبیس ایٗ قٙبؾٝ زض اضؾبَ

 .أىبٖ ٚیطایف اعالفبت لجّی ٚخٛز زاقتٝ ثبقس
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 یَػزد

 کذ کـَسّب -0

 9ISO_3166-1کذگزاسی ػیؼشن

 .ؾٙس ٔٛخٛز اؾت خسَٚ ٔطثٛط ثٝ ایٗ وسٞب زض فبیُ پیٛؾت ٕٞطاٜ ایٗ

 

 گش ّبی ثیوِػبصهبى -1

 گشؿٌبػِ ػبصهبى ثیوِ گشػبصهبى ثیوًِبم 

 1 تبٔیٗ اختٕبفی

 2 ذسٔبت زضٔب٘ی

 3 ذسٔبت زضٔب٘ی ٘یطٚٞبی ٔؿّح

 4 وٕیتٝ أساز أبْ ذٕیٙی

 5 ٞب قٟطزاضی

 6 ثب٘ه تدبضت

 7 وٕیؿبضیبی فبِی

 8 ی اضظیٞیبت أٙب

 9 حبفؼ ؾبظاٖ ثیٕٝ آتیٝ

 10 ثیٕٝ آؾیب

 11 ثیٕٝ اِجطظ

 12 ثیٕٝ ایطاٖ

 13 ثیٕٝ زا٘ب

 14 ثیٕٝ پبضؾیبٖ

 15 ثیٕٝ پبؾبضٌبز

 16 ثیٕٝ تٛؾقٝ

 17 ثیٕٝ زی

 18 ثیٕٝ ضاظی

 19 ثیٕٝ ؾبٔبٖ

 20 ثیٕٝ ؾیٙب

 21 ثیٕٝ وبضآفطیٗ
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 22 ثیٕٝ ٔقّٓ

 23 ثیٕٝ ّٔت

 24 ثیٕٝ ٘ٛیٗ

 25 ثیٕٝ اتىبیی أیٗ

 26 ثیٕٝ أیس

 27 ثیٕٝ ایطاٖ ٔقیٗ

 28 ثیٕٝ حبفؼ

 29 ؾبظٔبٖ نسا ٚ ؾیٕب

 30 ثٙیبز ٔؿتضقفبٖ ٚ خب٘جبظاٖ

 31 ثب٘ه وكبٚضظی

 32 ثب٘ه ٔطوعی ایطاٖ

 33 ثب٘ه ّٔی

 34 ثب٘ه ؾپٝ

 قطوت ٘فت

 ثیٕٝ ٔیٟٗ

35 

 36 ٚظاضت ثٟساقت

 37 آظاز

 38 ؾبیط ٔٛاضز

 ّبثخؾ کذ -2

 9thritaEHR.ward ػیؼشن کذگزاسی

 ًبم ثخؾ کذ

 آظٔبیكٍبٜ 0

 آظٔبیكٍبٜ غسز 0.0

 آظٔبیكٍبٜ ذٖٛ قٙبؾی 0.1

 آظٔبیكٍبٜ غ٘تیه 0.2

 (ثیٛقیٕی)آظٔبیكٍبٜ ثبِیٙی  0.3

 پبتِٛٛغی 0.4

 آظٔبیكٍبٜ ایٕٛ٘ٛٞیؿتٛ قیٕی 0.5
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1 TCD 

