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Abstract 

Purpose: The international drug classification systems are very helpful tools in the managing 

process of drugs and drug related information. This narrative review study aims to survey and 

compare the characteristics and applications of these systems. 

Methods: In order to identify the international drug classification systems, a search was done 

in 2019 and in various sources, including PubMed and Scopus databases, as well as Google 

Scholar search engine, drug databases, specialized websites and electronic files containing 

information about the system. The search strategy consists of the keywords Drug, 

Classification system, Coding system and International along with their synonyms. Systems 

were entered into the study for which information was available. These systems were examined 

and compared in terms of release date, classification domain, developer organization, basic 

framework, system structure, code structure and updating period. The main applications of 

these systems were also extracted. 

Results: The search resulted in 10 international drug classification systems, ATC/DDD, 

ATCvet, HerbalATC, AT-EphMRA, NFC, AHFS, PCNE, UNSPSC, ICPM and ICD-10. Forty 

percent of systems, classify certain groups of medicines or specific drug information such as 

herbal medicines, veterinary medicines, medication forms, and drug related problems. All of 

these systems have been developed by authoritative international organizations and have 

hierarchical structure. The most significant applications of these systems are to identify drug 

products, monitor and compare medication usage and study drug related problems. 

Conclusion: The international drug classification systems have been developed to classify 

different drug groups and their information. However, none of them comprehensively cover all 

the drug information. Therefore, the development of a comprehensive international drug 

classification system can be a good way to use these systems more effectively in drug 

management. 
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 ییدارو یالمللنیب یبندطبقه یها ستمیس یا سهیمقا یبررس
 4-5زهره جوانمرد، 3، مرضیه اسماعیلی2سید سینا مرعشی شوشتری ،1رضا صفدری

المللی دارویی از ابزارهای بسیار کاربردی در جهت مدیریت بهتر داروها و اطالعات مرتبط بندی بین های طبقه سیستمهدف: 

 یالمللنیب یبند طبقه یها ستمیس ها و کاربردهای مقایسه ویژگیبررسی و جهت ها هستند. مطالعه مروری نقلی حاضر،  با آن

 رد استفاده در حوزه داروها انجام شده است.مو

 نی، همچنScopusو  PubMed یاطالعات یها گاهیدر منابع مختلف، از جمله پا ییمنظور، جستجو نیا یبراروش بررسی: 

 یکه حاو یکیالکترون یها لیو فا یتخصص یها تیسا وب ،ییدارو یعاتاطال یها گاهی، پاGoogle Scholar یموتور جستجو

استراتژی جستجو متشکل صورت گرفت.  1398در سال دارو بودند،  یالمللنیب یبند طبقه یها ستمیدر ارتباط با س یاطالعات

ها  همراه کلمات مترادف آنبه  Internationalو  Drug ،Classification system ،Coding system یها دواژهیکلاز 

 ها در دسترس بود وارد مطالعه شدند. این  المللی در حوزه دارو که اطالعات آنبندی بین های طبقه سیستم .باشد می

بندی، سازمان متولی، چارچوب پایه مورد استفاده، ساختار سیستم،  های سال انتشار، دامنه طبقه ها از نظر ویژگی سیستم
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ها استخراج  همچنین کاربردهای اصلی این سیستم دها و دوره به روزرسانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.ساختار ک

 .گردیدند

-ATC/DDD ،ATCvet ،HerbalATC ،ATالمللی دارو شامل بندی بین سیستم طبقه 10در نتیجه جستجو، ها:  یافته

EphMRA ،NFC ،AHFS ،PCNE ،UNSPSC ،ICPM  وICD-10 .ها،  درصد سیستم 40 به مطالعه وارد شدند

بندی گروه خاصی از داروها همچون داروهای گیاهی، داروهای حیوانی، و اطالعات خاص دارویی همچون اَشکال دارویی و  طبقه

اند و دارای ساختار  المللی توسعه یافتههای معتبر بین ها توسط سازمان گیرند. تمام این سیستم برمی مشکالت دارویی، را در

یی و بررسی مصارف دارو سهیو مقا شیپا شناسایی محصوالت دارویی، ها ستمیس نیا یکاربردها نیمهمترسلسله مراتبی هستند. 

