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اسناد سازمان، چه الکترونيکي چه کاغذي به طور اساسي 
جهت هدايت س��ازمانها و کارکنان آنها سازماندهي شده است. 
هر س��ندي مجموعه اي از فراداده است مشتمل بر اينکه چه کسي 
آن را ايج��اد کرده، براي چه کس��اني، کي، کج��ا و در باره چه 
موضوعي مي باشد.نويس��نده س��ند، کامل بودن محتوي س��ند را 
مشخص کند و مسئوليت آن را به عهده دارد. حال اگر هرمشکلي 
درباره تفس��ير پيام وجود داشته باشد و يا در يافت شود مي توان 

جهت رفع ابهام با نويسنده آن تماس برقرار نمود.
همه ما با اس��نادي مانند نامه يا صورتحساب آشنايي کامل 
داريم اما فقط به اي��ن مطلب توجه کنيم که چه اطالعاتی در هر 
کدام وجود دارد. بعضي داده ها ثابت هس��تند و هميش��ه حضور 
دارن��د بعضي داده ها متغيير هس��تند و با موضوع س��ند تغيير پيدا 

مي کنند.
حاال به يک نامه از يک کمپاني توجه کنيم. داده هاي ثابت 
شامل نام کمپاني، آرم، آدرس، تلفن، دورنما، پست الکترونيک 
آدرس و نام ثبت شده کمپاني و شماره ثبت و محل ثبت و ممکن 

است بعضي اوقات شامل شناسه هاي مالياتي و اطالعات بانکي و 
ليستي از ناظران و همکاران باشد.

اس��ناد باليني ني��ز داراي ويژگي هاي متعددي هس��تند در 
حال��ي که ب��ا پايگاه داده ها ي��ا ترا کنش هايي ک��ه براي به روز 
رس��اني پرونده هاي پايگاه داده اس��تفاده مي ش��وند، هماهنگ 

نيستند. اين ويژگي ها شامل :
•ماندگاري 	

•نظارت  	
به س��ند يا رونوش��ت ان اعتبار و  • اعتب��ار وتاييد صحت )	

اقتدار قانونی دادن(
•جامعيت 	

•قابل خواندن توسط انسان 	

ماندگاري 
ماندگاري خصيصه هر س��ند است. هر سندي يک چرخه 
زندگي دارد، بدين صورت که ابتدا ايجاد مي شود، سپس استفاده 

معماری اسناد بالینی

Clinical Document Architecture
)CDA(

 دكتر مریم احمدی1، مرضیه معراجی2
1- دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- دانشجوی PhD مديريت اطالعات بهداشتی درمانی



  24                                      دوره ششم  - شماره سوم  - زمستان 88

مي شود ودر نهايت ازبين مي رود )شايد بعد از سالها(.

نظارت 
نظارت يکي ديگر از ويژگي هاي س��ند مي باش��د. در هر 
زماني اش��خاص يا س��ازمانهايی مس��ئول نگهداري اسناد هستند. 
در اين موارد بايس��تي کامال واضح باش��د که چه کس��ي مسئول 

تکميل،کپي ها، فرستادن اسناد يا منهدم کردن آنها مي باشد. 

تایيد صحت
تاييد صحت با استفاده از اسناد راحتر از رکوردهاي پايگاه 
داده مي باش��د اين س��ادگي به نگهداري يک رد مميزي در کل 
چرخه زندگي سند مربوط مي شود. هر سند به طور الکترونيکي 
يا فيزيکي تاييد مي ش��ود و هر سند مي تواند از راههاي مختلفي 

تعيين اعتبار شود.

جامعيت
هر س��ند کامل داراي همه اطالعات در خود مي باش��د که 
اين اطالعات ش��امل هويت ايجادکننده سند، کي وکجا و با چه 
هدفي سند را ايجاد کرده است. اين امر باعث تسهيل فعاليت هاي 
ساير افراد و استفاده فوري در رسيدن به اهداف مي باشد و استفاده 
بدون ش��اهد وگواه از محتوي اصلي سند مي تواند در مکان ها و 

موقعيت هاي فراواني ايجاد مشکل و ضرر نمايد.