 ٞبی ٚیػٜثرف ٔطالجت 2

 خٙطاَ ٞبی ٚیػٜثرف ٔطالجت 2.0

 ٘ٛظازاٖٞبی ٚیػٜ ثرف ٔطالجت 2.1

 ٞبی ٚیػٞدطاحیثرف ٔطالجت 2.2

 ٞبی ٚیػٜ خطاحی افهبةثرف ٔطالجت 2.3

 ٞبی ٚیػٜ اعفبَثرف ٔطالجت 2.4

2.5 PICU 

3 CCU 

3.0 POST CCU 

 ثرف لّت ٚ فطٚق 4

 لّت ظ٘بٖ 4.0

 لّت ٔطزاٖ 4.1

 ثبظ تٛا٘ی لّجی ضیٛی 4.2

 اوٛ 4.3

 اوٛوبضزیٌٛطافی ٘ٛظازاٖ 4.4

 لّت پیٛ٘س 4.5

 آ٘ػیٛ ٌطافی 4.6

 اِىتطٚوبضزیٌٛطافی 4.7

 ثرف ٘ٛظازاٖ 5

 ثرف ٘ٛظازاٖ ٞبیطیؿه 5.0

 اتبق فُٕ 6

 تهٛیطثطزاضی 7

 ٔبٔٛ ٌطافی 7.0

 ؾی تی اؾىٗ 7.1
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 ؾٌٛ٘ٛطافی 7.2

7.3 MRI 

 ضازیٛ ٌطافی 7.4

 اٚضغا٘ؽ 8

 اٚغا٘ؽ ظ٘بٖ ٚ ظایٕبٖ 8.0

 اٚضغا٘ؽ زاذّی خطاحی 8.1

 اٚضغا٘ؽ زاذّی 8.2

 اٚضغا٘ؽ ٔؿٕٛٔیٗ 8.3

 اٚضغا٘ؽ ثؿتطی 8.4

 اٚضغا٘ؽ ؾطپبیی 8.5

 ٞبی ٚیػٜاٚضغا٘ؽ ثرف ٔطالجت 8.6

 اٚضغا٘ؽ خٙطاَ 8.7

 خطاحی 01

 خطاحی فٕٛٔی 01.0

 خطاحی ظ٘بٖ 01.1

 خطاحی ٔطزاٖ 01.2

 خطاحی لّت 01.3

 خطاحی لّت اعفبَ 01.4

 خطاحی پالؾتیه 01.5

 خطاحی افهبة 01.6

 ICU -خطاحی افهبة  01.7

 ففٛ٘ی 00

 ففٛ٘ی 00.0

 ضبیقبت ٘ربفی 01

 ثرف ٔؿٕٛٔیٗ 02
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 تبالؾٕی 03

 وّیٙیه ذٛاة 04

 وّیٙیه زضز 05

 ظ٘بٖ ٚ ظایٕبٖ 06

 ا٘ىِٛٛغی ظ٘بٖ 06.0

 ٘فطِٚٛغی 07

 ٘ٛضِٚٛغی 08

 اضتٛپسی 11

 اضتٛپسی ثعضٌؿبالٖ 11.0

 اضتٛپسی اعفبَ 11.1

 ٌچ ٌیطی 11.2

 زیبثت 10

 پٛؾت 11

 افهبة ٚ ضٚاٖ 12

 اِىتطٚآ٘ؿفبٌِٛطافی 12.0

 اعفبَ ٚ وٛزوبٖ 13

 اعفبَ زذتطاٖ 13.0

 اعفبَ پؿطاٖ 13.1

 ٌٛـ ٚ حّك ٚ ثیٙی 14

 (قٙٛایی ؾٙدی)ازیٛ ٔتطی 14.0

 ازیٛٔتطی ٘ٛظازاٖ 14.1

 ٚاوؿیٙبؾیٖٛ 15

 آؾٓ ٚضیٝ 16

 ثطٚ٘ىٛؾىٛپی 16.0

 (تؿت تٙفؽ)اؾپیطٚٔتطی  16.1
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] 