 .باشندیم مشکالت و عوارض جانبی دارویی

گیرند. اما  می دارویی را در بر ها و اطالعات مختلف بندی گروه المللی دارو، دستهبندی بین های طبقه سیستم گیری: نتیجه

المللی بندی بین دهند. بنابراین، توسعه یک سیستم طبقه ها به صورت جامع تمام اطالعات دارویی را پوشش نمی هیچ کدام از آن

 ها در مدیریت داروها باشد.  مناسبی جهت استفاده موثرتر این سیستم تواند روش جامع دارویی می

 بندی، داروها، مدیریت اطالعات سالمت  طبقه ستمسیکلمات کلیدی: 

      :zohreh.javanmard44@gmail.com،        0000-0001-7111-138X ORCIDزهره جوانمرد، نویسنده مسئول: 

 فردوس فردوس، دانشکده پیراپزشکی و بهداشتاستان خراسان جنوبی،  :آدرس

  استاد گروه مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -1

  ، تهران، ایرانتهران یعلوم پزشک دانشگاهی، دانشکده مجاز ک،یسالمت الکترون ارگروهیاستاد -2

دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  اطالعات سالمت، تیریگروه مد دانشجوی دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، -3

  تهران، ایران

تهران، تهران،  یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیاطالعات سالمت، دانشکده پ تیریگروه مد ،اطالعات سالمت یفناور کارشناس ارشد -4

 رانیا

 رانیا رجند،یب رجند،یب یداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکو به یراپزشکیاطالعات سالمت، دانشکده پ یگروه فناور یمرب -5

  مقدمه

از اهمیت بسزایی  سالمت داروها در صنعت مراقبت

های مراقبت را  برخوردار هستند و بخش عظیمی از هزینه

که هزینه داروهای  دهند. به طوری به خود اختصاص می

بیلیون دالر بوده  9/455، 2017تجویزی در آمریکا در سال 

درصدی برخوردار بوده  6/1از رشد  2016و نسبت به سال 

لوم داده های ع موسسهبینی همچنین طبق پیش. (1)است 

 مورد یداروها هزینه، (IQVIA Institute) آمریکا انسانی

، به علت رشد درصدی 3-6با رشد  استفاده در جهان

به  2025 سال تا ،بازارهای دارویی و اثرات پاندمی کرونا

 . (2) ریلیون دالر خواهد رسیدت 6/1

لذا مدیریت کیفیت و کنترل مالی این منابع، بسیار مهم    

شود.  های بخش مراقبت محسوب می یکی از اولویت است و

بندی  های طبقه توان از سیستم برای این منظور، می

 ها از طریق  که این سیستم طوری استفاده کرد. به

توانند در  بندی و کدگذاری اطالعات بهداشتی، می دسته

بهبود مدیریت و کنترل فرآیندها، از جمله فرآیند مدیریت 

 های  دارو، سیستم . در حوزه(3)داروها، موثر باشند 

اند. در این  بندی و کدگذاری مختلفی، توسعه یافته طبقه

 ها، اسامی و اطالعات دارویی در طبقاتی  سیستم

ها، یک کد  آناند و به هر یک از  بندی شده دسته

. به عنوان مثال، در (4)شود  ربفرد اختصاص داده میمنحص

 یمارستانیخدمات ب ییدارو-یدرمانبندی  سیستم طبقه

اشکال بندی  ، و در سیستم طبقه(5)، اسامی دارویی کایآمر

بندی و با استفاده  ، دسته(6)یی، اشکال دارویی دارو دیجد

و  Pahorگردند. طبق نظر از کدهایی شناسایی می

توانند به ورود اطالعات دارویی  (، این کدها می4)همکاران 

های آینده،  های دارو، جهت انجام تحلیل به پایگاه داده

 کمک کنند.

بندی و  های طبقه تاکنون، مطالعات مختلفی سیستم   

که  ند. به طوری اکدگذاری دارویی را مورد بررسی قرار داده

( که 7و همکارانش ) Chenدر مطالعه مرور سیستماتیک 

mailto:Zohreh.javanmard44@gmail.com
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های کدگذاری مورد استفاده در  منظور شناسایی سیستم به

سیستم  57های فارماکواپیدمیولوژی انجام شد،  پایگاه داده

های مختلفی همچون  المللی در حوزهکدگذاری ملی و بین

همچنین  .تشخیص و اقدامات بررسی و مقایسه قرار گرفتند

مطالعه وارد این  بهها ط با داروهای مرتب برخی از سیستم

و  van Mil(. در مطالعه دیگری که توسط 7)شدند 

یی انجام مشکالت دارو یمستندساز به منظور ،(8) همکاران

 14 ها و کاربردهای به بررسی و مقایسه ویژگی نیز شد

 ییمشکالت داروبندی  از جمله سیستم طبقه ستمیس

بنابراین،  .(8) پرداخته شده است اروپا ییشبکه مراقبت دارو

المللی دارو بندی بین های طبقه با توجه به اهمیت سیستم

ها در فرآیند مدیریت داروها و اطالعات  و کاربرد گسترده آن

نیاز به یک مطالعه جامع با هدف بررسی  ،دارویی

المللی دارویی موجود و مقایسه بندی بین های طبقهسیستم

باشد. لذا مطالعه حاضر،  ها، می ربردهای آنها و کا ویژگی

 برای این منظور انجام گردیده است.