قابل خواندن توسط انسان
باالخره اسناد بايد توسط انس��ان قابل خواندن باشد. بدين 
معني که توجه به موضوع، خواندن توس��ط انس��ان امری دائمي 
است، حتي زماني که اطالعات توسط ماشين قابل خواندن است 
همان زمان بايد توسط انسان هم قابل خواندن باشد. پيام هاي قابل 
خواندن توسط انسان داراي ارزش هميشگی هستند )پرونده هاي 
پزش��کي ممکن براي 100سال يا بيشتر نگهداري شوند(. هر چند 
داده هاي قابل خواندن توسط ماشين به فن آوري اطالعات بستگي 
دارد و ممکن براي سال هاي آينده در دسترس نباشد. براي مثال، 
کامپيوتره��اي نه چندان مدرن مي توانس��تند در دو دهه گذش��ته 
اطالعات از طريق فالپي ديس��ک يا نوارهاي مغناطيسي بخوانند 
ولی االن بعض��ی از کامپيوترهای مدرن ديگر اين قابليت ندارند.

همين نياز به تدوام طوالني مدت قابليت خواند ن توس��ط انس��ان 
 XML ,SGML يک��ي از انگيزه هاي��ي بود که در ايجاد وتوس��عه

نقش داشت.
ب��رای  را  زي��ادی  فرصت ه��ای  بهداش��تی  مراقب��ت 
اش��تراک گذاری داده ها بين مکان های مستقل را فراهم می کند. 
چندين اس��تاندارد برای توليد قابليت تبادل عملياتی و معناشناسی 
مورد نياز است تا از تبادل اطالعات حمايت گردد، استانداردهايی 
همچون يک مدل اطالعاتی مرجع مش��ترک، مجموعه مشترکی 
از عناص��ر اطالعاتی، يک ترمينولوژی مش��ترک، يک س��اختار 
داده ای مش��ترک و استاندارد در انتقال. در اين بين توانايی توليد 
س��ندی که تبادل اج��زاء داده های س��اختارمند را حمايت کند، 
الزامی اس��ت. در همين رابطه دو نوع اس��تاندارد متفاوت شبيه به 

هم و با مدلهای اطالعاتی مختلف وجود دارد.
Health Level 7 )HL7)'s Clinical Document 1. 

Architecture )CDA) 

American Society for Testing and Materials 2. 

)ASTM International) Continuity of Care Record 

)CCR).

Clinical Document Architecture (CDA)
معم��اري س��ند باليني يک اس��تاندارد HL7 اس��ت که 
ب��راي ارائه و پردازش اس��ناد بالين��ي به نحوي که اس��ناد هم 
قابل خواندن توس��ط انس��ان و هم قابل پردازش توسط ماشين 
باش��ند ش��کل گرفته است و محتوي آن نيز بوس��يله استفاده از 

اس��ناد بالين��ي داراي ویژگي ه��اي متعددي 
هس��تند در حال��ي که با پای��گاه داده ها یا ترا 
کنش هایي که براي به روز رس��اني پرونده 
هاي پایگاه داده استفاده مي شوند، هماهنگ 

نيستند. 
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اس��تاندارد XML حمايت مي ش��ود.
در اين استاندارد س��اختار تبادل و محتوی معنايی اسناد و 
مدارک بالينی مشخص شده اس��ت. استاندارد CDA ساختار و 
شکل معنا شناس��ی را برای مبادله اس��ناد بالينی شامل مشاهدات 
 ،CDA و خدم��ات بالين��ی ارائ��ه م��ی کن��د. در واقع ح��وزه

استانداردسازی مدارک بالينی جهت تبادل اطالعات است.
اين موضوع يک رويکرد اوليه در مديريت اس��ناد اس��ت 
که پردازش بخش عظيمي از اطالعات باليني را تشکيل مي دهد. 
معماري اس��ناد باليني هم چني��ن در پروژه پرون��ده الکترونيک 
س��المت جهت فراهم سازي ساختار اس��تاندارد براي ورودي ها، 
رديابي و ذخيره اطالعات سالمت استفاده مي شود. به عنوان مثال 
در اس��تراليا بس��ياري از ارجاع هاي ابتدايي معماري اسناد باليني 
مانن��د ارج��اع ترخيص مس��تقيم در پروژه هاي اس��تراليايي مانند 

HEALTH connect استفاده گرديده است .

