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Chapter XV
Pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-O99)

فصل پانزدهم
(O00-O99)حاملگی، تولد و دوران نفاسی  

امیرعلی محمودی                              کارشناس رشته فناوری اطالعات سالمت



 دستورالعملهای کدگذاری زایمانهامروری بر

 نکات جلد یک کتاب مروری برICD-10

:اهداف دوره



Chapter 15: Code Blocks

• (O00-O08) , Pregnancy with abortive outcome ی هایی که با سقط خاتمه پذیرفته باشد                            حاملگ

• (O10-O16) , Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the 

puerperium ونفاسی        فشار خون در دوران حاملگی،زایمان ادرار و اختالالت م،وجود پروتئین در اد

• (O20-O29) , Other maternal disorders predominantly related to pregnancy

است                                                                                                              سایراختالالت مادران که غالبا در ارتباط با حاملگی 

• (O30-O48) , Maternal care related to the fetus and amniotic cavity and possible delivery 

problems مراقبت از مادران در ارتباط با جنین،کیسه آمنیوم ومشکالت احتمالی زایمان      

• (O60-O75) , Complications of labour and delivery مشکالت زایمان       

• (O80-O84) , Delivery زایمان

• (O85-O92) , Complications predominantly related to the puerperium

که غالبا مربوط به دوران نفاسی اند       مشکالتی 

• (O94-O99) , Other obstetric conditions, not elsewhere classified

اند                                                                                                       سایر وضعیتهای مامایی که در جای دیگر طبقه بندی نشده 



Excludes Of This Chapter

Excl.:

Certain diseases or injuries complicating pregnancy, childbirth and the 

puerperium classified elsewhere:

 external causes (for mortality) (V, W, X, Y) 

 injury, poisoning and certain other consequences of external cause   

(S00-T88.1, , T88.6-T98) 

 mental and behavioural disorders associated with the puerperium (F53.-) 

 obstetrical tetanus (A34) 

 postpartum necrosis of pituitary gland (E23.0) 

 puerperal osteomalacia (M83.0) 

 supervision of:
•high-risk pregnancy (Z35.-) 

•normal pregnancy (Z34.-) 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/S00
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/T88
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F53
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/A34
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/E23.0
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/M83.0
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Z35
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Z34


سن حاملگی

دقیقکدگذاریجهتوداردتاثیرنوزادهمچنینومادروضعیتکدگذاریرویبربارداریدورهطول

.باشدمیضروریتشخیصها

ترمبارداری(Full Term):شودمیگیریاندازهماهه3هایدورهقالبدرواستماهه9دورهیک.

بارداریماههسههایدوره(Trimester)

oشودمیاتالقآنازکمتروهفته13به:بارداریاولماههسه(13)

o(14-26)شودمیشاملرا26تا14هفتهاز:بارداریدومماههسه

oشودمیشاملرا26هفتهازبعد:بارداریسومماههسه(26)
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انواع حاملگی از نظر طول مدت بارداري

ترمپرهحاملگی(Pre-Term):شودمیاتالقکاملهفته37ازکمترحاملگیبه

ترمحاملگی(Term):شودمیاتالقهفته42ازکمتروکاملهفته37مابینحاملگیبه

ترمپستحاملگی(Post-Term):ازکاملهفته42کهشدمیاتالقحاملگیبهقدیمدرLMPسپری

قاداعتاینحاضرحالدروداشتخواهدزایماننتیجهیاجنینرویبرزیانباریاثراتسناینباشد،شده

شودمیآغاز41هفتهاززایماننتیجهرویبرحاملگینوعاینزیانباراثراتومخاطراتکهداردوجود

نکته:

باشدمیهفته40ازکمتروهفته37حدوددرترم؛بارداریICD-9-CMقانوناساسبر
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Delivery Stageمراحل زايمان          

کدواندتمیمراحلاینتعیینکهکندتجربهزایمانمراحلحیندررامختلفیعوارضباردارفرداستممکن

.دهدقرارتاثیرتحتراهاوضعیتاینگذاری

سرویکسکاملدیالتاسیونتارحمیانقباضاتشروعاز:اولمرحله

نوزادخروجتاسرویکسکاملدیالتاسیوناز:دوممرحله

انقباضاتختمتا(تولدازبعد)جفتخروجاز:سوممرحله

داردادامههفته6تاوشودمیآغاززایمانازپسیانفاسیدورانبالفاصلهسوم،مرحلهتکمیلازبعد
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زايمانروشهاي 

