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Role of RxNorm and NDF-RT Drug Terminologies in Health Information Systems 
 2M erajiM, 2Fazaeli S, 1Y harifiS 

Abstract 

Purpose: Due to the lack of comprehensive and standard pharmaceutical terminology, the 

exchange and processing of drug information effectively, seamlessly and unambiguously, has 

many problems with pharmacies and hospitals. The purpose of this study was to investigate 

two major and available terminologies, RxNorm and NDF-RT, their relationship and the use 

of these terminologies in health information systems.  

Methods: The present study was carried out by narrative review and were studied the 

documentation related to two selective drug terminology, RxNorm and NDF-RT, from online 

Datebases such as PubMed, Scopus, Web of Science and the official site of the NLM and it 

was done by combining keywords related to the topic and by the end of November 2017.  

Results: The results of this study showed that the above-mentioned terminology can be used 

in the electronic health system, decision support systems, hospital information system with the 

aim of improving the quality of care, facilitate exchangeability and preventing medical errors. 

Relationship between these terminologies will also increase the effectiveness and quality of the 

decisions.  

Conclusions: The use of these terminologies, especially the relationship between them, will 

increase the effectiveness and quality of decisions, but for more effective communication 

between these two terminologies, more research and Addressing some communication 

challenges are needed.  
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 های اطالعات سالمت در سیستم NDF-RTو  RxNormدارویی  واژه شناسی شنق

 2مرضیه معراجی، 2لیسمیه فضائ ،1یاسمن شریفی

دلیل عدم استفاده  بهها  مارستانیو ب ها داروخانه انیم ابهام، در بدون و کپارچهیبه طور  ییو پردازش اطالعات دارو تبادل: هدف

عمده دارویی  واژه نامه معرفی دو مطالعه نیا از هدف. است همراه زیادي مشکالت بااز ترمینولوژي جامع و استاندارد دارویی 

RxNorm  وNDF-RT باشد می سالمت اطالعات يها سیستم ها در و بررسی نقش آن . 

 هاي پایگاه داده از منتخب دارویی ترمینولوژي دو به بوطمر مستندات مطالعه با و نقلی مرور روش به تحقیق این: بررسی روش

PubMed ،Scopus، Web of Science ی رسم تیسا وNLM  تا پایان مرتبط با موضوع،  از طریق ترکیب کلید واژه هایو

 انجام پذیرفت. 2017نوامبر 

 حمایت يها ستمیسالمت، س الکترونیک پرونده يها سیستم در مذکور يها ترمینولوژي از توان می که داد نشان نتایج: ها یافته

 يخطاها از يریجلوگ و مراقبت تیفیکتسهیل قابلیت تبادل، افزایش  هدف با بیمارستانی اطالعات گیري، سیستم تصمیم از

 .گرفت بهره ییدارو

 -اثر بخشی و کیفیت تصمیم شیافزا باعث واژه نامهارتباط این دو به خصوص  مذکور يها ترمینولوژي از استفاده: گیری نتیجه

 يها چالش از یبعض رفع و شتریب قاتیتحق به ازین، واژه نامه دو نیا مؤثرتر ارتباط يبرا البته ،می شود یمراقبت گیري هاي

  .است یارتباط

 ، داروRxNorm ،NDF-RT، ترمینولوژي: کلمات کلیدی
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                         mums.ac.ir1MerajiM،  0683-3137-0002-0000 ORCID@ ،مرضیه معراجینویسنده مسئول: 

 یمشهد، میدان آزادي، پردیس دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده علوم پیراپزشکی، گروه بینایی سنج آدرس:

 ایران شهد،م دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشجوي دکتري انفورماتیک پزشکی، -1

 مشهد، ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، علوم دانشکده سالمت، اطالعات فناوري و پزشکی مدارک گروه استادیار  -2