 

 یبررس روش

، با هدف 1398مطالعه مروری نقلی حاضر، در سال 

المللی بندی بین های طبقه شناسایی و بررسی سیستم

دارویی انجام شد. برای این منظور، منابع مختلف، از جمله 

، همچنین Scopusو  PubMedهای اطالعاتی  پایگاه

های  ، پایگاهGoogle Scholarموتور جستجوی 

 یها لیفاهای تخصصی و  سایت اطالعاتی دارویی، وب

 یها ستمیدر ارتباط با س یاطالعات یکه حاو یکیالکترون

، مورد جستجو قرار دارو بودند یالمللنیب یبند طبقه

های اطالعاتی گرفتند. در مرحله اول، جستجو در پایگاه

، Drugهای ، با ترکیب کلیدواژهعلمی

Pharmaceutical ،Classification system ،

Coding system  وInternational  و بدون محدودیت

 زمانی صورت گرفت. در مرحله دوم، به منظور بررسی 

های تخصصی و  سایت ارویی، وبهای اطالعاتی د پایگاه

با استفاده  Googleی، جستجویی در کیالکترون یها لیفا

 International drug classificationهای از کلیدواژه

system  ،International drug coding system ،
International pharmaceutical classification 

system  وInternational pharmaceutical 

coding system هایی به این مطالعه  انجام شد. سیستم

 المللی مورد استفاده قرار میوارد شدند که در سطح بین

 ها در دسترس بود. گیرند و اطالعات کافی در ارتباط با آن

یی یافت دارو یالمللنیب یبند طبقه یها ستمیسپس س   

انتشار،  ها از جمله سال آن یاصل یها یژگیاز نظر و شده،

مورد  هیچارچوب پا ،یسازمان متول ،یبند دامنه طبقه

و دوره به  نگیساختار کد ستم،یاستفاده، ساختار س

 نیا یکاربردها نیشدند. همچن سهیو مقا یبررس یروزرسان

به  .دندیگرد ییدارو، شناسا تیریدر حوزه مد ها ستمیس

به  ها، منظور کسب اطالعات در ارتباط با هر یک از سیستم

های  ها و همچنین فایل های تخصصی آن سایت وب

 ها که به صورت الکترونیکی در راهنمای این سیستم

 باشند، مراجعه گردید.  دسترس می

 

 هاافتهی

 10مند در منابع مختلف، در نتیجه جستجو غیرنظام

، ATC/DDD ،ATCvetالمللی بندی بین سیستم طبقه

HerbalATC ،AT-EphMRA ،NFC ،AHFS ،

PCNE ،UNSPSC ،ICPM  وICD-10  شناسایی و

 -به مطالعه وارد شدند. نتیجه حاصل از جستجو در پایگاه

و موتور جستجوی  Scopusو  PubMedهای اطالعاتی 

Google Scholar ،بندی  سیستم طبقه سه

ATC/DDD ،PCNE  وICD-10  بودند که از طریق

بندی  های طبقه مقاله مرتبط با سیستم 74بررسی 

بندی  سیستم طبقه سهالمللی دارو به دست آمدند. بین

EphMRA ،NFC  وUNSPSC  در نتیجه بررسی 

انجمن های تخصصی سازمان جهانی بهداشت و  سایت وب

بندی  سیستم طبقه چهار، و اروپا ییبازار دارو یقاتیتحق

ATCvet ،HerbalATC ،AHFS  وICPM  از طریق

های تخصصی الکترونیکی، از جمله فایل  بررسی فایل

( و فایل 9) ATC/DDDبندی راهنمای سیستم طبقه

 (، یافت شدند. 10) GS1راهنمای سازمان 

 

