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بررسی ميزان صحت كدگذاري نئوپالسمها

مقدمه
نئوپالسمها يکی از امراض شايع میباشند كه در دهههاي اخير
آمار تکاندهندهاي از ميزان مرگ و مير آنها گزارش گرديده
است و بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت WHO
) (World Health Organizationدر سال  2000ميالدي
مرگ ناشی از بيماري سرطان  13درصد كل مرگها و 22
درصد از مرگهاي ناشی از بيماريهاي غير واگير را شامل شده
است [ .]1اما جمعآوري دادههاي معتبر ،جامع و به هنگام
سرطان ،شرط الزم جهت تحقق اهداف پيشگيري از سرطان در
نظام بهداشت و درمان كشور و ارزيابی كارايی استراتژيهاي
پيشگيرانه است [ ،]2با اين حال استفاده از اطالعات بيماران
سرطانی هنگامی ميسر است كه اين اطالعات به طور صحيح
سازماندهی و طبقهبندي گردد كه اين امر از طريق كدگذاري
تشخيصها و اقدامات درمانی انجام میشود [ .]3كشورهاي
توسعه يافته از قرنهاي گذشته به اهميت طبقهبندي اطالعات
نئوپالسمها پی بردهاند ،به عنوان نمونه در اوايل قرن 19
ميالدي بسياري از محققين در انگلستان و آلمان خواستار جمع-
آوري اطالعات قابل اعتماد از بيماران سرطانی گرديدند [.]4
اولين سرشماري در زمينه ثبت سرطان در سال  1972ميالدي
در لندن انجام شد [ .]5با توجه به موفقيتهاي كشورهاي
پيشرفته در مواجهه با نئوپالسمها و طبقه بندي جامع و دقيق
اطالعات میتوان گفت توجه به طبقهبندي و ثبت اطالعات
دقيق در نظام سالمت میتواند كمک فراوانی در زمينه پيشگيري
و درمان و همچنين تصميمگيريهاي ملی و بينالمللی در زمينه
مبارزه با اين بيماري را ارايه نمايد .بههمين دليل سازمان جهانی
بهداشت مطالعات فراوانی درباره طبقهبندي بيماريها انجام داده
است كه منجر به ايجاد نظامهاي طبقهبندي بيماريها در زمينه-
هاي مختلف شده است و از مهمترين آنها میتوان
)ICD (International Classification of Diseases
)ICF (International Classification of Functioning

سازمان جهانی بهداشت ايجاد يک سيستم طبقهبندي استاندارد
در اهدف اصلی فعاليتهاي خود قرار داده و همچنين  ICDرا
عصاي دست خود میداند .اين طبقه بندي اساس هر گونه
خدمات سالمت در جهان است [ .]6میتوان گفت مهمترين و
موفقترين محصول در طول تاريخ فعاليت سازمان جهانی
بهداشت  ICDاست [ .]7عناصر دادهاي تشخيص نهايی و
اعمال جراحی و ساير اقدامات پركاربرد ترين عناصر داده اي