  مقدمه

 از یکی دارویی استاندارد و جامع1 واژه نامه یک از استفاده

 دارویی اطالعات مؤثر تبادل قابلیت با ارتباط در مهم مسائل

 کیفیت افزایش نتیجه در و دارویی خطاهاي کاهش و

به  واژه نامه هاهاي گذشته،  در دهه. (1) باشد می مراقبت

طور فزاینده اي به عنوان منبع اصلی جهت مدیریت دانش، 

ها و حمایت از تصمیم گیري شناخته  یکسان سازي داده

 واژه نامهبه عنوان یک  RXNormشده اند که در این بین 

زیست هاي  قابل دسترس تاثیر عمده اي در پژوهش

مطالعات . (2)هاي بالینی داشته است  و فعالیت پزشکی

 لیبدل ییدارو ياز خطاها تعداد زیادينشان داده است که 

از  یعوارض ناش در مورد دارو و یفقدان اطالعات کاف

ت از مشکال یکیواقع  در(. 3،4)است  ییتداخالت دارو

ي تجار و یعموم اصطالحات مختلف انواع وجودموجود، 

 و عیز، توزیتجو جهت استفاده مورد يها واژه شینما يبرا

 طور به اطالعات پردازش و تبادلکه  است داروها تیریمد

 همراه زیادي مشکالت با عمالرا  ابهام بدون و کپارچهیموثر، 

 اطالعات يها ستمیسبا توجه به توسعه  امروزه(. 4) کند می

و  زاتی، استفاده از تجهیدرمان یسالمت در مراکز بهداشت

باعث کاهش خطا و  کهاست  افتهی شیافزا زینرم افزارها ن

 یدرمان خدمات ارائه در دقت و سرعت شیافزاو  نهیهز

 -سازمان و اعضاء بین مؤثر ارتباط برقراري . الزمهشود می

باشد که  می استاندارد وجود بهداشتی مراقبت مختلف هاي

 يها مراقبت يها داده تبادل تیقابل در یمهم نقش

 نیا در، کنند می فایا یاطالعات يها ستمیس و یبهداشت

  نیا انیم تعامل شیافزا استانداردها، جهت وجود انیم

 (. 5) است یاتیح اریبس افزارها نرم

 نامه واژه، جهانی دارویی يها واژه نامه با ارتباط در   

 بین دارویی بندي طبقه یک جهانی بهداشت سازمان دارویی

 کشورهاي در داروها اختصاصی اسامی که است المللی

 بر در را شیمیایی اجزاي و فعال عناصر مختلف، کلیه

-شیمیایی بندي طبقه اساس بر را داروها و گیرد می

                                                           
1 Terminology 
2 National Drug Code 

دارو  ملی کدهاي. کند می بندي آناتومیکی تقسیم -درمانی

(NDC)2 شده تهیه آمریکا داروي و غذا سازمان توسط 

 در گسترده طور به و دارویی يها بسته کلیه براي واست 

 جامعیت به اما است استفاده مورد آمریکا متحده ایالت

 استانداردهاي به نیاز. (5) نیست 3WHO سازمان کدهاي

 و غذا سازمان بین همکاري به منجر دارویی اصطالحات

 آمریکا، سازمان پزشکی ملی کتابخانه، متحده ایالت داروي

 Department of Veteransآمریکا ) سربازان کهنه

Affairsدارویی اصطالحات ارائه مدل نتیجه در که ( شد 

-NDF و  RxNorm(. 6)گشت  ایجاد RxNorm نام به

RT ایالت در و دردسترس دارویی پرکاربرد واژه نامه دو 

 دارویی اطالعات الکترونیکی تبادل براي امریکا متحده

 کاربرد اریبس سالمت اطالعات يها ستمیس در و هستند

 و يریگ میتصم قدرت واژه نامه دو نیا ارتباطو  دارند

 ذکر قابل  .(1) کرد خواهد چندان دو را خطا از يریجلوگ

 داروي و غذا سازمان دارویی کدهاي از ایران در که است

 تبادل براي و شود می استفاده 4(ir-FDO) بهداشت وزارت

، دارو کد ازجمله دارویی مختلف اقالم از دارویی اطالعات

که  شود استفاده می دارو مصرف دارو، طریقه تواترمصرف

 مجزایی استفاده گذاري کد سیستم براي هر کدام از اقالم از

 . (7گردد ) می

در  NDF-RT و  RxNorm واژه نامهدر حالی که دو    

 و کاربرد آن مطرح شده است بسیاري از مطالعات استفاده

 يها ها و تفاوت اما کمتر دیده شده است که به شباهت

واژه  با توجه به اهمیت این دو ها پرداخته شده باشد. لذا آن

 تیفیک شیافزا در ها آن از استفاده مثبت تاثیر نامه و

 ترمینولوژي کی فقدان در سایر کشورها و همچنین مراقبت

 آشناییین مطالعه با هدف ا، رانیا در استاندارد دارویی

  لیبررسی مختصر در ارتباط با تاریخچه، وضعیت فعبیشتر و 

 تسالم اطالعات يها سیستم ها در واژه نامهو استفاده این 

 صورت گرفته است. 

 

3 World Health Organization 
4 Food and Drug Organization 
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 بررسی روش

این تحقیق به روش مرور نقلی با جستجو در پایگاه 

 Web of Scienceو   PubMed ،Scopusهاي  داده

انجام  2017، تا پایان نوامبر NLMو سایت رسمی 

پذیرفت. کلمات کلیدي مورد استفاده شامل کلمات مرتبط 

 ,Drug Terminologyهاي دارویی ) واژه نامهبا 

Pharmaceutical Terminolog کلمات کلیدي ،)

( NDF-RT, RxNormهاي مذکور ) واژه نامهمربوط به 

اطالعات سالمت و کلمات کلیدي مربوط به سیستمهاي 

(EHR, Electronic Health Record, Health 

Information System, CDSS, Clinical 

Decision Suport Systemباشد، که به صورت  ( می

معیارهای  مستقل و ترکیبی مورد جستجو قرار گرفت.
وایی، انتخاب، مقاالتی و گزارشاتی بودند که از لحاظ محت

العات بودند. بعد از بررسی مطمستقیما به موضوع پرداخته 
ت ، عنوان مطالعاسط دو ارزیاب و حذف موارد تکراریتو

به  مقاله( بودند 31حاصل از جستجو که با مرور مرتبط )
 منظور بررسی متن کامل مطالعه وارد مرور شدند.