 چكٓ 17

17.0 EOG 

17.1 ERG 

17.2 VEP 

17.3 IOL-MASTER 

 اوٌٛطافی چكٓ 17.4

17.5 GDX 

17.6 UBM 

17.7 OCT 

 عت وبض 18

 عت ؾٛظ٘ی 21

 عت ؾٙتی 20

 پعقىی ٚضظقی 21

 ضٚٔبتِٛٛغی 22

 ثبضٚضی  ٚ ٘بثبضٚضی 23

 تطٔیٓ ٚ ؾٛذتٍی 24

 ا٘ىِٛٛغی 25

 ٔكبٚضٜ 26

 ٔطوع ٔكبٚضٜ وٛزن 26.0

 ثب٘ه ذٖٛ 27

 ٕٞٛفیّی 28

 پیٛ٘س ٔغع اؾترٛاٖ 31

 اٚضِٚٛغی 30

 ٕٞٛزیبِیع ٚزیبِیع نفبلی 30.0

 زیبِیع 30.1
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 ؾًٙ قىٗ 30.2

 پیٛ٘س وّیٝ 30.3

 ثب٘ه افضبی پیٛ٘س 31

 تغسیٝ 32

 غسز 33

 پعقىی ٞؿتٝ ای 34

 قیٕی زضٔب٘ی 35

 قیٕی زضٔب٘ی ظ٘بٖثرف ثؿتطی  35.0

 ثرف ثؿتطی قیٕی زضٔب٘ی ٔطزاٖ 35.1

 ثرف ثؿتطی قیٕی زضٔب٘ی ؾطپبیی 35.2

 ضازیٛ تطاپی 35.3

 ثرف فیعیه 36

 ثرف ؾیٕٛالتط 37

 فیٙه ؾبظی 38

 پؿت پبضتْٛ 41

 ٌفتبض زضٔب٘ی 40

 ثرف ثؿتطی 41

 وبضزضٔب٘ی 42

 ضٚا٘كٙبؾی 43

 آؾیت قٙبؾی 44

 ِیعضتطاپی 45

 پٙتبوٓ 46

 تٛپٌٛطافی 47

 پطیٕتطی 48

 ِیعیه 51
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 ِیعض 50

 پبوی ٔتطی 51

 زاضٚذب٘ٝ 52

 ز٘سا٘پعقىی 53

54 EMG 

 زاذّی 55

 زاذّی ظ٘بٖ 55.0

 زاذّی افهبة 55.1

 ٌٛاضـ 56

 آ٘سٚؾىٛپی 56.0

 وّٛ٘ٛؾىٛپی 56.1

 تعضیمبت ٚ پب٘ؿٕبٖ 57

 تدٟیعات پعقىی 58

61 CSR 

 تٙؾیٓ ذب٘ٛازٜ 60

 تحمیمبت 61

 ؾبیط 81

 

 ّبی حَصُ ػالهز سؿشِ -3

 9thritaEHR.specialty ػیؼشن کذگزاسی

 وس ضقتٝ٘بْ 

 11155 (وبضقٙبؾی پیٛؾتٝ)ٔبٔبیی 

 12155 (وبضقٙبؾی ٘بپیٛؾتٝ)ٔبٔبیی

 14315 (وبضقٙبؾی اضقس)ضٚا٘كٙبؾی ثبِیٙی 

 14255 (وبضقٙبؾی اضقس)فّْٛ تغصیٝ
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 14215 (وبضقٙبؾی اضقس)فیعیٛتطاپی 

 14195 (وبضقٙبؾی اضقس) ٔبٔبیی

 14405 (وبضقٙبؾی اضقس) ٔسیطیت تٛا٘جركی

 15105 پعقىی

 17235 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)آؾیت قٙبؾی 

 17195 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)اضتٛپسی 

 17305 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)ثیٕبضیٟبی پٛؾت 

 17105 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)ثیٕبضیٟبی زاذّی

 17125 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)ثیٕبضیٟبی ففٛ٘ی ٚ ٌطٔؿیطی

 17135 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)ثیٕبضیٟبی لّت ٚ فطٚق 

 17145 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)ثیٕبضیٟبی ٔغع ٚ افهبة 

 17315 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)ثیٟٛقی 

 17165 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)پطتٛزضٔب٘ی 

 17175 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی) پعقىی ٞؿتٝ ای

 17335 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)خطاحی فٕٛٔی 

 17205 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)طاحی وّیٝ ٚ ٔدبضی ازضاضی تٙبؾّیخ