پرونده بيماران هستند[ .]8كه اين موارد در پرونده هاي پزشکی
بر اساس كتاب  ICD-10و اقتباسات تخصصی اين كتاب
كدگذاري می گردند .كتاب  ICD.10داراي  21فصل است كه
حجيمترين فصل آن فصل دوم مربوط به نئوپالسمها (C00-
 )D48میباشد [.]9
نئوپالسمها در جلد اول ICD-10در سه محدوده طبقهبندي
میشوند كه عبارت بودند از :رفتار سرطان ( ،)Behaviorريخت
شناسی ( ،)Morphologyمکان آناتوميکی (Anatomical-
.)sites
در جلد سوم  ICD-10نيز نئوپالسمها به دو شکل زير
سازماندهی شدهاند:
الف– بر اساس اصطالح نمايانگر  ،Morphologyكه در اين
حالت كد مرفولوژي درون پرانتز آورده شده است كه به كدگذار
كمک میكند تا به رفتار سرطان دست يابد .زمانی كه رفتار
گزارش شده در شرح تشخيص و يا گزارش پاتولوژي با رفتار
ثبت شده در  Mكدها متفاوت باشد ،به رفتار گزارش شده در
تشخيص كد اختصاص میيابد.
ب -با توجه به رفتار و مکان آناتوميکی سرطان ،به شکل جدولی
در زير واژه اصلی  Neoplasmدر جلد سوم آورده شده اند .اين
جدول براساس مکانهاي آناتوميکی مرتب شده و شکل پلکانی
نيز جهت سهولت دسترسی آورده شده است .براي هر مکان
آناتوميکی براساس رفتار سرطان  5ستون در نظر گرفته شده
است [.]9،10
با استفاده از سيستمهاي كدگذاري رايج تشخيصها مبتنی بر
 ICDمیتوان به شاخصهاي كنترل كيفيت دست يافت [.]11
علیرغم اهميت كدگذاري تشخيصها و اقدامات و از طرفی
پيچيدگی كدگذاريها و وجود قوانين و قواعد فراوان و اهميت
كدگذاري در نظام سالمت مطالعاتی درباره ارزيابی صحت
كدگذاري انجام گرديده است كه اكثر مطالعات نشان میدهند
كه صحت كدگذاري در سطح پايينی قرار دارد .براي مثال
 Mehanniو همکاران در مطالعه خود كيفيت كدگذاري
پروندههاي پزشکی را در سطح پايينی ارزيابی نمودهاند [.]12
جهانبخش و سقائيان نژاد در مطالعه خود بر اهميت كدگذاري
صحيح پروندههاي پزشکی تأكيد داشتند و آگاهی كدگذاران را بر
كيفيت كدگذاري بسيار مؤثر دانستهاند [ .]13مشعوفی و
همکاران نيز در مطالعه خود تحت عنوان ارزيابی پروندهها در
بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در سال  1383به
اين نتيجه رسيدند كه دقت كدگذاري كدگذاران  5/38بوده است
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ICPS (International Classification for Patient
) Safetyرا در نظر گرفت [.]6