معماري اس��ناد باليني در استاندارد HL7 براي ايجاد اسناد 
باليني از XML اس��تفاده مي کند. CDA در حوزه بهداشت اسناد 
بالينی را از لحاظ س��اختار ومحتواي معنايي اختصاصي مي کند. 
يک سند مي تواند به عنوان قسمتي از متن يا اطالعات که به طور 
معمول بوسيله امضاء تاييد شده مانند يادداشت پيشرفت، گزارش 
پاتولوژي ،گزارش راديولوژي و يا يک اتصال باش��د.يک س��ند 

CDA مي تواند ش��امل متن ،تصوير،چند رسانه اي يا داده هاي 
کد دهي شده باشد. سند CDA مي تواند:

کامپيوتري  • هر س��ند را به طور دائم يا موقت در سيس��تم 	
ذخيره نمايد

سيس��تم  • محت��وي پي��ام را از طري��ق ايميل HL7 و يا هر 	
پيام گذاري ديگري منتقل نمايد.

CDA ب��راي شناس��ايي ايجاد و مديريت اس��ناد که اغلب 

حوزه هاي بهداش��تي درماني در در گير مي باش��ند، ايجاد ش��ده 
اس��ت و اينکه پارادايم س��ند به خوبي توس��ط کارکنان باليني و 

مديران درک گردد.
CDA اهداف توليد اسناد بوسيله کارکنان باليني به منظور 

اولويت هايي زير می داند:
باليني • استاندارد سازي ساختار بسياري از انواع اسناد 	

اطالعات  • حماي��ت تبادل اطالعات باليني جهت داش��تن 	
قابل خواندن توسط انسان و اطالعات قابل پردازش

اطالعات  • افزايش طول عمر اطالعات از طريق جدا سازي 	
از سيس��تمی که آنها را نگهداري مي کند )جلوگيري از 
کهنگي و از رده خارج شدن فرايندهاي تکنولوژيکي و 

مستقل از بسترهاي کامپيوتري(
به  • اجازه سازگاري محلي مناسب استاندارد براي رسيدن 	

ملزومات خاص يا ملي کاربر

تاریخچه 
 در س��ال 1997، ي��ک گروه��ی از افراد ذينف��ع در حوزه

HL7 XML ،SGML در کنا )kona( توافق کردند که يک طرح 

س��ه مرحله ای برای استفاده از XML در اس��ناد پزشکی استفاده 
 HL7 نمايند. به همراه پيدايش مدل اطالعاتی مرجع ويرايش سوم

اين طرح به طور گسترده ای در دو نسخه اصلی دنبال گرديد.

چندین اس��تاندارد برای توليد قابليت تبادل عملياتی 
و معناشناس��ی مورد نياز اس��ت تا از تبادل اطالعات 
حمای��ت گردد، اس��تانداردهایی همچ��ون یک مدل 
اطالعات��ی مرج��ع مش��ترک، مجموعه مش��ترکی از 
عناص��ر اطالعات��ی، ی��ک ترمينولوژی مش��ترک، یک 

ساختار داده ای مشترک و استاندارد در انتقال. 
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نسخه اول :
در سال 2000 منتش��ر گرديد که بسيار ساده بود و از يک 
بدنه و س��ر برگ تشکيل ش��ده بود. فقط سر برگ بر اساس مدل 
اطالعاتی مرجع ويرايش سوم HL7 طراحی شده بود در حاليکه 
بدنه يک ساختار غير  XML از متن يا تصوير قابل خواندن توسط 

انسان تشکيل گرديده بود.

نسخه دوم:
در سال 2005 منتشر گرديد که پيچيده تر از نسخه اول بود 
و در اين نس��خه هم بدنه و هم سر برگ بر اساس مدل اطالعاتی 
مرجع ويرايش س��وم HL7 بود اين اج��اره را فراهم می کرد که 
 XML داده ها س��اختارمند گردند. البته ممکن ب��ود که بدنه غير
باشد و يا بوسيله يک يا چند section که دارای entry ساختارمند 

می باشند، سازماندهی شوند. 

نسخه سوم:
توسعه CDA به صورت مداوم صورت می گيرد که با نسخه 

 Document Structured سوم در س��ال 2010 و توسعه با عنوان
SDA( Architecture( يا معماری اس��ناد س��اختارمند و افزايش 

انعطاف پذيری بيشتر انتظار می رود.