المللی بین یبند طبقه یها ستمیس یاصل مشخصات

 دارو

المللی دارویی از بندی بین های طبقه سیر توسعه سیستم

 باشد. همچنین از نظر دامنه  می 1999تا  1959سال 

های  بندی داروها و اطالعات پزشکی و بر اساس یافته طبقه

توان در سه گروه  های مورد بررسی را می پژوهش، سیستم
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هایی است که کلیه داروها را به  قرار داد. گروه اول، سیستم

اند مانند  بندی و کدگذاری کرده صورت عمومی طبقه

-ATC/DDD ،ATبندی  های طبقه سیستم

EphMRA  وAHFSهای دارویی  . گروه دوم، سیستم

ATCvet ،HerbalATC ،NFC  وPCNE را در بر 

بندی بخش خاصی از داروها یا اطالعات  گیرد که طبقه می

ها که این سیستم طوریدهند. به  خاص دارویی را انجام می

بندی داروهای حیوانی، داروهای  به ترتیب جهت طبقه

اند.  یاهی، اَشکال دارویی و مشکالت دارویی توسعه یافتهگ

شود که خاص حوزه  هایی می گروه سوم نیز شامل سیستم

بندی و  هایی جهت طبقه دارو نیستند اما دارای بخش

 -که در این سیستم طوریباشند. به  کدگذاری این مواد می

اند.  ها، رده کدهای مشخصی به داروها تخصیص داده شده

-ICDو  UNSPSC ،ICPMبندی  سه سیستم طبقه

 گیرند. مشخصات اصلی  در این دسته قرار می 10

المللی دارویی و کاربردهای بندی بین های طبقه سیستم

 نشان داده شده است. 1ها در جدول  آن

 

  ییدارو یالمللنیب یبند طبقه یها ستمیس کاربرد

در این مطالعه برحسب های مورد بررسی  هر یک از سیستم

ه ماهیت و هدف از ایجاد و همچنین طبق اطالعات ارائه شد

در مقاالت و سایر منابع اطالعاتی، دارای کاربردهای 

بندی  باشند. به عنوان مثال، از سیستم طبقه متعددی می

ATC/DDD  در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله

سانی استرالیا، آلمان و کانادا جهت پایش مصارف داروهای ان

رهای در کشو ATCvetبندی  ، از سیستم طبقه(18-20)

ی و همچنین پایش ابیمجوز بازار افتیدراروپایی جهت 

در  AHFSو از سیستم  (21) یدامپزشک یداروها مصارف

ه استفاد (5) ییمصارف دارو ینیبجهت بازآمریکا و کانادا 

های  ، کاربردهای مختلف سیستم2شود. جدول  می

ز بندی دارویی را بر اساس نتایج حاصل ا المللی طبقهبین

 دهد. های یافت شده نشان می سیستم بررسی

 

 یریگجهینت و بحث

ها و  مطالعه مروری نقلی حاضر، به منظور بررسی ویژگی

المللی دارویی بندی بین های طبقه کاربردهای سیستم

 بندی و کدگذاری ها از طریق دسته انجام شد. این سیستم

محصوالت دارویی، منجر به تسهیل شناسایی داروها و 

 . (4)شوند  ها می اطالعات مرتبط با آن

سیستم  57(، 7و همکارانش ) Chenدر مطالعه    

مختلفی همچون های  المللی، در حوزهکدگذاری ملی و بین

یی مورد های دارو تشخیص و اقدامات و  برخی از سیستم

ها از  بررسی و مقایسه قرار گرفتند. در این مطالعه، سیستم

نقطه نظرات نوع اطالعات کسب شده، منبع کسب اطالعات، 

های  ها در پایگاه دادهکشورهای استفاده کننده و کاربرد آن

های  . در میان سیستمفارماکواپیدمیولوژی بررسی شدند

بندی دارویی شناسایی شده در این مطالعه، تنها به  طبقه

همراه با  کیآناتوم ،یدرمان ،ییایمیش یبند طبقه ستمیس

 اشاره شده است و سایر  شده فیروزانه تعر یدوزها

المللی دارو در این مطالعه بندی بین های طبقه سیستم

و همکارانش  van Mil(. در مطالعه 7اند ) بررسی نشده

بندی مشکالت دارویی، از جمله  سیستم طبقه 14( نیز، 8)

 ییشبکه مراقبت دارو ییمشکالت داروبندی  سیستم طبقه

شناسایی و از ابعادی همچون طبقات اصلی، وجود  ،اروپا

 بندی مشکالت،  تعاریف روشن، سلسله مراتب طبقه

. با شدند یبررسبندی مداخله  بندی علل و طبقه طبقه

و همکاران  van Milتوجه به اینکه هدف اصلی مطالعه 

بندی مشکالت دارویی بود،  های طبقه ، بررسی سیستم(8)