سقائيان نژاد اصفهانی و همکاران
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[ .]14كمبود مطالعات در زمينه كدگذاري و ارزيابی صحت و
دقت كدهاي موجود در پروندهها و اهميت طبقهبندي اطالعات
در نئوپالسمها باعث شد تا مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان
صحت كدگذاري نئوپالسمها(تعيين ميزان صحت كدگذاري
پروندهها با تشخيص  multiple siteيا مواضع مختلف،
 unspecified siteيا مواضع نامشخص In situ ،يا
نئوپالسم بدخيم در موضع اوليه overlap ،يا مواضع همپوشان،
 Morphologyيا ريختشناسی نئوپالسمها Metastases ،يا
مکان ثانويه ،مکانهاي بد تعريف شده ( ،)C76مواضع
سرطانی ،كاربرد  Zكدها connective tissue ،يا بافت
همبند) در بيمارستان آنکولوژي سيدالشهداء اصفهان به انجام
برسد.
روش
مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفی از نوع مقطعی و كاربردي
میباشد ،كه با هدف تعيين ميزان صحت كدگذاري پروندهها در
بيمارستان آنکولوژي سيدالشهداء در سال  1390انجام شده است.
جامعه پژوهش شامل كليه پرونده بيماران بستري در بيمارستان
سيدالشهداء در نيمه دوم سال  1390بوده است كه مجموعا
 2026پرونده بودند .جهت انجام نمونه گيري ( )nجامعه از
فرمول زير استفاده گرديد:
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پس از طراحی چک ليست جهت تأييد و تعيين روايی در اختيار
دو تن از متخصصين مديريت اطالعات سالمت دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان قرار گرفت و پس از دريافت نظرات ايشان چک
ليست نهايی جهت جمعآوري دادهها تهيه گرديد .در نتيجه يک
چک ليست مشتمل بر  10بخش كه در مجموع داراي  36سؤال
بود تهيه گرديد كه  34سؤال مربوط به صحت كدگذاري به
صورت بلی و خير و  2سؤال مربوط به اطالعات كلی پرونده
(شماره پرونده و تاريخ مراجعه) بوده است.
جهت محاسبه ميزان صحت كدگذاري نئوپالسمها به طور كلی،
ميزان صحت هر يک از بخشها به صورت ميانگين محاسبه
شده و سپس از اين اعداد ميانگين گرفته شد (جدول .)1
همچنين با توجه به اين كه در هيچ يک از پروندهها كد مربوط
به  Morphologyثبت نشده بود ،لذا ميزان صحت كدگذاري
كلی بدون احتساب اين بخش محاسبه گرديد.
جمعآوري دادهها توسط  4نفر كارشناس مدارک پزشکی
دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان و پس از گذراندن يک دوره كدگذاري نئوپالسمها انجام
گرديد .الزم به ذكر است كه تمام مراحل بررسیهاي انجام شده
تحت نظر دو نفر از اعضاي هيئت علمی گروه مديريت اطالعات
سالمت دانشکده انجام گرديد و بدين منظور دادههاي جمع
آوري شده پس از اتمام بررسیها به صورت روزانه به ايشان
گزارش میگرديد و نظرات ايشان نيز درباره ارزيابیهاي انجام
شده در چک ليستهاي جمعآوري شده اعمال میگرديد.
با توجه به حساسيت اطالعات پزشکی بيماران تمامی مسايل
اخالقی پژوهش از جمله نام اشخاص و اطالعات شخصی ايشان
تا پايان تحقيق به صورت محرمانه باقی ماند ،همچنين تمامی
مراحل مربوط به جمعآوري دادهها با همکاري و اطالع
مسئوولين بيمارستان سيدالشهداء اصفهان انجام گرديد .همچنين
با توجه به مشغله كاري فراوان بخش مدارک پزشکی محققين
جهت جمعآوري دادهها در ساعات با بار كاري كم به بخش
مراجعه مینمودند.
نتایج
چک ليستی كه در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفت شاامل
 10بخش مربوط به بررسی صاحت كدگاذاري نئوپالسامهاا از
جهتهاي مختلف بود (جدول.)1
نتايج نشان داد كه در  %92موارد ( 54پرونده پزشکی) سرطان در
رده ( )C81-C96طبقهبندي میشود ،در  %27موارد سرطان در
بيش از يک موضع ظاهر شده است ،در  %22موارد سرطانهااي

Journal of Health and Biomedical Informatics 2015; 2(2):76-83

] [ Downloaded from jhbmi.ir on 2022-01-24

در فرمول زير Nحجم جامعه آماري ( n ،)2026حجم نمونه
مورد بررسی Z ،مقدار متغير نرمال ( d ،)1/96ضريب اطمينان
( p ،)0/05مقدارصحيح ( )0/05و  qمقدارخطا ( )0/05بوده
است .لذا بر حسب فرمول نمونهگيري تعداد  308نمونه انتخاب و
مورد بررسی قرار گرفتند .محيط پژوهش نيز بيمارستان
سيدالشهداء اصفهان بوده است .به منظور مطالعه پروندهها از
اولين شماره پرونده مهر ماه 1390شروع و با فاصله  7پرونده
 308مورد پرونده مورد مطالعه قرار گرفتند.
به منظور جمع آوري دادهها از چک ليست محقق ساخته بر
حسب اهداف پژوهش استفاده گرديد .بدين منظور پس از چندين
جلسه برگزار شده بين اعضاي تيم پژوهش و پس از بررسی
كاملی در ادبيات پژوهش و مطالعات پيشين ،چک ليستی داراي
 10قسمت جهت بررسی صحت كدگذاري نئوپالسمها بر اساس
اهداف پژوهش طراحی گرديد.

