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معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

موضوع: ثبت کدهای تغذیه در  HIS های بیمارستانی

با سالم و احترام
        پیرو نامه شماره ۴۰۰/۱۰۵۶۵د مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ در خصوص استخراج شاخص های پوشش مشاوره تغذیه بیماران صرفا از 

اطالعات ارسال شده به سپاس، با توجه به اهمیت ثبت صحیح خدمات تغذیه ارائه شده به بیماران در HIS های بیمارستانی جهت 

دسترسی به شاخص های تغذیه بالینی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید تا به منظور جمع آوری دقیق تر شاخص های مذکور و 

امکان ارزیابی صحیح عملکرد بیمارستان ها و عملکرد دانشگاه ها در زمینه میزان پوشش مراقبت تغذیه ای بیماران در معرض 

خطر، دارای اولویت و نیازمند حمایت های تغذیه ای، تمامی کدهای ارائه خدمات تغذیه بالینی در فرم های کاغذی ارزیابی 

تخصصی تغذیه، پیگیری وضعیت تغذیه بیمار و فرم درخواست مشاوره و همچنین در HIS ثبت گردد. 

در این راستا موارد ذیل حائز اهمیت است: 

هریک از دانش آموختگان تغذیه شاغل در بیمارستان (شرکتی- طرحی- قراردادی- رسمی) در HIS تعریف گردند.  .۱

(پیشنهاد می گردد بر اساس شماره نظام تغذیه باشد.) تا ضمن ثبت کد مشاوره و یا ارزیابی تخصصی تغذیه به نام آن ها، 

گزارش گیری عملکرد به تفکیک هر کارشناس صورت پذیرد. 

در خصوص لزوم ثبت دقیق کدهای تغذیه طبی بر مبنای کتاب ارزش نسبی توسط بخش ها (بستری و سرپایی)، برنامه  .۲

ریزی، آموزش و اطالع رسانی گردد. گزارش کدهای ثبت شده در HIS مبنای تعداد مشاوره های انجام شده می باشد.

          کدهای ملی (RVU) خدمات تغذیه:

در بخش بستری عبارتند از: ۹۰۱۷۴۵-۹۰۱۷۳۵-۹۰۱۷۳۰-۹۰۱۷۲۵-۹۰۱۷۱۰  -

در قسمت سرپایی: ۹۰۱۷۲۰-۹۰۱۷۱۵- ۹۰۱۷۴۰  -

کد ۹۰۱۷۵۷ + (جهت ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران مطابق با شرح خدمت در کتاب ارزش نسبی خدمات) -

در بخش بستری: از کد ۹۰۱۷۱۰ برای اولین ارزیابی تخصصی تغذیه و از کد ۹۰۱۷۴۵ برای پیگیری وضعیت  -

تغذیه بیماران استفاده گردد. (بدیهی است برای بیماران نیازمند حمایت تغذیه دهانی، روده ای و وریدی از 

کدهای مربوطه استفاده خواهد شد.)

در قسمت سرپایی: از کد ۹۰۱۷۱۵ برای اولین ارزیابی تخصصی تغذیه و از کد ۹۰۱۷۴۰ برای مراجعات بعدی  -

بیمار استفاده گردد. 
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۳. در صورت انجام ارزیابی تخصصی تغذیه و یا درخواست مشاوره تغذیه و وجود فرم ارزیابی تخصصی تغذیه و فرم درخواست 

مشاوره تکمیل شده در پرونده پزشکی بیماران، کارشناس کدگذار (واحد فناوری اطالعات سالمت) میبایست کد های ICD  زیر 

را به ترتیب در پرونده فیزیکی و سیستم HIS بیمارستاندرج نمایند.

- Dietary counselling and surveillance : Z71.3    -  Nutritional Assessment: 89.39

 شایسته است گزارش اقدامات صورت گرفته تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به این مرکز ارسال گردد. 