CDA سطوح
CDA شامل سه سطح است :

سطح اول :
 باال ترين سلسله مراتب را نشان داده و بنابراين عمومی ترين 
مشخصات س��ند را نمايان می کند و دارای يک سربرگ و بدنه 
قابل خواندن توس��ط انسان می باشد. سربرگ حاوی فراداده های 
اساسی و اطالعات ضروری جهت رد يابی سند است در حاليکه 
بدنه تصاوير و متون قابل خواندن توس��ط انس��ان می باشد. برای 
 jpeg يا تصوير يا متنی با پسوند Pdf مثال بدنه می تواند يک فايل

با ساختار ساده باشد.

سطح دوم :
س��طح دوم نسبت به سطح اول س��طح تخصصی تری می 
باش��د اجازه می دهد که بدنه يا از يک )bolb( غير س��اختارمند 
)قابل مقايسه با س��طح يک ( ويا يک يا چند سکشن ساختارمند 
باشد .هر سکش��ن از بلوک توصيفی واحد شامل XML که می 
تواند به ش��کل قابل خواندن توسط انسان ارائه می شود .در واقع 
در مورد س��اختار کلی س��طح يک ودو CDA در س��ال 2000 

توافق گرديد و به عنوان نسخه يک CDA منتشر گرديد. 

سطح سوم :
س��طح س��وم در واقع ويژه س��ازی س��طح دوم می باشد و 
 entry تخصصی تر می باش��د. در اين س��طح هر سکشن ش��امل

یکی از ویژگی های برجس��ته CDA این اس��ت که در 
ابتدا به ما اجازه می دهد به س��ادگی با س��طح یک و 
دو ش��روع کنيم و سپس رشد کنيم وبه سمت سطح 
س��وم حرک��ت کنيم .مراقبت بهداش��تی ی��ک مقوله 
هميشگی است و نگهداری ایمن از پرونده ها و اسناد 
بالينی بس��يار حياتی هس��تند ومی تواند در س��الهای 

آینده CDA در این زمينه بسيار ضروری باشد.
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قابل پردازش توسط ماشين و تقريبا همه سطوح از جزئيات دقيق 
برخوردار هس��تند. بنابراين اين س��طح تالش می نمايد که س��ند 
به گونه ای ارائه ش��ود هم قابل خواندن توس��ط انسان و هم قابل 
پردازش توسط ماشين باشد. داده های قابل پردازش برای ماشين 
توسط ارائه الگوهای بيانيه بالينی ويرايش سوم HL7 کدگذاری 
می گردند. رابطه نسخه ها وسطوح CDA را می توانيم در شکل 

زير ببينيم .

قبل از سال 2005 همه از نس��خه اول معماری اسناد بالينی 
استفاده می نمودند. بعد از انتشار سطح سوم نسخه دوم استفاده از 
آن همه گير شد البته حتی با توجه به پيچيد گی بيشتری که نسبت 
 CDA س��طح يک ودو در آن مشاهده می شد. س��طوح پايين تر
دارای موانع فنی کمتری برای پذيرش دارند در حاليکه خود بستر 

حرکت به سمت پرونده های ساختارمند کددهی شده می باشند.
يکی از ويژگی های برجس��ته CDA اين است که در ابتدا 
به ما اجازه می دهد به س��ادگی با سطح يک و دو شروع کنيم و 
سپس رش��د کنيم وبه سمت سطح س��وم حرکت کنيم .مراقبت 
بهداشتی يک مقوله هميشگی است و نگهداری ايمن از پرونده ها 
و اس��ناد بالينی بسيار حياتی هس��تند ومی تواند در سالهای آينده 

CDA در اين زمينه بسيار ضروری باشد.

مقبوليت ملی وبين المللی
CDA در جهان تقريبا در هسته هر معماری تبادل اطالعات 

بهداشتی استاندارد محور قرار گرفته است. 
کش��ورهايی که معماری ساده CDA س��طح يک را چند 
س��ال پيش پذيرفته ان��د االن با بخش های اساس��ی نيازهای تبادل 
اطالعات با CDA روبه رو می شوند .کشورهای در حال توسعه و 
با منابع محدود استاندارد CDA به دليل اينکه بالفاصله اطالعات 
در محل مراقبت بدون قياس و زحمت و استفاده مجدد در آينده 

پذيرفته اند.
برای مثال CDA هسته اصلی استراتژی سرويس طب ملی 

جهت تبادل اطالعات در انگلستان می باشد.