تابستان  ،1394دوره دوم ،شماره دوم

بررسی ميزان صحت كدگذاري نئوپالسمها

ذكر شده همزمان با هم ايجاد شدهاند ،در  %44موارد ياک ناوع
خدمت و درمان براي سرطان مذكور ارائه شده است و در %0/07
از موارد بيش از يک مکان با مورفولوژيهاي مختلف باا عناوان
متاستاتيک گزارش شده است و در نهايت  %34/4ميزان صاحت
كل استفاده از كد  multiple siteبوده است.
همچنين نتايج نشان داد كه در %80ماوارد (20پروناده پزشاکی)
موضع اوليه سرطان در پرونده مشخص شده و در %70موارد باه
راحتی مکان اوليه نامشخص گزارش شده است در نتيجه ميازان
صحت كل استفاده از كد  %75 unspecified siteبوده است.
ساير نتايج نشان داد كه در  %16از ماوارد (30پروناده پزشاکی)
سرطان متاساتاز داده اسات ،در  %96از ماوارد واژه مورفولاوژي
مربوط به موضع اوليه ،در %100از موارد خدمت ارائه شده باراي
موضع اوليه است و در نتيجه ميزان صحت كل كادهاي موضاع
اوليه  %70/6محاسبه گرديد.
با توجه به نتايج باه دسات آماده در  %80ماوارد هار دو موضاع
بدخيم اوليه هستند ،در  %90از موارد هر دو موضع درگير هم ارز
(مجاور) هستند ،در  %20از موارد درگيري دو موضع تقدم زماانی
دارند ،در  %90از موارد مورفولوژيهاا يکساان اسات ،در %70از
موارد مواضع از نظر دريافت خدمت و شدت يکساان هساتند ،در
 %70از موارد نقطه شروع توسط پزشک گزارش شده اسات و در
نهايت ميزان كل صحت استفاده از كادهاي همپوشاان %70باه
دست آمد.
همچنين كليه پروندههاي پزشکی كه مورد بررسی قرار گرفتناد،
فاقد كد مورفولوژي بودهاند.
با توجه به نتايج به دست آمده در  %37موارد سرطان بدخيم اوليه
بهبود يافته است و هيچ شاواهدي دال بار عاود مجادد بيمااري
وجود نداشته است و در  %27موارد مکان اوليه سرطان غيرقابال
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درمان است و در  %58موارد موضع جزء مواضاع شاايع متاساتاز
بوده و اوليه يا ثانويه بودن گزارش نشده اسات و در  %86ماوارد
خدمت ارائه شده مربوط به سرطان ثانويه و موضع ثانويه است و
در نهايت ميزان صحت كل استفاده از كدهاي مکان ثانويه %52
میباشد.
نتااايج نشااان ماایدهااد كااه در %50مااوارد نااوع ريخاات
شناسی  papiloma ،epidermoid carcinomaاست و در
 %50موارد موضع درج شده در جدول سرطان با عالمت≠ معلاوم
شده است و در نهايت ميازان صاحت كال اساتفاده از كادهاي
( C79مکانهاي بد تعريف شده) %50محاسبه گرديد.
همچنين ساير نتايج نشان میدهند كه در  %83موارد كد انتخاب
شده موضع مطابق رقم رفتاري كد  Morphologyاسات و در
 %79موارد در زير واژه  Morphologyكاد موضاع وجاود دارد
كه در كد گذاري ارجحيت داده شاده اسات و در نهايات ميازان
صحت كل %81به دست آمد.
همچنين  %86از موارد كه شامل  30پرونده میباشد در مراجعات
جهت شيمی درمانی يا راديوتراپی سرطان بدخيم اوليه ياا ثانوياه
كد داده شده است كه برابر با ميزان صحت كل يعنی  %86بوده-
است.
نتايج به دست آمده نشان میدهد كه  %88موارد كه شاامل 25
پرونده پزشکی است در سرطانهاي بافت همبند كاد سارطان از
مواضع ليست شاده زيار واژه  connective tissueاساتخراج
شااده اساات و در %100مااوارد مکااان مااورد نظاار در زي ار واژه
 connective tissueوجود ندارد كه خود مکان موردنظر بدون
در نظر گرفتن C/Tكدگاذاري شاده اسات و در نهايات ميازان
صحت كل نئوپالسم بافت همبند  %94محاسبه گرديد.
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جدول :1ميزان صحت كدگذاري پروندهها بر اساس اهداف مطالعه
سؤاالت