 17215 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)خطاحی ٔغع ٚ افهبة 

 17225 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)چكٓ پعقىی 

 17245 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)ضازیِٛٛغی 

 17255 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)ضٚا٘پعقىی 

 17345 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)ظ٘بٖ ٚ ظایٕبٖ 

 17265 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)عت اٚضغا٘ؽ 

 17185 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)عت فیعیىی ٚ تٛا٘جركی  

 17115 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)وٛزوبٖ 

 17275 (زؾتیبضی ترههی ثبِیٙی)ٚ حّك ٚ ثیٙی ٚ خطاحی ؾط ٚ ٌطزٖ ٌٛـ
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 18175 (زؾتیبضی ترههی)خطاحی زٞبٖ ٚ فه ٚ نٛضت 

 19275 (زوتطای ترههی) فیعیٛتطاپی

 19435 (زوتطای ترههی) ٌفتبض زضٔب٘ی

 20295 (فٛق ترهم)ایِٕٛ٘ٛٛغی ٚ آِطغی ثبِیٙی 

 20115 (فٛق ترهم)ثیٕبضیٟبی ضیٝ

 20315 (فٛق ترهم)ثیٕبضیٟبی ففٛ٘ی ٚ ٌطٔؿیطی

 20125 (فٛق ترهم)ثیٕبضیٟبی لّت ٚ فطٚق

 20205 (فٛق ترهم)خطاحی اعفبَ

 20145 (فٛق ترهم)خطاحی پالؾتیه، تطٔیٕی ٚ ؾٛذتٍی

 20155 (فٛق ترهم)خطاحی لفؿٝ نسضی

 20165 (فٛق ترهم)خطاحی لّت ٚ فطٚق

 20185 (فٛق ترهم)ذٖٛ ٚ ؾطعبٖ اعفبَ

 20175 (فٛق ترهم)ذٖٛ ٚ ؾطعبٖ ثبِغیٗ

 20305 (فٛق ترهم)ضٚا٘پعقىی اعفبَ

 20105 (فٛق ترهم)ضٚٔبتِٛٛغی

 20325 (فٛق ترهم)ضٚٔبتِٛٛغی وٛزوبٖ

 20265 (فٛق ترهم)ففٛ٘ی اعفبَ

 20215 (فٛق ترهم)غسز زضٖٚ ضیع ٚ ٔتبثِٛیؿٓ

 20195 (فٛق ترهم)غسز زضٖٚ ضیع ٚ ٔتبثِٛیؿٓ وٛزوبٖ

 20225 (فٛق ترهم)لّت اعفبَ

 20255 (فٛق ترهم)اعفبَوّیٝ 

 20285 (فٛق ترهم)ٌٛاضـ اعفبَ

 20245 (فٛق ترهم)ٌٛاضـ ٚ وجس ثبِغیٗ

 20275 (فٛق ترهم)ٔغع ٚ افهبة وٛزوبٖ

 20135 (فٛق ترهم)٘فطِٚٛغی
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 20235 (فٛق ترهم)٘ٛظازاٖ

  

 

 کذّبی هشثَط ثِ ٍضؼیز سأّل -4

 9thritaEHR.maritalStatus ػیؼشن کذگزاسی

 کذ اكطالح ًبم اكطالح

 1 عالق ٌطفتٝ

 2 ٔتأُٞ

 3 ٔدطز

 4 ٕٞؿط فٛت قسٜ

 

 کذّبی هشثَط ثِ جٌؼیز -5

  9thritaEHR..gender ػیؼشن کذگزاسی

 کذ اكطالح ًبم اكطالح

 1 ٔطز

 2 ظٖ

 3 ٘بٔكرم/ زٚخٙؿی

 9 تقییٗ ٘كسٜ

 

 کذّبی ًَع دزیشؽ -6

 9thritaEHR.admissionType ػیؼشن کذگزاسی

 کذ ًَع دزیشؽ

 1 ؾطپبیی
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 2 ثؿتطی

 3 ا٘تمبِی

 4 اٚضغا٘ؽ

 9 غیطٜ

 