در ايالت متحده موسساتی مانند کلينيک mayo که دارای 
  CDA اطالعات بسيار ارزشمند می باشد به عنوان يک دارايی به
نگاه می کند به اين دليل که معماری اسناد بالينی يک فونداسيون 
معمارگونه واحد برای الزامات اطالعاتی بالينی را برای آن فراهم 

می کند،که می تواند باعث توسعه کاربردی گردد.
راز واس��اس اين مقبوليت حرف A ب��ا مفهوم معماری در 
CDA می باشد که اين امر باعث توانايی استفاده مجدد ومناسب 

از حجم زيادی از اطالعات و اسناد می شود و به اشتراک گذاری 
اطالعات بالينی، بهداشت عمومی، افزايش کيفيت گزارش دهی 

وکارآزمايی بالينی پوشش می دهد.

نمونه هایي از کاربرد معماري اسناد باليني 
PICNIC )Ireland, Denmark, Crete)•	
Regional Health Information System - Satakunta •	

 در سال 1997،  یک گروهی از افراد ذینفع در حوزه
تواف��ق   )kona( کن��ا  در   HL7 XML ،SGML
کردند که یک طرح سه مرحله ای برای استفاده 
از XML در اس��ناد پزش��کی اس��تفاده نمایند. به 
همراه پيدای��ش مدل اطالعات��ی مرجع ویرایش 
سوم HL7 این طرح به طور گسترده ای در دو 

نسخه اصلی دنبال گردید.
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Macropilot )Finland)
SCIPHOX - Germany•	
Electronic Health Record at the University of •	
Munster
MERIT-9 )Japan)•	
UK Staffordshire Emergency Health Record•	
CDA in Discharge Summary )Taiwan)•	
XML based Discharge letters University of •	
Heidelberg
CDA in MAYO Clinical Notes 11 project•	
CDA and Prescription drug information•	
UK Care Pathway project•	
Other applications - Clinical Guidelines•	
Research/Development into CDA•	
Use of CDA in information retrieval•	
Structure of Dynamic Templates•	
Use of CDA in managing documents in •	
distributed networks and access control.
CDA and the Electronic Health Record. •	
Approaches to structure and validation

IBM Research - CDA in EHR•	

 CDAساختار
هر س��ند CDA از يک سربرگ وبدنه تشکيل شده است 
.س��ربرگ در هر سه سطح CDA مشترک است ودر واقع هدف 
اوليه از ايجاد س��ربرگ فراهم سازی فراداده های ساختار مند ونا 
مبهم در باره خود س��ند می باش��د به طوريکه م��ی تواند در ثبت 
اس��ناد وطبقه بندی، جس��تجو ورد يابی اس��ناد در پايگاه داده نيز 
مورد اس��تفاده قرار گيرد. اين فراداده ها ش��امل اطالعاتی درباره 

اينکه هويت سند چيست، چگونه، کی، کجا و با چه هدفی ايجاد 
شده است می باش��د. و در واقع حکم شناسنامه سند دارد.کالس 
اصلی همه اس��ناد CDA يک ACT است که س��ند بالينی ناميده 

می شود.

WHAT
هويت سند خودش در سه سطح مشخص می شود.

1- دوجفت کد که معين می کند اين يک سند CDA است 
2- کد ديگری که نوع س��ند CDA را مش��خص می کند )مانند 

خالصه ترخيص (
3- شناسه واحد برای نمونه سند

همه اين موارد در همه اس��ناد CDA اجباری هس��تند. سند 
CDA از دو ويژگی ساختاری به شرح ذيل استفاده می کند :

Clinical Document	• .class Code and Clinical 

Document.mood Code

 .Document Clinical نوع سند تبادل شده با اس��تفاده از
Code را مش��خص می کند که به طور معمول يک طرح کد دهی 

خاص و خارجی دارد. استفاده از اين مدل خارجی قابليت استفاده 
پتانسيل متعدد و مختلف انواع سند را محدود نمی کند.

کش��ورهایی ک��ه معم��اری س��اده CDA س��طح یک 
را چن��د س��ال پي��ش پذیرفته ان��د االن ب��ا بخش های 
اساس��ی نيازهای تبادل اطالعات با CDA روبه رو می 
شوند .کش��ورهای در حال توسعه و با منابع محدود 
اس��تاندارد CDA به دليل اینکه بالفاصله اطالعات در 
مح��ل مراقبت ب��دون قي��اس و زحمت و اس��تفاده 

مجدد در آینده پذیرفته اند.
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ويژگ��ی  از  اس��تفاده  ب��ا   CDA س��ند  خ��اص  نمون��ه  ه��ر 
id.ClinicalDocument تعري��ف ش��ده اس��ت و ممک��ن ک��ه 

شناس��ه واحد داشته باش��د که اغلب تحت عنوان UUID شناخته 
می شود.