زایمان(: (Delivery

گویندزایمانراحملوضعموقعدررحمازبچهکردنوخارجکشیدنعمل

:((Cesareanسزارین

میشودداده(هیستروتومی)رحمرویسپسو(الپاراتومی)شکمدیوارهرویکهبرشیوسیلهبهجنینهروقت

راجنین،شکمبرشباپزشکوشودپارهحاملهفردرحماگرولی.استشدهانجامسزارین،گرددخارج،

.استگرفتهانجامالپاراتومیوفقطاستنشدهانجامسزارینکند،خارج
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Chapter Notes

(نوزادپروندهدرنه)گیرندمیقراراستفادهموردمادرپروندهدرتنهافصلاینکدهای

یاودهندمیروینفاسیدورانوزایمانبارداری،دوراندرکهوضعیتهایبرایفصلاینکدهای

فرآینداین(aggravted)پیچیدگیبهمنجروداشتهوجودبارداریشروعازقبلکهوضعیتهایی

.گیردمیقراراستفادهموردشوند،می

(maternal causes or obstetric causes)



فصل پانزدهمقوانین عمومی کدگذاري 



زايمانهاعمومی کدگذاري قوانین 

 دارداولویتنسبت به سایر کدهای فصل های دیگر 15کدهای فصل

بهجزئیاتارائهووضعیتهابیشترتبیینبرای15فصلکدهایباهمراهاستممکنفصولسایرکدهای

گیردقراراستفادهمورداضافیکدهایعنوان



Selection of 

OB Principal Diagnosis

اصلی در کدگذاري زايمانهاانتخاب تشخیص 



انتخاب تشخیص اصلی در کدگذاري زايمانهاقوانین 

(Pregnancy Supervision)کدهاي نظارت بر بارداري 

                                              ویزیتهای روتین پیش از تولدRoutine outpatient prenatal visits

زمانی که هیچ عارضه ای وجود نداشته باشد بایستی کدی از رده ) 1Z34._به عنوان تشخیص اصلی انتخاب گردد.

این کدها نباید با سایر کدهای فصل ) مورد استفاده قرار گیرند215



قوانین انتخاب تشخیص اصلی در کدگذاري زايمانها

(Pregnancy Supervision)کدهاي نظارت بر بارداري 

 بیماران پرخطرویزیتهای روتین پیش از تولد برایPrenatal outpatient visits for high-risk patients

برای ) .کرداستفاده _.Z35می توان از کدهای رده تولد، از پیش بیماران پرخطر سرپائی گزارش ویزیتهای روتین 1

در برخی از موارد ممکن است از این کدها به عنوان ) .دبیمار بستری استفاده شومکمل اطالعات تاریخچه ای 2

سایر کدهای فصل ) .مورد استفاده قرار گیرندZ35بنا به وضعیت بیمار می تواند همراه با کدهای رده 315

این کدها زیر واژه اصلی ) 4Pregnancy و توصیفگرهای فرعیSupervision وManangement affected by

.لیست می شوند



قوانین انتخاب تشخیص اصلی در کدگذاري زايمانها

 بیماران پرخطرویزیتهای روتین پیش از تولد برای

Prenatal outpatient visits for high-risk patients



قوانین انتخاب تشخیص اصلی در کدگذاري زايمانها

                                                              زمانی که زایمان رخ نمی هدWhen no delivery occurs

اگر در دوره مراقبتی که فرد باردار پذیرش گردیده زایمان روی ندهد تشخیص اصلی مطابق با ) ی        عارضه اصل1

که موجب مراجعه بیمار شده است کدگذاری می شودبارداری

principal complication of the pregnancy

زمانی که عوارض متعددی وجود دارد، کلیه عوارض درمان شده یا تحت درمان کدگذاری می شوند) 2



قوانین انتخاب تشخیص اصلی در کدگذاري زايمانها

                                          زمانی که زایمان رخ می هدWhen a delivery occurs

اگر) لیاصعارضهیاوضعیتاساسبراصلیتشخیصدهد،رویزایمانگردیدهپذیرشباردارفردکهمراقبتیدورهدر1

main.شودمیانتخابزایمان circumstances or complication of the delivery

هنگامی) تبیینبیمارپذیرشدلیلبعنوانپزشکبررسیومطالعهازبعدکهوضعیتیدهد،میرخسزارینزایمانکه2