ميزان صحت

درصد صحت كدگذاري

بدون احتساب Morphology

سؤاالت به صورت
مواضع مختلف Multiple
site

ريختشناسی
Morphology

موضع اوليه in situ

موضع نامشخص
Unspecified sit
موضع بد تعريف شدهC76
مواضع سرطانی
مواضع همپوشان overlap

سرطان بافت همبند
connective tissue
مکان ثانويه Metastases

 Zكدها

كد C81-C96
بيش از يک موضع ظاهر شده
همزمان ايجاد شدهاند
يک نوع خدمت و درمان
بيش از يک مکان با ريخت شناسی مختلف به عنوان متاستاتيک
تطابق كد مورفولوژي با برگ پاتولوژي يا خالصه پرونده
كد تركيبی در مرفولوژي مركب
استفاده از كد بزرگتر در مواجهه با دو كد مورفولوژي

-

متاستاز
ريخت شناسی موضع اوليه
خدمت ارايه شده براي موضع اوليه
مشخص بودن موضع اوليه
گزارش مکان اوليه نامشخص
npenlcpap rplereaple ،scc ،ppplipap
عالمت ≠ معلوم شده

%16
%96
%100
%80
%70
%50
%50

كد انتخاب شده موضع مطابق رقم رفتاري كد مورفولوژي
ارجحيت كد موضع در زيرواژه ريخت شناسی
هر دو موضع بدخيم اوليه هستند
هر دو موضع درگير مجاور
تقدم زمانی دو موضع
ريخت شناسی يکسان
در يافت خدمت و شدت يکسان
گزارش نقطه شروع توسط پزشک
كد زير واژه connective tissue
كد گذاري مکان مورد نظر بدون در نظر گرفتن  C/Tاگر
 connective tissueنيست
بهبود سرطان بدخيم اوليه بدون عاليم عود مجدد
مکان اوليه سرطان غير قابل درمان
موضع جز مواضع شايع متاستاز بوده و اوليه يا ثانويه بودن گزارش نشده
خدمت ارائه شده مربوط به سرطان ثانويه و موضع ثانويه
كد شيمی درمانی يا راديوتراپی سرطان بدخيم اوليه
تعيين اندازه تومور
اقدامات درمانی سرطان اوليه يا ثانويه
اعمال جراحی مجدد براي تخليه كامل تومور سرطان مکان اوليه
درجه بهبودي كد سرطان اوليه به عنوان كد اصلی

%83
%79
%80
%90
%20
%90
%70
%70
%88
%100

بحث و نتيجهگيري
يکی از مهمترين فعاليتهاي بخش مديريت اطالعات سالمت
كدگذاري پروندههاي پزشکی میباشد ،كه بايستی به صورت
صحيح كامل و در يک روند مرتب انجام گردد تا دستيابی و