يک��ی ديگ��ر از مش��خصه های اجب��اری در کالس ه��ای 
.ClinicalDocument محرمانگ��ی  ک��د  وج��ود  اصل��ی 

confidentialityCode اس��ت. وضعي��ت محرمانگی کل س��ند 

تعريف می شود و پيش فرض N وضعيت نرمال را نشان می دهد.
اطمينان از محرمانه ماندن اطالعات بهداش��تی ش��خصی، 
بخ��ش جدايی ناپذي��ر پرونده الکترونيک س��المت اس��ت .اين 
اطالعات بس��يار حساس هستند ومش��تريان بايد مطمئن باشند که 
اطالعاتش��ان با ارزش است و محرمانگی آنها در نظر گرفته شده 
و اي��ن اطالعات برای بهبود س��المت آن��ان و جامعه بکار گرفته 
خواهد ش��د. دامنه لغاتی که ب��رای محرمانگی به کار می رود در 

جدل زير مشخص شده است .

زمان
ص��ورت  ب��ه  اغل��ب   CDA س��ند  ايج��اد  زم��ان 
effectiveTime.ClinicalDocument ثب��ت می گ��ردد. هم��ان 

ط��وری که زمان ايجاد س��ند مش��خص می گردد هر س��ند بايد 
time.author داشته باشد که مشخص کننده تاريخ و زمانی است 

که نويس��نده اصلی سند را امضاء و تاييد نموده است، که ممکن 

است شبيه effectiveTime.ClinicalDocument باشد.

Participations
هر س��ند بالينی حداقل سه همکار دارد که نقش های آنها 

به هم مربوط می باشد:
که  recordTarget که مش��خص کننده پرونده پزشکی . 1

اين س��ند به آن تعلق دارد. در اغلب سازمانهای مراقبت 
بهداشتی به طور معمول همان شناسايی کننده بيمار است

بالينی نويسنده مسئول محتوی سند . 2
داده  Custodian )فرد يا س��ازمانی که مسئول نگهداری  .3

ذخيره ش��ده( که به طور معمول سازمانها برای نگهدای 
پرونده پزشکی استفاده می کنند.

ساير همکاری ها شامل: واردکننده داده، اطالعاتی، مستند 
سازان، همکاران خاصی که در عمل خيلی کم رنگ هستند.

ارتباطات 
رويدادها  • يک سند بالينی ممکن ارتباطاتی با ساير اسناد يا 	

داشته باشد:
شود  • ارائه رويداد خدمت که ACT اصلی محس��وب می 	
مانند انجام کلنوس��کوپی يا ترخيص از بيمارستان مستند 

می شود.
يا  • ارج��اع به س��ند اصل��ی ي��ا م��ادر زمانيک��ه تغييراتی 	

تعريفعنوانکد
Cاشخاصی که عالقه عمومی جهت آگاهی از اطالعات آنها وجود داردمقامات
Dفقط پزشکان بالينی اين بخش را می بينند وساير افراد حق دسترسی ندارندپزشک بالينی
Iاش��خاص خاصی که به صورت واضح به عنوان عاملين اين خدمت شده اند حق دسترسی شخصی

دارند

Nقواني��ن محرمانگی عادی يعنی فقط اش��خاص مجاز به علت نياز پزش��کی وکاری ممکن عادی
است به اين اطالعات دسترسی داشته باشند

Rدستيابی محدود يعنی فقط در دسترس ارائه دهندگان خدمت می باشد که ارتباط مراقبتی محدود
با بيمار دارند

Sاطالعات حساس که نبايد اعضا خانواده در جريان باشدحساس
Tاطالعاتی که نبايد افشا شود وتنها پزشک مسئول درمان می تواند اين اطالعات در اختيار منع شده

داشته باشد
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جايگزينی های در سند حاضر صورت گرفته باشد.
يک  • تکميل يک دس��تور برای مثال وقت��ی که گزارش 	