 

 RxNorm دارویی واژه نامهمختصر معرفی

به دلیل فقدان  RxNormدر ابتداي قرن بیست و یک، 

ها  مهواژه نااستاندارد در نامگذاري داروها و قابلیت تعامل 

د ها به یک منبع مرجع ایجاد ش از طریق یکپارچه سازي آن

(2 .)RxNorm تعامل پذیري از حمایت براي ابزار یک 

 داروخانه هاي سیستم و دارویی يها واژه نامه معنایی بین

 استاندارد نامگذاري سیستم یک است و بنیان دانش اي

 2002 سال در تجاري است که و عمومی نام با داروها براي

 يها سیستم درمورد تحقیقاتی پروژه یک عنوان به

UMLS (.8) کرد کار به شروع 

   RxNorm براي فردي را به منحصر يها شناسه و ها نام 

 يها سیستم تمامی این هدف که با کند می فراهم داروها

 بدون و یکپارچه و موثر طور به بتوانند سالمت اطالعات

 شامل  RxNormکنند.  منتقل را دارویی اطالعات ابهام

 متحده ایالت بدون نسخه در و تجویزي داروهاي اسامی

نیست  قادر تنهایی به دارویی نامه واژه هیچ (.8)است  امریکا

                                                           
5 Ingredient 
6 Precise Ingredient 
7 Semantic Clinical Drug Component 
8 Semantic Clinical Drug Form 

 ي مربوطه اطالعات و دارویی، کدها يها نام کامل طور به

 و آوري جمع با  RxNorm. کند فراهم را تعامل قابل

 یک تواند مختلف، می واژگان منابع از محتوا سازماندهی

(. 1)باشد  اطالعات و دارو، کد نام از سازگار و کامل نماینده

 : دهد ارائه می را RxNorm کار نحوه زیر مرحله پنج

 مفاهیم از اي مجموعه به منبع يها داده بندي گروه -

(Concept ) 

 مفهوم هر براي استاندارد و معادل نام یک ایجاد -

 براي مفهوم و هر براي فرد به منحصر کد دادن اختصاص -

  اتم هر

  متفاوت منابع از مختلف خصوصیات و ارتباطات دریافت -

 (6ارتباطات ) و مرتبط يها نام ایجاد -

 

 RxNorm در ارتباطات و فاتیتوص مختلف سطوح

قادر به  را RxNorm روابط، و توصیفات متعدد سطوح

 یک. سازد می متعدد یا اهداف ها دیدگاه از داروها نمایش

 در را توصیفی دارو سفارش هنگام در است ممکن پزشک

 در توصیفی است ممکن یا بداند مفید بالینی داروي قالب

 مفید او گیري تصمیم براي دارو دهنده تشکیل مواد مورد

 مربوط آلرژي کردن چک یا دارو اثر چک کردن مانند باشد

 ارتباط یا و دارو تجاري نام است ممکن داروساز دارو، یک به

 پوشش برايباشد.  مفید برایش دارو عمومی نام و تجاري نام

 اصطالحات انواع از RxNormمختلف،  نیازهاي به دادن

 کرده استفاده دارو توصیف مختلف سطوح سازماندهی براي

 اصطالح نوع پنج از RxNormخاص،  طور به(. 6،8) است

 دهنده تشکیل مواد: کند می استفاده عمومی داروهاي براي

 که است اي ماده دقیق که عنصر( ، 5IN) تنهایی به عنصر

، (6PIN) نباشد یا باشد بالینی فعال لحاظ از است ممکن

 مواد، (7SCDCقدرت ) عالوه به دهنده تشکیل مواد

 تشکیل مواد(، 8SCDF) دوز فرم عالوه به دهنده تشکیل

 دسته چهار(. 9SCD) دوز فرم و قدرت همراه به دهنده

 به تجاري نام: دارد وجود تجاري داروهاي براي اصطالح

، (11SBDCقدرت ) همراه به تجاري ، نام(10BN) تنهایی

 به تجاري ، نام(12SBDF ) دوز فرم همراه به تجاري نام

 با متفاوت يها توصیف(. 13SBD) دوز فرم و قدرت همراه

9 Semantic Clinical Drug 
1 0  Brand Name 
1 1 Semantic Branded Drug Component 
1 2 Semantic Branded Drug Form 
1 3 Semantic Branded Drug 
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 حمایت ارتباطات، فرایند این و هستند ارتباط در هم

  (.6،8) کند می تسهیل راها  داده ورود و ازتصمیم

 