 کذّبی هشثَط ثِ ٍضؼیز ثیوبس ٌّگبم سشخیق -7

 9thritaEHR.conditionOnDischarge ػیؼشن کذگزاسی

 کذ ٍضؼیز ٍضؼیز ٌّگبم سشخیق

 1 ثٟجٛزی وبُٔ

 2 ثٟجٛزی ٘ؿجی

 3 تطذیم ثب ٔیُ قرهی

 4 فٛت

 5 پیٍیطی

 6 ا٘تمبَ ثٝ ٔطوع زیٍط

 7 فطاض

 9 غیطٜ

 

 كٌذٍق ثیوِ -8

 9thritaEHR.insuranceBox ػیؼشن کذگزاسی

 کذ اكطالح ًبم اكطالح

 1 ثیوِ اججبسی

 2 ثیوِ اخشیبسی

 3 الجشص هشکضی 
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 3,1 الجشص هشکضی ؿبغلیي 

 3,2 الجشص هشکضی کبسگشی خبف

 SOS 4ثیوِ کوک سػبى ایشاى 

 5 ثیوبساى خبف

 6 0دشػٌل ٍ خبًَادُ دسجِ 

 7 جبًجبصاى

 7,1 ػبیش الـبس جبًجبصاى

 8 حَادص سشافیکی

 9 خذهبر کبسهٌذی ؿْشػشبى  

 10 ػبیش الـبس ؿْشػشبى

 11 خَیؾ فشهب

 11,1 خَیؾ فشهب سْشاى

 11,2 خَیؾ فشهب ؿْشػشبى

 11,3 خَیؾ فشهب خبف

 12 داًـجَیی

 13 دٌّذُ کلیِ

 14,1 رٍة آّي حبدثِ دیذُ

 14,2 رٍة آّي کبسگشی

 14,3 رٍة آّي کبسهٌذی

 15 صًذاًیبى

 16 هـبغل آصاد

 17 ؿْشداسی

 18 کبسر طالیی

 19 گلَثبل ثبصًـؼشگبى فَالد 

 20 گیشًذُ کلیِ
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 21 هلذٍهیي سشافیک-هؼبًٍز دسهبى 

 22 هَلز ؿْشی

 23 ًیشٍی اًشظبهی ٍ ًظبهی

 24 ّیئز دضؿکی

 

 

 کذ اكطالح خذهبر دسهبًیّبی ثیوِ

 26,1 وبضوٙبٖ زِٚت

 26,2 ذٛیف فطٔب

 26,2,1 ذبل- فطٔب ذٛیف

 26,3 ضٚؾتبیی 

 کذ اكطالح ّبی سأهیي اجشوبػیثیوِ

 25,1 داخلی خبفثیوبساى 

 25,2 داخلی ػبدی

 25,3 اػضاهی

 25,4 هکول

 25,5 ػشدبیی

 25,5,1 ػشدبیی خبف

 25,6 خبف ثؼششی

 25,7 کبسهٌذی

 25,8 ثگیشاى هؼشوشی

 25,8,1 خبف هؼشوشی

 25,9 اسجبػی

 25,10 فَسی سبهیي اجشوبػی

 25,11 اجشوبػی ثیوبساى خبف

 25,12 اجشوبػی گیشًذُ کلیِ
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 26,3,1 ذسٔبت ضٚؾتبیی ذبل