.گرددانتخاباصلیتشخیصعنوانبهبایستیگرددمی

اگر) بهایستیبمذکوروضعیتصورتایندرگرددسزارینانجامبهمنجروضعیتآنکهشودپذیرشوضعیتیبابیماری3

.گرددانتخاباصلیتشخیصعنوان

اگر) پذیرشیاومراجعهدلیلکهوضعیتینباشد،سزارینانجامدلیلمراقبتی،دورهیکبیماردرپذیرشیاومراجعهدلیل4

.گرددانتخاباصلیتشخیصعنوانبهبایستیگردیدهبیمار



قوانین انتخاب تشخیص اصلی در کدگذاري زايمانها

                                          نتیجه زایمانOutcome of delivery

رونده  ثبت می گردد و برای پپرونده ماردان نتیجه زایمان در برای مشخص نمودن  اضافیعنوان یک کد به _.Z37رده کدهای 

.شودنوزادان استفاده نمی 



می گردند    وضعیتهايی که از قبل وجود داشته در مقابل وضعیتهايی که در زمان حاملگی ايجاد

ICDداشتهوجودحاملگیازقبلکهوضعیتهاییبرای15فصلدررابخصوصیهاییرده(pre-existing)درو

کنندمیبروزبارداریدوراندرباراولینبرایکهآنهاییوکندمیپیچیدهرابارداریوضعیتحاضرحال

(direct result of pregnancy)استگردیدهقائلتمایزآنهابینودیدهتدارک.

اصلیواژهازاستفادهباوضعیتهااینpregnancy complicatedفرعیواژهو, byدهندهنشانواژهسپسو

,Anemia)قبیلازعارضه Diabetes, Hypertension, Hyperemesis)استبازیابیقابل.

وضعیتعنوانخودبهابتداتوانمیدقیقترکدگذاریبرایاما(مثلHypertension)فرعیتوصیفگرسپس

complicating pregnancy, childbirth and the puerperiumکردمراجعه.



Pre-existing conditions: Hypertension

شکلمدچاررانفاسیدورانوزایمانحاملگی،عارضهاینوباشدداشتهخونفشارحاملگیازپیشباردارفرداگر

.استشدهبندیطبقهO11وO10هایردهدروضعیتایننماید،

هایردهدرباشدبارداریازناشیباالخونفشاراگراماO14وO13استشدهبندیطبقه



Pre-existing conditions: Hypertension

hypertensive)قلبفشارخونیبیماریشاملکهO10ردهکدهایازیکیکهزمانی heart disease)مزمنبیماریو

hypertensive)کلیهفشارخونی chronic kidney disease)مکملیاواضافیکدیکبایستیدهیممیاختصاصرا

)فشارخونمناسبردهازنیز I10-I15 .ودشدادهاختصاصکلیهمزمنبیمارینوعوقلبینارسایینوعتعیینمنظوربه(



Pre-existing conditions: Diabetes Mellitus

شکلمدچاررانفاسیدورانوزایمانحاملگی،عارضهاینوباشدداشتهملیتوسدیابتحاملگیازپیشباردارفرداگر

,O24.1کدهای،نماید O24.2, O24.3باشندمیوضعیتاینبیانگر.

باشدبارداریازناشیملیتوسدیابتاگراما(Gestational diabetes mellitus)کدO24.4باشدمیصحیح



Pre-existing conditions: Diabetes Mellitus

نیزمکملیاواضافیکدیکبایستیدهیممیاختصاصرا(حاملگیدرملیتوسدیابت)O24ردهکدهایازیکیکهزمانی

)ملیتوسدیابتمناسبردهاز E10-E14 شوددادهاختصاصآنازناشیعوارضودیابتنوعتعیینمنظوربه(



بررسی بلوك ها و کدهاي مهم



باقیمانده در رحمIUDحاملگی همراه با 

استشدهبندیدستهO26.3زیرردهدروضعیتاین



عوارض بیهوشی طی دوران حاملگی

نتسکییاودردضدداروهاییاوگیردقرارموضعیحسیبییاعمومیبیهوشیتحتحاملگیدورانطیحاملهفرداگر

.اندشدهایبندهدستهO29ردهدرعوارضاینکندمشکلدچارراویکهشودتجویزویبرایبخش

:مثال

Headache due to spinal anesthesia during pregnancy O29.4

Headache

- spinal and epidural anesthesia-induced (in)