%34/4

%70/6

%75
%50
%81

%70

%68

%94
%37
%27
%58
%86
%86

-

%52

%86

بازيابی اطالعات به منظور مقاصد مختلف آموزشی و درمانی و...
به راحتی انجام پذيرد [ .]15-17در نتيجه سازمان جهانی
بهداشت اهداف اصلی كدگذاري را سهولت بازيابی پروندهها و
طبقهبندي بيماريها بر اساس موضوع مشترک بيان میكند
[ .]18لذا بايستی در جهت حصول اين اهداف اقدامات الزم
انجام گيرد .نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه به طور نسبی به
اين موضوع پیبردهاند و در اكثر موارد ساير بيماريها ،عالئم و
عوارض همراه با نئوپالسم را كدگذاري مینمايند .محمودزاده در
مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه ميزان صحت كدگذاري
تشخيص اصلی  ،% 81/25ساير تشخيص ها  ،% 92/95اقدام
اصلی  % 95/22و ساير اقدامات  % 93/55است [ .]19نتايج
مطالعه حاضر نشان داد كه صحت كدگذاري نئوپالسمها بر
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با توجه به جدول  1بيشترين ميزان صحت كدگذاري مربوط باه
نئوپالسم بافت همبند بوده است .همچناين ريخات شناسای ياا
 Morphologyنئوپالسمها نيز كدگذاري نشده است .كمتارين
ميزان صحت كدگذاري نيز مربوط به كدگذاري مواضع مختلاف
( )multiple siteبوده است .همچنين از ساير نتايج مشاخص
گرديد كه كدگذاران تا جاي ممکن ساير بيمااريهااي هماراه و
عوارض و (...تشخيصهاي ثانويه) را كدگذاري مینمايند.