تست به درخواست آن ارجاع داده می شود.
مراجعه  • ارجاع به يک دوره 	

نامه  • تاييد رضايت 	

بدنه
همانط��ور که گفته ش��د هر س��ند CDA يک س��ر برگ 
وي��ک بدن��ه دارد. بدنه می توان��د که XML  نباش��د يا يک بدنه 
ساختارمند باشد. ساختار غير XML ای می توانيم در CDA سطح 
يک مش��اهده کنيم. هر نوع داده قابل خواندن توسط انسان متنی 
)باپسوندهای txt, rtf, html or pdf( و يا تصويری با پسوندهای 
(gif, jpeg, png, tiff or g3fax(. داده های کددهی ش��ده 
XML نمی تواند در يک بدنه غيرXML اس��تفاده ش��ود. در بدنه 

ساختارمنداز داده های کد دهی ش��ده XML استفاده می شودکه 
دارای گره اصلی با يک يا چند بخش است.

Section بخش
ه��ر بخش ش��امل يک بل��وک توصيف��ی Narrative قابل 
خواندن توسط انسان که text.section ناميده می شود. اين بلوک 
توصيف��ی يکی از اجزاء کليدی CDA می باش��د که محتوی آن 
توسط انسان قابل خواندن است. يکی از مسئوليت های ايجادکننده 
هر س��ند CDA اطمينان از وجود بل��وک توصيفی در هر بخش 
اس��ت که به دقت معانی هدايت می کند و روشی است که بخش 

به طور مناسب و قابل خواندن برای انسان ارائه می دهد.
Clinical Statement (Entry)

ه��ر بخش می تواند حاوی تع��دادی بيانيه بالينی )ورودی( 
باش��د به شکل قابل پردازش کامپيوتری س��اختارمند باشد . بيانيه 
بالينی ويرايش س��وم HL7 به عنوان يک الگوی مشترک برای 
توسعه همه انواع پيام های بالينی می باشد که برای تبادل اطالعات 
بين سيستم های کامپيوتری متفاوت استفاده می شود. الگوی مشابه 
آن در CDA جه��ت تب��ادل پيام های پيچيده مانن��د تبادل کامل 
پرونده الکترونيکی بيمار بين پزش��ک عمومی و پيام های س��اده 

مانند نسخه نويسی استفاده می شود.
HL7 بيانيه بالينی را اينگونه تعريف می کند:

"توصيف��ی که دارای آيتم ه��ای اطالعاتی مجزا بالينی يا 
مرتبط بالينی ثبت ش��ده می باش��د و به خاط��ر وجود ارتباطش با 

CDA نمونه ای از
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مراقبت بيمار اطالع��ات بالينی آن را به 
صورت جزء جزء ش��ده fractal در می 
آورد، بنابراين مقدار و جزئيات هر بيانيه 

بالينی متفاوت است ."
هر بيانيه بالينی از تعدادی همکار 
تشکيل شده اس��ت که شامل: موضوع، 
نويسنده، موقعيت، مجری، همکار، خبر 

دهنده می باشد.
هر بيانيه بالينی يکی از خصوصيات 

زير دارد:
•مش��اهده، که ممکن به نمونه ها  	
ودامن��ه ارجاعات اش��اره کند. 
مشاهدات يک محدوده وسيعی 
از بيانيه های مربوط به تاريخچه، 
تش��خيص  تس��تها،  معاين��ات، 
را  پيش��گيری ها  و  بيماری ه��ا 

پوشش می دهد.
هم��ه  ب��ه  ک��ه  اقدام��ات   • 	
اقدام��ات تهاجم��ی، جراحی و 

تصويربرداری اشاره می کند.
•مراجعه، اغلب اقدامات مديريتی  	
مانند جدول مالقات مديريت و 
ليست انتظار را پوشش می دهد.

•مديريت مواد يا تدارکات بيشتر  	
ب��ه محصوالتی مانن��د دارو که 
بسيار در نس��خه نويسی، توزيع 
و مديريت داروها مهم اس��ت، 

اشاره می کند
• رضايت نامه 	

همان طوری که زمان ایجاد سند مشخص 
می گردد هر سند باید time.author داشته 
باش��د که مش��خص کننده تاری��خ و زمانی 
اس��ت که نویسنده اصلی س��ند را امضاء و 
تایيد نموده اس��ت، که ممکن اس��ت شبيه 

effectiveTime.ClinicalDocument باشد.
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