 ها در این مطالعه قرار نگرفتند. لذا سایر سیستم

های مورد مرور مطالعات نشان داد که از میان سیستم    

از سطح پذیرش و  ATC/DDDبندی بررسی، طبقه 

طوری که در اکثر باشد. به کاربری باالتری برخوردار می 

مطالعات و در بسیاری از کشورها از جمله ایران، از این 

سیستم به منظور شناسایی داروها و بررسی و مقایسه 

ترین . از مهم (25-22)مصارف دارویی استفاده شده است 

به تایید این  توان می ATC/DDDدالیل کاربرد گسترده 

سیستم توسط سازمان جهانی بهداشت جهت پایش مصارف 

 دارویی و پذیرش آن به عنوان یکی از اعضای خانواده 

 WHO-FIC: Family ofالمللی )های بینبندی طبقه 

International Classifications با (26)( اشاره کرد .

 ATC/DDDبندی توجه به پذیرش باالی سیستم طبقه 

 اهانیگ بندیجهت طبقه  ک بخش مکملشود ی می توصیه

 یدارا یاضافه شود تا در کشورها یی، به این سیستمدارو

. عالوه باشد یتر ابزار مناسب ییدارو اهانیو گ یطب سنت

  یهای ژگیو یبررس و پژوهشگران نظر طبقبر این، 

 توجه با نیهمچن و دارو یالمللنیب یبند طبقه یها ستمیس

 یالمللنیب یبند طبقه یها ستمیس از کی چیه کهنیبه ا

  رند،یگی برنم در را ییدارو اطالعات و داروها تمام یی،دارو
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 المللی داروبندی بین های طبقه : مقایسه مشخصات اصلی سیستم1جدول 

 استفادهچارچوب پایه مورد  ساختار سیستم ساختار کدها دوره به روزرسانی
سازمان 

 متولی
 بندیدامنه طبقه

عنوان اختصاری سیستم 

 بندی و سال انتشارطبقه

 7ای،  شماره-الفبایی سالیانه

 کاراکتری

 5 ،یسلسله مراتب

 یسطح

 بندیسیستم طبقه

EphMRA-AT3 

WHOCC2 داروهای انسانی ATC/DDD1 (9 ،)1976 

 8 ،یا شماره-ییالفبا سالیانه

 یکاراکتر

)مشابه کدهای 

ATC/DDD کبا ی 

 یدر ابتدا"Q"ف حر

 (کد

 5 ،یسلسله مراتب

 )مشابهی سطح

ATC/DDD) 

سیستم 

 ATC/DDDبندیطبقه

WHOCC داروهای حیوانی ATCvet4 (11)  ،1989 

 دو بار در سال

)اول مارس و اول 

 سپتامبر هر سال(

 ،یا شماره-ییالفبا

)قابل  یکاراکتر 7

 کاراکتر( 9توسعه تا 

 5 ،یسلسله مراتب

 یسطح

است اما ATC شابه )م

 ، دارایموارد یدر بعض

ی شتریب یها دسته

 (باشدمی

 از یبخش -

 WHODrugپایگاه

Global7 

بندی سیستم طبقه
ATC/DDD 

UMC6 داروهای گیاهی HerbalATC5 (12،) 
در ارتباط با سال انتشار اطالعاتی کسب 

 نشد

 ،یا شماره-ییالفبا سالیانه

 یکاراکتر 5حداکثر 

 3 ،یسلسله مراتب

 4اوقات  یگاهی )سطح

 ی،سطح

اساس اهداف و  بر

 (کاربرد

 EphMRA-AT (13 ،)1971 داروهای انسانی EphMRA8 ندارد

 3 ،یسلسله مراتب یحرف 3 ،ییالفبا سالیانه

 یسطح

 نیبا مجموعه قوان همراه

 مستیس
Three Letter Code 

(TLC) 

EphMRA اَشکال دارویی NFC9 (6) ،1985 

 یرقم 6 ،یا شماره سالیانه

 رقم( 8)قابل توسعه تا 

 4 ،یسلسله مراتب

 یسطح

 ییدارو یبند طبقه ستمیس

 یمورد استفاده در فرموالر

 گانیشیدانشگاه م مارستانیب

ASHP11 داروهای انسانی AHFS10 (5) ،1959 

 3ای، شماره -الفبایی اطالعاتی کسب نشد

 کاراکتری

 2مراتبی، سلسله 

 سطحی

شبکه مراقبت  ندارد

دارویی اروپا 

(PCNE) 