 یها سیستم در RxNorm با مرتبط یها سرویس

 اطالعات

چند سرویس  RxNorm ،NLMتسهیل استفاده از براي

، RxNav ،RxTermsجمله  است، از داده ارائه را اضافی

MyMedicationList و MyRxPad به عمدتاً که 

 خدمات این. است یافته توسعه تحقیقاتی يها پروژه عنوان

 و RxNorm مدل بهتر درک در کاربران به تواند می

ي ها داده آسان و بازیابی آن، دسترسی محتواي

RxNorm ادغام همچنین و RxNorm يها پرونده به 

 افزار نرمکند.  کمک EHR یا و (PHRشخصی ) سالمت

 نیب روابط و RxNorm يکدها و نام، RxNav يکاربرد

 یتعامل و بصري اي شیوه به کاربر يجستجو براساس را آنها

 (. 9،10،11) دهد می شینما

   RxTerms براي  که است دارو اصطالحات رابط کی

. است شده استخراج RxNorm از CPOE در استفاده

RxTerms يکدها و نام RxNorm صورت به مجددا را 

و  کند می یسازمانده، نسخه نوشتن يبرا يبعد دو شینما

 کمتر کننده زیتجو طیمح در که را ییدارو هاي نام از یبعض

 My Medication) (.10) کند می حذف است ازین مورد

List; MML)  مارانیب به که است يکاربرد برنامهیک 

 جاد، بهیا را خود ییدارو يها ستیل تا کند می کمک

 برنامه یک MyRxPad (.11)کنند  رهیذخ و یروزرسان

 در زکنندگانیتجو به کمک يبرا که است هیاول نمونه

 را یکیالکترون زیتجو موانع از یبرخ تا است شده نظرگرفته

 از MyRxPad و MML برنامه دو هردهد.  می کاهش

 رهیذخ و ورود يبرا RxNorm استاندارد يکدها و نام

 14CCD استاندارد قالب دارو، در زیتجو ای ییدارو اطالعات

 (.10،11) کنند می استفاده

 

 15RT-NDF ییدارو واژه نامه معرفی مختصر

RT-NDF توسط که یی استدارو استاندارد واژه نامه کی 

 يبراکه  است کرده دایپ توسعه16 آمریکا سربازان کهنه اداره

 را یمهم اریبس نقش ینیبال يداروها استاندارد يبند طبقه

                                                           
1 4 Continuity Care Document 
1 5 National Drug File - Reference Terminology 

 داروها مورد در اطالعات شامل NDF-RT. کنند می يباز

 ساختار يحاو برآن است، عالوهها  آن دهنده لیتشک مواد و

 ییدارو يها کالسي برا منظوره چند یمراتب سلسله دانش

 مرجع یمنطق مدل کی از NDF-RTخاص،  طور به. است

 لیتشک مواد و داروها که کند می استفاده فیتوص بر یمبتن

. کند می يبند گروه باال سطح يها کالس به را دهنده

 به) ییایمیش ساختار از عبارتند واژه نامه نیا در ها کالس

 عنوان به) عمل سمیمکان، (Acetanilides مثال عنوان

 اثر(، نیپروستاگالند رندهیگ يها ستیآنتاگون مثال

، (نیپروستاگالند دیتول اهشک مثال عنوان به) یکیولوژیزیف

 به) یدرمان هدف فیتوص يبرا يماریب و دارو نیب رابطه

 و جذب سمیمکان که کینتی، فارماکوک(مثال، درد عنوان

 کند می فیتوص را بدن درون شده زیتجو يدارو کی عیتوز

-VA يها کالسي(، کبد سمیمثال، متابول عنوان به)

NDF کالس مثال عنوان به) ییدارو مقدمات يبرا 

VHA ،یروسیضدو يداروها Non-Opioid )

(1،12،13.) NDF-RT از مستقل فهرست دو شامل 

 که Legacy VA کالس: باشد می ییدارو يها کالس

 به) "گرا ینیبال" يها کالس از یسطح مراتب سلسله کی

 يها کالس و کند می فراهم را( b Blockersمثال،  عنوان

بر اساس  ییدارو مواد يبند برطبقه کهی خارج يفارماکولوژ

 مانند) آنها يکاربرد يها گروه و ییایمیش خواص

 که است نیا مشکل. دارد ز( تمرکH1 رندهیگ ستیآنتاگون

NDF-RT کالس کی Legacy VA کی به فقط را 

 ممکن که یصورت در دهد می اختصاص خاص محصول

 شود داده صیتخص کالس چند به دارو کی باشد الزم است

 فشار ضد عنوان به همتوان  می را دارو کیمثال،  عنوان به

 (.12،14،15)م یکن يبند طبقه b کننده مسدود هم و خون

 شده هداد نشان( 1ل شک) در NDF-RT مدل اطالعاتی

 عمل سمی، مکانییایمیش ساختار مراتب سلسله .(16)است

 دهنده لیتشک مواد يها نام کمک به یکیولوژیزیف ریتأث و

ی مل کتابخان یپزشک یموضوع يها سرعنوان در

(MeSH) مراتب سلسله ساختن يبرا. است شده جادیا 

و  Carter  توسط خودکار يها تمیالگور ،یدرمان هدف

 (.14) افتی توسعه همکارانش،

 

 

1 6 Department of Veterans Affairs 
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 ییها کیک، تکنینتیفارماکوک مراتب سلسله توسعه يبرا