80

درصد
%92
%27
%22
%44
%0/07

ميانگين صحت كدگذاري كل

بررسی ميزان صحت كدگذاري نئوپالسمها

به طور ويژه بايستی مورد توجه كدگذاران قرار بگيرد و همچنين
اهميت كدگذاري ريختشناسی نئوپالسمها بايستی به كدگذاران
گوشزد شود و همچنين در سيستم اطالعات بيمارستانی
( ،HIS )Hospital Information Systemبيمارستان
امکان ثبت كدهاي ريخت شناسی كه داراي شکل متفاوتی با
كدهاي كتاب  ICD-10است ،فراهم گردد .از طرفی با توجه به
مدت طوالنی درمان نئوپالسم كه نياز به مراجعات مکرر بيمار
دارد ،بايستی براي اين موارد هم  Zكد مربوطه به طور صحيح
در نظر گرفته شود.
همچنين پيشنهاد میشود به منظور پايش مستمر صحت
كدگذاريها ارزيابیهاي منظمی در جهت بهبود سطح كدگذاري
پروندهها انجام گردد .به نظر میرسد برگزاري دورههاي
بازآموزي مربوط به بيماريهاي نئوپالسمی و همچنين كدگذاري
آنها براي كدگذاران و ساير اعضاء مديريت اطالعات سالمت
بيمارستان نقش مهمی در بهبود سطح صحت كدگذاري
نئوپالسمها ايفا نمايد .به نظر میرسد كم توجهی به كدگذاري
بيماريها توسط مسئوولين و كنار گذاشتن آن توسط محققين در
سطح كشور نيز بر صحت و دقت كدگذاريها بیتأثير نبوده
است .لذا پيشنهاد میشود مسئولين امر در سطح وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی تصميمات الزم را جهت راهاندازي
مجله تخصصی كدگذاري اتخاذ نمايند تا كدگذاران و ساير
محققين بتوانند يافتهها و نکات مهم و مطالعات خود را در آن
منتشر نموده و دانش خود را با هم در ارتباط بگذارند.
تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر حاصل پاياننامه دانشجويی در مقطع كارشناسی
ناپيوسته مدارک پزشکی دانشکده مديريت و اطالع رسانی
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است .محققين بر
خود الزم میدانند از همکاري مسئولين بيمارستان سيدالشهداء از
جمله همکاران بخش مدارک پزشکی در انجام اين پژوهش
تشکر و قدردانی نمايند.
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اساس كدگذاري مواضع مختلف نسبت به ساير موارد در سطح
بسيار پايينی قرار دارد .اين در حالی است كه نئوپالسمها در
بسياري موارد ممکن است مواضع مختلف را درگير نمايند [.]20
لذا الزم است در اين زمينه كدگذاران دقت الزم را داشته باشند و
به آسانی از اين چنين موارد عبور نکنند با توجه به اين كه
بيماران مبتال به نئوپالسم بايستی به طور مستمر براي درمان به
مراكز درمانی مراجعه كنند [ ،]21لذا بايستی  Zكد مربوط به
علت مراجعه (راديوتراپی ،شيمیدرمانی ،پزشکی هستهاي و )...
نيز تعلق بگيرد  .نتيجه مطالعه حاضر نشان داد كه  %86از Z
كدهاي ارايه شده توسط كدگذاران به طور صحيح اختصاص داده
شده است.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد در مجموع بدون احتساب كد
ريخت شناسی نئوپالسمها ( )M----/-در مجموع ميزان صحت
كدگذاري پروندههاي مورد مطالعه  %68بوده است .به بيان ديگر
 %32از كدهاي ثبت شده صحيح نبودهاند .نتيجه مطالعه حاضر
با مطالعه جهانبخش و سقائياننژاد كه در مطالعه خود به اين
نتيجه رسيدند كه ميزان آگاهی كدگذاران از نحوه استخراج
تشخيص اصلی و ساير اقدامات در بيمارستانهاي اصفهان
 %68/7بوده است ،همخوانی دارد [ .]13صدوقی و فشاركی در
مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه صحت كدگذاري تشخيص
اصلی  %59/6بوده است كه با مطالعه حاضر همخوانی دارد
[ .]22همچنين با توجه به نتايج مطالعه حاضر كه كد ريخت
شناسی (كد  5رقمی) براي نئوپالسمها در پرونده ثبت نمیشود
صدوقی و فشاركی نيز به نتايج مشابهی دست يافتند كه بر
اساس آن بيشترين اشتباهات كدگذاران مربوط به كدهاي پنج
رقمی بوده است [ .]22با توجه به اين كه اهميت كدگذاري
صحيح پروندهها امري است كه اهميت آن بر هيچكس پوشيده
نيست [ ،]23لذا انتظار میرود مسئولين امر جهت ارتقاء سطح
صحت كدگذاري نئوپالسمها و رساندن آن به سطح مطلوب
اقدامات الزم را انجام دهند.
با توجه به نتايج مطالعه حاضر كدگذاري Z ،Morphology
كدها جهت پيگيري روند درمان نئوپالسمها و multiple site
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The Survey to Determine the Accuracy Rate of the Neoplasm Coding in
Seyed Al-Shohada Hospital of Isfahan
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Introduction: The use of cancer suffering patients' information is possible when this information
was organized and categorized properly through encoding the diagnoses and therapeutic procedures.
Therefore the aim of this study was to determine the accuracy rate of the neoplasm coding in Seyed
Al-Shohada Hospital of Isfahan city in 2011.
Method: This study was a descriptive and cross-sectional study. The population of this study were
medical records created during the second half of 2011,308 ones of which were selected as sample. A
self-designed checklist was the research tool, which was used after validation. Data analysis was
performed using SPSS v16. Software through descriptive statistics.
Results: Investigating the surveyed records, the researchers found that the accuracy rate of the
records in this hospital was 68%. Also the highest accuracy rate of the coding has been associated
with neoplasms of the connective tissue (94%).
Conclusion: Regarding the obtained results, it is recommended that coding of morphology & related
Z codes of neoplasms be set in coders' work order. It is also recommended that continuous
educational coding courses be held in order to increase the accuracy rate of the neoplasm coding.
Key words: Coding, Neoplasms, Coding accuracy
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