 PCNE12 (14) ،1999 مشکالت و عوارض دارویی

 یرقم 8 ،یا شماره حداقل یکبار در سال

 (یرقم 10)حداکثر 

 5 ،یسلسله مراتب

 *یسطح

 کاالها 1GS14 ندارد

 )از جمله داروها(
UNSPSC13 (15) ،1998 

 شودانجام نمی

 

 

 

 6حداکثر  ،یا شماره

 یرقم

 

 ی،دو جلد

 2سلسله مراتبی، 

 **سطحی

چارچوب مورد استفاده در 

)داروها و مواد  7و  6 فصول

 :(یکیولوژیب

 ICD-9بندیطبقه 

Section: 960-979 

WHO16 یاقدامات پزشک 

 یبند، دسته7و  6)فصل 

مربوط به  یداروها

 (ییدارو یزهایتجو

ICPM15 (16) ،1978 
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 ای، ارهشم-الفبایی سالیانه

 کاراکتری 5حداکثر 

 سه جلدی،

 ***سلسله مراتبی

ها و مشکالت بیماری ICD WHOهای قبلی نسخه

 مرتبط با سالمت

)از جمله داروهای موثر بر 

ها و عوارض مسمویت

 جانبی دارویی(

10-ICD17 (17 ، )1990 

 The Anatomical Therapeutic Chemical Classification System with Defined Daily Dosesبندی شیمیایی، درمانی، آناتومیک همراه با دوزهای روزانه تعریف شده: . سیستم طبقه1

 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodologyدارویی:  آمارهای متدولوژی برای بهداشت جهانی با سازمان کننده همکاری . مرکز2

 Anatomical Therapeutic-European Pharmaceutical Marketing Research Associationبندی آناتومیکی درمانی انجمن تحقیقاتی بازار دارویی اروپا: . سیستم طبقه3

 The Anatomical Therapeutic Chemical classification system for veterinary medicinal productsبرای داروهای حیوانی:  ATCبندی . سیستم طبقه 4

 The Herbal Anatomical Therapeutic Chemical Classification Systemبرای داروهای گیاهی:  ATCبندی . سیستم طبقه 5

 Uppsala Monitoring Centreسازمان جهانی بهداشت:  Uppsala. مرکز نظارت 6

 Database WHODrug Globalده دارویی سازمان جهانی بهداشت: . پایگاه دا7

 European Pharmaceutical Marketing Research Association. انجمن تحقیقاتی بازار دارویی اروپا: 8

 New Form Codes Classificationبندی اشکال جدید دارویی: . سیستم طبقه 9

 American Hospital Formulary Serviceت بیمارستانی آمریکا: دارویی خدما-بندی درمانی. سیستم طبقه 10

 American Society of Health-System Pharmacists. انجمن داروسازان سیستم بهداشتی آمریکا: 11

 The Pharmaceutical Care Network Europe DRP Classification بندی مشکالت دارویی شبکه مراقبت دارویی اروپا: . سیستم طبقه 12

 The United Nations Standard Products and Services Codeالمللی کاالها و خدمات ملل متحد: بندی بین. سیستم طبقه 13

   GS1-The Global Language of Businessهایی همچون بارکد: دهنده استانداردهای مربوط به تبادالت کسب و کار و ایجاد زبان مشترک، از طریق فناوری . سازمان جهانی و غیرانتفاعی توسعه 14

 The International Classification of Procedures in Medicineالمللی اقدامات پزشکی: بندی بین. سیستم طبقه 15

 World Health Organization. سازمان جهانی بهداشت: 16

 International Statistical Classification of Diseases and Related Health ویرایش دهم: -ها و مشکالت مرتبط با سالمتالمللی بیماری بندی آماری بین. سیستم طبقه 17

Problems-10th revision 
 ، مربوط به طبقه بندی مواد دارویی می باشد."Drugs and Pharmaceutical Products"این سیستم، با عنوان  51* بخش 

 ، مربوط به طبقه بندی مواد دارویی می باشند."(Drug , Medicaments and Biological Agent)بیولوژیکی  طبی مواد و داروها"این سیستم، با عنوان  7 و 6 ** فصول

 مربوط به طبقه بندی مواد دارویی می باشند. (،Y40-Y59 رده-20 و فصل T36-T50رده -19این سیستم )فصل  20و  19بخش هایی از فصول  ***