 26,4 وبضوٙبٖ ثبظ٘كؿتٝ

 26,5 ذسٔبت قٟطؾتبٖ ذبل

 26,6 ذبل -ذسٔبت تٟطاٖ 

 26,7 ذسٔبت حٕبیتی

 26,7,1 ذسٔبت حٕبیتی ثیٕبضاٖ ذبل

 26,7,2 ذسٔبت حٕبیتی تٟطاٖ

 26,7,3 ذسٔبت حٕبیتی قٟطؾتبٖ

 26,8 ذسٔبت زضٔب٘ی ٌیط٘سٜ وّیٝ

 26,9 ؾبیط الكبض

 26,9,1 ذبل-الكبض ؾبیط 

 26,10 ثؿتطی قٟطی

 26,11 ثیٕبضاٖ پیٛ٘سی

 کذ اكطالح ّبی کویشِ اهذاد سْشاىثیوِ

 27,1 وٕیتٝ أساز تٟطاٖ

 27,2 وٕیتٝ أساز قٟطؾتبٖ

 27,3 وٕیتٝ أساز ٌیط٘سٜ وّیٝ

 27,4 25وٕیتٝ أساز

 27,5 وٕیتٝ أساز ٔتفطلٝ

 27,6 ذبل -وٕیتٝ أساز 

 کذ اكطالح ّبی اسسؾثیوِ

 28,1 ذسٔبت اضتف ٌیط٘سٜ وّیٝ

 28,2 ٞبی ٔؿّح٘یطٚ

 28,3 خب٘جبظاٖ ٘یطٚٞبی ٔؿّح

 28,4 ( ٚؽیفٝ)٘یطٚٞبی ٔؿّح
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 28,5 (وبزض) ٘یطٚٞبی ٔؿّح

 کذ اكطالح (سلبدفی)ثیوِ ٍصاسر ثْذاؿز 

 29 81هبدُ 

 

 ًَع دشًٍذُ -01

 9thritaEHR. medicalRecordTypeػیؼشن کذگزاسی

 کذ اكطالح ًبم اكطالح

 1 ثؿتطی

 2 ؾطپبیی

 3 ٌّٛثبَ

 4 اٚضغا٘ؽ تحت ٘ؾط

 9 غیطٜ

 

 خذهز دٌّذُ اسائًِمؾ  -00

 9thritaEHR.healthcareProvider.roleػیؼشن کذگزاسی

 وس انغالح انغالح

 1,1 پعقه ٔقبِح

 1,2 وٙٙسٜپعقه ثؿتطی

 1,3 زٞٙسٜپعقه اضخبؿ

 1,4 پعقه ٔكبٚض

 2,1 ٕ٘بیٙسٜ ثیٕٝ

 3,1 پطؾتبض

 3,2 ؾطپطؾتبض

 4,1 انّی خطاح
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 4,2 وٕه خطاح

 5 ٔترهم ثیٟٛقی

 19 ؾبیط

 

 سـخیق -01

 9thritaEHR.Diagnosisػیؼشن کذگزاسی

 وس انغالح انغالح

 MI inferior 73795002 

 MI inferolateral 65547006 

 MI posterior 233838001 

 MI lateral 58612006 

 MI anteroseptal 62695002 

 MI aterior 54329005 

 MI anterolatral 70211005 

 

 کذ داسٍّب -02

 9thritaEHR.drugtreatmentػیؼشن کذگزاسی

 وس انغالح انغالح

 Heparin 84812008 

 Invabradine 421692002 

 Digoxin 796001 

 Diuretic 30492008 

 Anticoagulant 81839001 

 Calcium channel blocker 48698004 
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 Aspirin 7947003 

 

 

Nitrate 280110009 

 Beta blocker 3325009 

 Clopidogrel 108979001 

 ACE1 41549009 

 ARB 96308008 
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 (action)ّب فشآیٌذکذ  -03

 9thritaEHR.Procedureػیؼشن کذگزاسی

 وس انغالح انغالح

 CPR 89666000 

 CABG 232719007 

 PCI 415070008 
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 ؿکبیبرکذ  -04

 9thritaEHR.Complicationػیؼشن کذگزاسی

 وس انغالح انغالح

 84114007 ٘بضؾبیی لّجی 

 373945007 افیٛغٖ پطیىبضز 

 3238004 پطیىبضزیت 

 48724000 زضیچٝ ٔیتطاَ٘بضؾبیی  

 297160003 آ٘ٛضیؿٓ ثغٗ چپ 

 CVA 230691006 

 35304003 تبٔپٛ٘بز 

 

 