 عنوان به است شده شنهادیپ (4) همکاران و Chute توسط

 گرم یلیم 160 نوفنیاستام یخوراک مثال، قرص

(282468RxCUI=)، که دارايVUID  کد  با

 مرتبط C 32112 با کد NDF-RT است، به  4007166

 Acetaminophen 160MG TAB (VA). شود می

Product) مراتب سلسله تحت ییدارو محصول نیا سپس 

 NDF-RT (4) شود می يبند طبقه DF-RTمختلف

 مربوط شده ينامگذار ارتباطات به را ینیبال يها ویژگی

 زمیمکان ینیبال یژگیو انیب يبرا مثال عنوان به کند می

 ای Mechanism-of-Actionم نا با ارتباط از عمل

Has-MoA ارتباط از یکیولوژیزیف اثر انیب يبرا و Has-

Physiologic-Effect ای Has_PE اثر انیب يبرا و 

 و May-Dagnose ای May-Treat ارتباط از یدرمان

 Has-PE ای isa ارتباط از کیفارماکولوژ کالس انیب يبرا

 (. 12)شود  می استفاده

 بر (17) همکارانش و Bodenrieder ، يا مطالعه در   

 ستیبرل یماران مبتنیب انعقاد ضد تیوضع نییتع يرو

 تمرکز NDF-RT از استفاده با شده زیتجو يداروها

 ییدارو يها کالس روابط درباره یاضاف اطالعاتو  ندداشت

 يها کالس و Legacy VA يها کالس از استفاده با را

 سندگانیند، نوایفر نیا در. دادند ارائه یخارج يفارماکولوژ

  DL-شینما در توجه قابل راتییتغ شدند مجبور

 در NDF-RTشد مشخص و دهند انجام NDF- RTيها

 و دهنده لیتشک مواد نیب یارتباط چیه آن یفعل شکل

مثال  عنوان به ندارد یخارج کیفارماکولوژ يها کالس

  با پالکت انقباض بازدارنده و دوگرلی، کلوپNDF-RTدر

 به توجه با کهمسئله بعدي  (.17) ستندین  مرتبط  گریکدی

 که است نیا، شد دهید NDF-RT واژه نامه در مطالعات

، ییدارو مواد کردن مشخص يبرا مناسب يتاهاید متا از

 متفاوت، استفاده ییدارو کالس و دهنده لیتشک مواد

 با Legacy VA کالس مثال عنوان به کند نمی

ی با خارج کیفارماکولوژ کالسو  Loop Diureticsنام

 بر چسب نام در یاندک تفاوت با تنها Diuretic Loopنام 

  (.17،18) اند شده انیب یاضاف توضیح بدونو 

 

 NDF_RTو  RxNorm ارتباط

 واژه نامه ود NDF-RT و  RxNormیی،دارو حوزه در

 کی عنوانبه  NDF-RT. هستند فدرال یعموم یپزشک

 و شد یکپارچه 2010 وئنژ در RxNorm با واژگان منبع

RxNorm در و کرد همراه یاضاف اطالعات از یانواع با را 

 .کرد چندان دو را آن ، قدرتها يریگ میتصم از تیحما

 NDF-RT (16)مدل اطالعاتی: 1شکل 

 دیتول کاهش، (عمل سمیمکان) نیپروستاگالند رندهیگ يها ستی، آنتاگون(ییایمیش ساختارها ) دینیاستال *

-Non يداروها و( کینتیفارماکوک) يکبد سمیمتابول(، یدرمان هدف) درد و ، تب(کیولوژیزیف اثر) نیپروستاگالند

Opioid ییدارو گروه VHA 
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 نیب ارتباطکنید،  می ( مشاهده2 شکل) در که همانطور

RxNorm و NDF-RT و دهنده لیتشک مواد انیم در 

 نیچ خط صورت به (Clinical Drugs)ینیبال يداروها

 بین ارتباط براي ارتباطاتی چنین ایجاد، است شده مشخص

 نتایج بازیابی در همچنین و ترمینولوژي دو این محتواهاي

 وجود ، اما مشکالتی(1) است موثرنیاز،  صورت در تستها

 دهنده نشان NDF-RT و RxNorm اینکه جمله از دارد

 هستند، هرچند مختلف يها سازمان مختلفی از اصطالحات

 بندي بسته داروهاي و دهنده تشکیل مواد حاوي دو هر

کنند  برقرار ارتباط آنها از یک هر با توانند می و هستند شده

هاي  تا سال این بر عالوه. است متفاوت محتوا محدوده اما

 -روز به يها چرخه داراي NDF-RT و RxNormاخیر، 

 ها آن هماهنگی عدم باعث اغلب که بودند مختلفی رسانی

  رابطه اینکه دلیل همچنین، به شد می یکدیگر با محتوا در

 طور به کدام هر در دهنده تشکیل مواد و داروها بین

  نگهداري  به  مربوط  مشکالت  یابند، می توسعه جداگانه

 (. 4) آید پیش می ارتباطات

 و واژه نامه دو نیا ارتباط يمتعدد مطالعات در   

 قاتیتحق يبرا NDF-RTاز استفاده مهم يها چالش

 و  Palchuk،يا مطالعه در. است شده یبررس ینیبال
  یپزشک یکیالکترون يها داده از استفاده با (15) همکارانش

 

 

 ییدارو يها کالس از یمراتب لسله(، سEMR) ماریب

NDF-RT کمک با را RxNorm سندگانیکرد، نو جادیا 

 با RxNorm ارتباط يبرا یتوجه قابل راتییتغ به مجبور

 شدند NDF-RTاز Legacy VAيها کالس از استفاده

 مطالعات در(. 17) کردند انیب یمشکل اریبس کار آنرا که

 که دندیرس جهینت نیا به زین Pathak توسط گرید

 و وجود ندارد ینیبال و ییمعنا لحاظ از يحدود تا ارتباطات

 (.1،12) است ازین يشتریب قاتیتحق به و بودند نادرست ای

 