 

المللی داروبندی بینهای طبقه های کاربردی سیستم  : حوزه2جدول   

 کاربردها
 المللی داروبندی بین های طبقه سیستم

ATC/DDD1 ATCvet2 HerbalATC3 EphMRA-AT4 NFC5 AHFS6 PCNE7 
UNSPSC

8 ICPM9 10-ICD10 

 --- ---     ---  ---  شناسایی محصوالت دارویی

 --- --- --- --- --- --- --- --- ---  بررسی دوز دارویی

 --- --- --- --- ---  --- --- --- --- بررسی اَشکال دارویی

    ---    --- ---  دارویی بررسی مشکالت و عوارض جانبی

 --- --- --- ---     ---  پایش و مقایسه مصارف دارویی

 ---   --- --- ---  --- --- --- کسب و کار و تجارت الکترونیک

 --- ---  ---  --- --- ---  --- دریافت مجوز بازاریابی

  The Anatomical Therapeutic Chemical Classification System with Defined Daily Dosesبندی شیمیایی، درمانی، آناتومیک همراه با دوزهای روزانه تعریف شده: . سیستم طبقه1

 The Anatomical Therapeutic Chemical classification system for veterinary medicinal productsبرای داروهای حیوانی:  ATCبندی . سیستم طبقه 2

 The Herbal Anatomical Therapeutic Chemical Classification Systemبرای داروهای گیاهی:  ATCبندی . سیستم طبقه 3

  Anatomical Therapeutic-European Pharmaceutical Marketing Research Association: اروپا دارویی بازار تحقیقاتی انجمن درمانی آناتومیکی بندیطبقه . سیستم4

 New Form Codes Classificationبندی اشکال جدید دارویی: . سیستم طبقه 5

 American Hospital Formulary Service: آمریکا بیمارستانی خدمات دارویی-درمانی بندی طبقه . سیستم6

 The Pharmaceutical Care Network Europe DRP Classification:  اروپا دارویی مراقبت شبکه دارویی مشکالت بندی طبقه . سیستم7

 The United Nations Standard Products and Services Code: متحد ملل خدمات و کاالها المللیبین بندی طبقه . سیستم8

 The International Classification of Procedures in Medicine: پزشکی اقدامات المللیبین بندی طبقه . سیستم9

-International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems:  دهم ویرایش-سالمت با مرتبط مشکالت و ها بیماری المللیبین آماری بندی طبقه . سیستم10

10th revision 
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سامانه  کیدر قالب  حوزه، نیا در ستمیس نیتری کاربرد لذا

 به. باشدی مو چند منظوره  یبیصورت ترک هب یکیالکترون

 یبیترک و جامع یبند طبقه ستمیس کی از کهی طور

 حسب بر یالمللنیب یبند طبقه ستمیس چند از متشکل

( Mapping) نگاشتامکان  نیهمچن. گردد استفاده هدف

 در یکپارچگی جادیا یبرا یروش مناسب ها ستمیس انیم در

که  به طوری(. 27) باشد یم ستمیهنگام استفاده از چند س

 یها ستمیارزش س یکپارچگیمنجر به  تواند یم نگاشت

  رشیموانع مربوط به پذ رفع ومختلف  یبند طبقه

 (.7) شود دیجد نگیکد یها ستمیس

های  جستجوهای انجام شده جهت شناسایی سیستمطی    

های اطالعاتی  المللی دارویی موجود، پایگاهبندی بین طبقه

های  متعددی نیز در این حوزه یافت شدند که از سیستم

المللی جهت شناسایی منحصربفرد داروها بندی بین طبقه

بانک دارو "المللی اند. پایگاه داده بین استفاده کرده

(DrugBank)"  که عالوه بر اطالعات دارویی، کدهای

ATC/DDD  وAHFS  را نیز به منظور شناسایی

 . همچنین پایگاه داده دارویی(28)دهد  محصوالت ارائه می

 KEGG- Kyoto) وتویژنوم ک دانشنامه ژن و"