 129574000 ؾىتٝ ثقس اظ فُٕ

 58126003 ظذٓ ففٛ٘ی ثقس اظ فُٕ 

 105593004 فٛاضو اِىتطٚ٘یىی 

 59282003 آٔجِٛی ضیٝ 

 54493002 ایٙتطأٛضاَ ٕٞبتْٛ 

 No reflow 67326007 

 9406001 زیؿىكٗ 

 432119003 آ٘ٛضیؿٓ 
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 کذ ػَاثك -05

 9thritaEHR.Complicationػیؼشن کذگزاسی

 وس انغالح انغالح

 128238001 ثیٕبضی ٔعٔٗ لّجی 

 73211009 زیبثت 

 55822004 اذتالالت چطثی ذٖٛ 

 161501007 ؾبثمٝ فكبض ذٖٛ 

 77176002 ٔهطف زذب٘یبت 

 

 کذ ػالئن -06

 9thritaEHR.Symptomػیؼشن کذگزاسی

 وس انغالح انغالح

 29857009 زضز ٌطزٖ 

 274667000 زضز فه 

 422400008 اؾتفطاك 

 422587007 تٟٛؿ 

 267036007 تٍٙی ٘فؽ 

 415690000 تقطیك 

 425677008 زضز زؾت چپ 

 

 

 هیضاى سحلیالر -07

 9thritaEHR.educationLevelػیؼشن کذگزاسی
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 کذ اكطالح اكطالح

 1 ثیؿٛاز

 2 اثتسایی

 3 ضإٞٙبیی

 4 ٔتٛؾغٝ

 5 زا٘كٍبٞی

 

 ًَع ٍػیلِ ًملیِ -08

 9zthritaEHR.vehicleTypeػیؼشن کذگزاسی

 کذ اكطالح اكطالح

 1 ؾٛاضی قرهی

 2 تبوؿی ٚ ؾٛاضی وطایٝ

 3 ثٛؼٔیٙی

 4 اتٛثٛؼ

 5 ثبضٚا٘ت

 6 وبٔیٛ٘ت

 7 وبٔیٖٛ

 8 تطیّی

 9 ٔٛتٛض ؾیىّت

 10 وكبٚضظیتطاوتٛض ٚ ٚؾبیُ وٙسضٚ 

 11 آٔجٛال٘ؽ

 19 ؾبیط
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 کذ سـخیق ًْبیی -11

 9z thritaEHR.daignosis.statusػیؼشن کذگزاسی

 کذ اكطالح اكطالح

 3 ٟ٘بیی تكریم

 1 اِٚیٝ تكریم

 

 ًؼجز ثب ؿخق -10

 zthritaEHR. familyRelation:سیستم کدگذاری

 

 

 کذ اكطالح اكطالح

 0 ّوؼش 

 1 فشصًذ

 2 داهبد  

 3 ػشٍع

   ًَُ 4 

 5 ًشیجِ

 6 دذس

 7 هبدس

 8 خَاّش

 01 ثشادس

 00 خَاّش ّوؼش
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 01 ثشادس ّوؼش

 02 هبدس ّوؼش

 03 دذس ّوؼش

 04 (حضبًز اص طشیك ثْضیؼشی)فشصًذ خَاًذُ 

 05 ػبیش خَیـبًٍذاى

 

 ػَاسم -11

 9z SNOMEDCTػیؼشن کذگزاسی

 

 اكطالح کذ اكطالح

 84114007 ًبسػبیی للجی

 373945007 دشیکبسدافیَطى 

 3238004 دشیکبسدیز

 48724000 ًبسػبیی دسیچِ هیششال

 297160003 آًَسیؼن ثطي چخ

CVA 230691006 

 35304003 سبهذًَبد

 129574000 ػکشِ ثؼذ اص ػول

 58126003 صخن ػفًَی ثؼذ اص ػول

 105593004 ػَاسم الکششًٍیکی

 59282003 آهجَلی سیِ

 54493002 ایٌششاهَسال ّوبسَم

No reflow 67326007 
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 9406001 دیؼکـي

 432119003 آًَسیؼن

 84114007 ًبسػبیی للجی

 373945007 افیَطى دشیکبسد
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