 بانیپشت یها ستمیس در ییدارو واژه نامه از استفاده

 ( CDSS) بالینی گیری میتصم

، يگردآور منظور به سالمت اطالعات يها ستمیس

 يها يریگ میتصم در و ماریب اطالعات یابیباز و پردازش

 در این میان شود می استفاده یتیریمد و ینیبال

 ئیجز عنوان به ینیبال يریگ میتصم از تیحما يها ستمیس

 چند هر ،هستند سالمت اطالعات يها ستمیس از يضرور

 جامع دانش گاهیپا کی توسعهاز جمله عدم  ییها چالش

 اعتماد قابل اری میتصم ستمیس کی يساز ادهیپبراي 

 رشیپذ از مانع ،کند فراهم را یکاف تیفیک بتواند که ییدارو

  (.19،20) شود ها می آن عیوس توسعه و

 اصطالحات انیم ارتباط و استاندارد يکدها و داروها نام

 NDF_RT (1) و RxNorm نیبنگاشت : 2شکل

 ثیچند ار یها نشان دهنده سلسله مراتب ارجاع یشش ضلع*

 داروها فیتوص ياز انتزاع مورد استفاده برا ینشان دهنده سطوح کیکه هر  میاز مفاه يها مجموعه ا لیمستط *
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 تیحما يبرا قدم نیاول عنوان به تواند می مختلف ییدارو