Encyclopedia of Genes and Genomes)"  که به

گرهای ی و شناسهعنوان یک منبع، عالوه بر اطالعات داروی

را نیز به  ATC/DDDمنحصربفرد، کدهای سیستم 

 توان یکی از  . لذا می(29)دهد  داروها تخصیص می

بندی  های طبقه کننده از سیستم ترین مراجع استفاده مهم

های اطالعاتی دارویی دانست. از این رو طبق  دارو را پایگاه

  و یاطالعات یها گاهیپا یطراح درنظر پژوهشگران، 

 یها ستمیس کاربرد یستیبا دارو، یتخصص یها سامانه

و  ها یشناس در کنار واژه زین دارو یالمللنیب یبند طبقه

 .ردیمدنظر قرار گ ،ییدارو یهاینولوژیترم

بندی یافت شده در این مطالعه،  سیستم طبقه 10بررسی    

بندی  های طبقه نشان داد که در حوزه دارو سیستم

المللی متعددی با ساختارها و کاربردهای متنوع وجود بین

ها که خاص حوزه  که برخی از این سیستم دارند. به طوری

بندی و کدگذاری کلیه داروهای انسانی  دارو هستند، دسته

بندی گروه مشخصی از داروها و یا اطالعات  و برخی دسته

همچنین با توجه به گیرند.  می ها را در بر خاصی از آن

اهمیت داروها به عنوان منابع مهم بخش سالمت، در برخی 

المللی، که در سایر بندی بین های طبقه دیگر از سیستم

 های نظام سالمت و یا در صنایع دیگر استفاده  بخش

بندی و شناسایی داروها  شوند نیز بخشی جهت دسته می

 های  ز سیستمدر نظر گرفته شده است. لذا این دسته ا

توان به عنوان گروهی خاص از  بندی را نیز می طبقه

المللی دارو درنظر گرفت و بندی بین های طبقه سیستم

برحسب نیاز مورد استفاده قرار داد. با این حال، هیچ یک از 

بندی کلیه داروها و  ها به صورت جامع دسته این سیستم

توانند به صورت  میاطالعات دارویی را در بر نگرفته و ن

های ذینفع  واحد، پاسخگوی کلیه نیازهای اطالعاتی بخش

نتیجه الزم است در کنار یکدیگر  در نظام سالمت باشند، در

مورد استفاده قرار گیرند. از طرفی نتیجه بررسی کاربردهای 

 های  ها، حاکی از آن است که سیستماین سیستم

درصد موارد،  50یش از المللی دارویی در ببندی بین طبقه

مشکالت و  یبررسبه منظور شناسایی محصوالت دارویی، 

یی مصارف دارو سهیو مقا شیپایی و دارو یعوارض جانب

اند. لذا بایستی برای نیل به این اهداف، در  توسعه یافته

های نظام سالمت و صنایع دارویی مورد توجه قرار  سازمان

 گیرند. 

بندی مورد  سیستم طبقه 10طبق نظر پژوهشگران،    

های مختلف مراقبت قابل  بررسی در این مطالعه، در بخش

توان در صنایع دارویی،  که می باشند. به طوری می استفاده

بندی و شناسایی داروهای انسانی از بعد  جهت دسته

  ها، از سیستم فارماکولوژیک و پایش میزان مصرف آن

و از بعد تجاری و  AHFSو یا  ATC/DDDبندی  طبقه

و یا  AT-EphMRAبندی  بازاریابی، از سیستم طبقه

UNSPSC  ،استفاده کرد. همچنین در صنایع دامپزشکی

توان با  تر داروهای حیوانی را میشناسایی و مدیریت دقیق

و در صنایع  ATCvetبندی  استفاده از سیستم طبقه

یاهی را مربوط به طب سنتی، شناسایی و کنترل داروهای گ

انجام  HerbalATCدر سطحی مناسب با کمک سیستم 

نیز جهت پایش و  PCNEبندی  طبقه داد. سیستم

مدیریت مشکالت و پیامدهای مرتبط با داروها، در مطالعات 

( Pharmacovigilanceمربوط به عوارض جانبی دارویی )

توانند از  کاربردی است. عالوه بر این، سازندگان دارو می

به منظور یکپارچگی توصیف  NFCبندی  طبقهسیستم 

 های دارویی استفاده کنند.فرم

ای نه چندان دور، با توسعه یک  امید است در آینده   

که کلیه داروها  بندی جامع دارویی، به طوری سیستم طبقه

برگیرد، امکان یکپارچگی  ها را در و اطالعات مرتبط با آن

   های بخش در   دارویی  اطالعات  مدیریت بندی و  دسته
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 مختلف نظام سالمت فراهم گردد. 

 

 سپاسگزاری

 الزم به ذکر است پژوهش حاضر، بخشی از پروژه 

ت اطالعا یارشد در رشته فناور یمقطع کارشناس نامه انیپا
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