 داروها صحیح ییشناسا. باشد دارو با مرتبط ماتیتصم از

 از یاعظم قسمت، اساس نیا بر. است يضرور يامر

 در صفات و روابط قیطر از تواند می میتصم یبانیپشت

RxNorm يداروها نیب مثال، روابط عنوان به. دیآ بدست 

 هاي درمان کشف يبرا توان می را برند يداروها و ینیبال

  ریاخ ورود آن بر عالوه ،(21) برد کار به ناخواسته يتکرار

NDF-RT در RxNormماتیتصم تیحما ، امکان 

ي ها يبند دستهو با  است کرده فراهم را يتر دهیچیپ

 در يتکرار ییدارو يها درمان است ممکن مختلف دارویی

 ارائه و یسازمانده .شود ییشناسا مشابه کالس کی

 تواند ، میییدارو يها کالس به ماریب ییدارو اطالعات

 تواند هرچند می کند لیتسه را يریگ میتصم از تیحما

 مثال يبراایجاد کند،  ی را نیزتوجه قابل يها تیمحدود

 تواند می CPOE در یزمان ییدارو يآلرژ کردن چک

 را درمان به مربوط يها نهیهز و بهبود را مارانیب یمنیا

 و حد از شیب يهشدارها با است ممکن اما، دهد کاهش

 (. 19) شود یمشکالت جادیا باعث ینیبال کار عملکرد رییتغ

 از یمهم جزء ییدارو يآلرژ يریپذ واکنش کردن چک   

، يا مطالعه در .است سالمت یکیالکترون ثبت يها ستمیس

 تیحما يبرا NDF-RT و RxNorm از استفاده امکان

  ، است شده یبررس يآلرژ تیریمد يریگ میتصم از

Ogallo  وKanter  ستمیس کی ابیغ در که معتقدند 

 يبند طبقه از معتبر، استفاده ییدارو يآلرژ يبند طبقه

 يبرا NDF-RTدر ییایمیش ساختار و کیفارماکولوژ

  در(. 21) باشد می موثر رسیدن به این هدف

 بالقوه ییتوانا ،Freimuth (20) توسط يا مطالعه

RxNorm دسته و شده استاندارد يدارو نام ارائه يبرا 

 به( Route of Administration) دارو یمصرف يبند

 تیریمد لیتسه منظور ، بهInjectable مثال عنوان

ي، ریگ میتصم از تیحما نیقوان يبرا ییدارو يها ستیل

 که یحال در که داد نشان قیتحق نیا، شد یابیارز

RxNorm نام يساز استاندارد يبرا ارزش با منبع کی 

 به مربوط مشکالت لیدل بهاما است  یعموم يداروها

 استفاده و غلط ای نامشخص روابط جمله ، ازها داده تیفیک

 يدارو کی دادن نشان يبرا میمفاه مختلف مراتب سلسله از

 بندي دسته نمایش براي قوي نماینده یک ، پیداکردنمشابه

 یاضاف کار و اصالحات بود و مشکل بسیار دارو مصرفی اصلی

 (. 20) است ازین مورد

 پرونده در ییدارو یها واژه نامه از استفاده

 سالمت کیالکترون

است  این دارویی يها واژه نامه توسعه از عمده هدف یک

 داروها الکترونیکی ثبت تسهیل براي استاندارد روشی که

 از تبادل تا شود ایجاد الکترونیکی سالمت يها پرونده در

 يها سیستم دهندگان، توسعه بین ارائه بیمار اطالعات

انجام  وها  داده کیفیت بهبود، گیري تصمیم پشتیبانی

درمان، اطالع از  فرایند در (.20) پشتیبانی نماید پژوهش

 مناسب درمان شناسایی بیمار براي قبلی دارویی تاریخچه

 از(. 22) دارد اهمیت بسیار پزشکی خطاهاي کاهش و

 به بیمار دارویی تاریخچه اطالعات، آینده در تئوري لحاظ

 بین اطالعات تبادل طریق از الکترونیکی صورت

 EHRدر اما(. 1) بود خواهد دسترس در دهنده ارائه يها 

 توانند می که هستند نیاز مورد ییها حاضر، سیستم حال

 فعلی EHR در استاندارد فرمت در را اي تاریخچه چنین

 براي الزم يها زیرساخت سیستمی کنند. چنین ثبت

را  آینده در دارویی استاندارد تاریخچه الکترونیکی تبادل

 طور به دارو تاریخچه که آنجا از این بر عالوه. کند می ایجاد

شود،  می ثبت بیمار خود گزارش طریق از معمول

 تاریخچه گرفتن براي RxNorm استفاده از يها تکنیک

 (. 23) است سازي پیاده قابل فعلی EHR در دارو

: دارد وجود دارو تاریخچه دریافت براي ممکن روش دو   

ثبت شده سیستم قدیمی  يها تبدیل داده -1

 (Post hocروش  )به  RxNormبه

 زمان در RxNorm فرمت بهها  داده مستقیم ثبت -2

 اطالعات ورود

 وجود EHR يها سیستم در ییها چالش اول حالت در   

 به یا پیشرفته يها الگوریتم از استفاده با حتی که دارد

 تمام بر توان محققان، نمی توسط دستی صورت

 غلبه شده ثبت داروهاي ضعیف تاریخچه يها محدودیت

آزاد،  متن فیلدهاي در موجود يها غلط جمله کرد، از

 از معینی درصد وغیره. فقط استاندارد غیر اختصارات

  دارو ملی کد با شده مشخص يها نسخه شامل، داروها

ثبت کد استاندارد دارو . شوند تبدیل درستی توانند به می

 در برنخواهد داشت، هر را مشکالت در زمان ورود داده، این

مثال،  عنوان به وجود دارد دیگري يها چالش که چند

شود  دیده نمی جستجو لیست در پوشش محدود دارو که

کند،  جلوگیري صحیح داروي ورود از تواند که می

 از پیچیده ارتباطی ساختار این روش مستلزم همچنین
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 يها برنامه در مربوطه فیلد بهRxNorm  اصلی جداول

باال  کیفیتی و سرعت به نیاز که است وب کاربردي تحت

 .(24) دارد

 به Bennett(25)، RxNorm  توسط اي مطالعه در   

 در دارو تاریخچه اطالعات مستقیم ثبت براي مبنایی عنوان

 يها مراقبت دهنده ارائه بزرگ سازمان یک  EHRسیستم

 گرفته کار به متحده ایاالت ( درCenterstoneبهداشتی )

 130 در سال درهر را مجزا بیمار 75000 از بیش که شد

 جستجو قابلیت ابزار این. کرد می حمایت بالینی محل

 را مناسب دوزهاي شناسایی به کمک و داروها خودکار

 و سرعت به دقت و توجه کرد و ثابت شد با می فراهم

 سناریوي چند درها  داده ورود براي باال پذیري انعطاف

 دو در 2011 سال در (. 25) است بالقوه بسیارکاربردي

 پزشکی مرکز و Mayo درمانگاه) مختلف پزشکی مرکز

OMC )از RxNorm و NDF-RT و نمایش براي 

 از شده استخراج دارویی يها داده بندي طبقه

 و پرس از استفاده با سالمت الکترونیکی ثبت يها سیستم

 طبیعی زبان پردازش يها تکنیک و یافته ساختار جو

  (.1)شد استفاده 

 

 ایران استانداردهای دارویی مورد استفاده در

 ییدارو يکدها از ییدارو اطالعات تبادل يبرا رانیا در

 مختلفاز منابع و  بهداشت وزارت يدارو و غذا سازمان

 : مثال عنوان به ،شود می استفاده ییدارو

 توسط شده اعالم FDO-ir يکدها شامل: دارو يکدها -

 يالگو کالس وجود با هرچند ،باشد می دارو و غذا سازمان

DO_CODED_TEXT يهرکد از استفاده امکان 

 که است يا داده يالگو اصل در کالس نیا. دارد وجود

 يدارا و شود می استفاده شده يکدگذار میمفاه ارائه يبرا

 اصطالح کد که يگذار کد ستمیس -1 ياجبار یژگیو سه

 کد-2( TerminologyID) است شده انتخاب آن از

 شده يگذار کد مفهوم ای اصطالح -3( Value) اصطالح

(CodedString .) 

 SNOMEDCT يگذار کد ستمیس از: دارو مصرف تواتر -

 . شود می استفاده

  SNOMEDCT يکدگذار  ستمیس از: دارو مصرف قهیطر

 .شود می استفاده

 استفاده NCPDP يگذار کد ستمیس از: دارو شکل -

 (. 7،26) شود می

 واژه نامهدر واقع در سیستم کدگذاري دارویی ایران از یک 

دارویی یکتا و جامع که شامل تمامی اقالم ذکر شده است، 

 شود.  استفاده نمی

 

 و نتیجه گیری بحث

RxNorm و NDF_RT در مهم و پرکاربرد واژه نامه دو 

 سالمت اطالعات يها ستمیس در که هستند ییدارو نهیزم

 و مراقبت تیفیک شیافزا باعث و دارند کاربرد اریبس

واژه  دو نیا ارتباط. شوند می ییدارو يخطاها از يریجلوگ

 چندان دو را خطا از يریجلوگ و يریگ میتصم قدرت نامه

شده،  انجام يها یبررس ومطالعات  کرد، براساس خواهد

 و واژه نامه دو نیا با ارتباط در ییها تیمحدود و مشکالت

، با است يضرور ها آن رفع که دارد وجودها  آن ارتباط

 شود:  توجه به مطالعات به بعضی از آنها اشاره می

 از یمطالعات در: RxNorm با NDF_RT یهماهنگ( 1

 و همکاران  Pathakو( 15) همکاران و Palchuk جمله

 نیب روابط آن در که شد دهید یمشکالت( 1،12،16)

 نادرست ای RxNorm و NDF-RT ییدارو میمفاه

 مثال،به عنوان   ،و یا وجود ندارد است شده داده شینما

 با RxNorm SBD مفهوم کی که داشت وجود يموارد

 نکیل و ارتباط VHA درNDF-RT ییدارو کالس کی

 به توجه با .ندارد یارتباط مربوطه SCD مفهوم با اما دارد

 ازدستاهمیت دارد،  میمفاهاین  نیب صحیح ارتباط نکهیا

 باعث تواند می اشتباه( Mappingي )بردار نقشه و دادن

  .شود نادرست جهینت

: VAی وراثت يها کالس و ییدارو محصوالت نیب رابطه( 2

NDF-RT کالس کی Legacy VA کی به فقط را 

 ممکن که یصورت دهد، در می اختصاص خاص محصول

 شود داده صیتخص کالس چند به دارو کی باشد الزم است

  به هم توان را می دارو یک بالینی لحاظ مثال، از عنوان به

 بندي طبقه b کننده مسدود هم و خون فشار ضد عنوان

 (. 1،14،15) کنیم

 کیفارماکولوژ يکالسها و ییدارو مواد نیب رابطه( 3

 توسط جمله از مقاالت یبعض در که همانطور: ییدارو

Bodenreider است،  شده داده نشان همکاران وNDF-

RT لیتشک مواد نیب یارتباط چیه آن یفعل شکل در 

 (. 17) ندارد یخارج کیفارماکولوژ يها کالس و دهنده

 توسعه يبراها  وهیش نیبهتر دیبا  NDF-RT: متاداده( 4

 NDF-RTدر که آنچه. کند دنبال را اصطالحات و واژگان
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 تايیمتاد از ، استفادهگرفته شده است نادیده خاص طور به

 لیتشک مواد، ییدارو مواد کردن مشخص يبرا مناسب

 (. 17،18) است متفاوت ییدارو کالس و دهنده

و است  شده منسوخ یاصطالحات RxNorm در( 5

 میمفاه بر عمدتاً که اصطالحات جدید جایگزین شده است 

SCD و SBD حدود، 2011 هیفور 2 در گذارد می ریتاث 

 گاهیپا در SBD میمفاه از %20 و SCD میازمفاه 42%

-NDF در در نتیجه ،اند شده منسوخ RxNorm داده

RT اصطالحات به منسوخ میمفاه نیا ارتباط يبرا روشی 

  (.1،12) است يضرور جدید

 داده شد نشان Freimuth (20) در مطالعه اي توسط( 6

 استاندارد براي ارزش با منبع یک RxNorm که حالی در

 مربوط مشکالت دلیل است، به عمومی داروهاي نام سازي

 مواردي )روابط نامشخص یا غلط( برايها  داده کیفیت به

 ، اصالحاتی موردها CDSبراي  دارو لیست مدیریت نظیر

 (. 20)است  نیاز

 يها داروخانه وها  بیمارستان در اکنون هم که آنجا از    

 مورد استاندارد و جامعی دارویی ترمینولوژي ایران کشور

 از استفاده مثبت تاثیر دیگر طرف از و نیست استفاده

 سیستم در NDF-RTو RxNorm يها ترمینولوژي

که موجب تسهیل قابلیت تبادل و محدود  سالمت اطالعات

 آمریکا جمله از مختلف کشورهاي ها در نمودن دوباره کاري

 از توان می که داد نشان نتایج، است شده ثابت

 الکترونیک پرونده يها درسیستم مذکور يها ترمینولوژي

 گیري، سیستم تصمیم از حمایت يها سالمت، سیستم

 وها  واژه نامهیکپارچه سازي  هدف با بیمارستانی اطالعات

 هرهببا واژگان مشابه از لحاظ معنایی و قابلیت تبادل ذاتی 

 مورد يها زیرساخت بررسی با شود می پیشنهاد لذا. گرفت

 جدید ساختار درها  ترمینولوژي این از نیاز، استفاده

 بتهال. گیرد قرار نظر مد بهداشت کشور وزارت استانداردهاي

 بهتر نتیجه در و واژه نامه دو این مؤثرتر ارتباط براي هنوز

 بعضی رفع و بیشتر تحقیقات به مراقبت، نیاز کیفیت شدن

 (.1،16،19،20است) ارتباطی چالش هاي از
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