--pregnancy O29.4



(O30-O48)مراقبت از مادر در ارتباط با جنین، کیسه آمنیوتیك و مشكالت احتمالی زايمان 

ضعیتومادر،لگنیهایاندامبودنغیرطبیعینظیر)مادریاجنینبهمربوطاحتمالییاقطعیهایوضعیتبلوکاین

یمدربر،بخشدمیضررورترامادرازمراقبتکه(سرراهیجفتوجنینکیسهزودهنگامشدنپارهجنین،نامناسب

.گیرد

مادرانهمراقبتازمنظور(Maternal Care)چیست؟

:هاوضعیتاینبدلیلمادر:کهاستاینمادرانهمراقبتازمنظور

یاشودمعاینه

یاشودبستری

یاوشودسزارینزایمانی،دردهایشروعازپیش

باشدداشتهدیگریزایمانیمراقبتهایبهنیاز



(O30-O48)( :  Maternal Care)مراقبت مادرانه 

اندشدهبندیدستهبلوکایندرزایمانیدردهایشروعازقبلسزارینانجامعللترتیباینبه

ارضهعدچاررابارداریفرآیندپیشرفتوکندبروززایمانیدردهایشروعازبعدوزایمانحیندرهاوضعیتاینچنانچه

Obstructed)شدهمتوقفزایمانO64-O66گروهدرکند Labor)شوندمیبندیطبقه.

مهمنکته:

.نیستصحیحشدهمتوقفزایمانبامادرانهمراقبتوضعیتکدهایهمزماناستفاده



Fetal Conditions Affecting the Management of the Mother

تاثیر گذار بر مراقبت مادر( مشكالت و ناهنجاريهاي قطعی يا احتمالی جنین )شرايط جنین 

هایردهازکدیبایستیمواردایندرO35وO36شوددادهاختصاص.

منجروادهدقرارتاثیرتحترابارداریمدیریتواقعاًجنینوضعیتکهگیرندمیقراراستفادهموردزمانیتنهاکدهااین

.شدخواهدحاملگیختمیاومادرخاصهایمراقبت،مادربیشترتشخیصیبررسیهایبه

نکته:

ردهازکدینبایداینصورتدرباشدمشکلدارایجنینکهصورتیدرباشیدداشتهتوجهPبیمارپروندهدرکدها

گرددثبت

ثبتمادرندهپرودرنبایستیباشد،نداشتهتاثیربارداریمدیریتبرولیبودهناهنجارییاومشکلدارایجنیناگر

گردد

O35 : Maternal care for known or suspected fetal abnormality and damage

O36 : Maternal care for other known or suspected fetal problems



Multiple Gestation( چندقلو)بارداري متعدد 

ردهازکدیباشدداشتهمراقبتبهنیازچندقلوبارداریعلتبهتنهامادراگرO30استفادهویوضعیتتوصیفبرای

.شودمی

ردهدرچندقلوبارداریازناشیعوارضاماO31شودمیکدگذری.

(اتاستثنائ)اندشدهبندیطبقهدیگرهایبلوکوهاردهدرکهداردوجودچندقلوهایبارداریازناشیهمعوارضیاما

استثنائات:



Multiple Gestation( چندقلو)بارداري متعدد 

چندقلوبارداریهایدرجنینچندیایکسقطازپسبارداریادامه

استشدهتوصیفO31.1ردهدروضعیتاین

زندهوچندقلوبارداریهایدرجنینچندیایکرحمیداخلمرگازپسبارداریادامه

استشدهتوصیفO31.2ردهدروضعیتاین

اصلیواژهازاستفادهباوضعیتهااینpregnancy continuingفرعیواژهو, afterاستبازیابیقابل.

Pregnancy

-continuing after

--abortion of one fetus or more  O31.1

--intrauterine death of one fetus or more   O31.2



        Intrauterine Fetal Death(IUFD)مرگ داخل رحمی

رحمدرمردهجنینعنوانبهرحمدرهفته22ازبعدمردهجنینماندنباقی

یردگمیتعلقآنبهO36.4کدوشودمیکدگذاری



Miscellaneous Conditions

های متفرقهوضعیت 



Sepsis and Septic Shock, Puerperal Sepsis

سپسیس، شوك سپتیك و سپسیس دوره نفاسی

دهیدمیاختصاصنفاسیدورهوزایمانحاملگی،سقط،عارضهعنوانبهسپسیسبرای15فصلازکدیکهزمانی

بدهیداضافیکدعنوانبهعفونتنوعتعیینبراینیزدیگرکدیکبایستی

کدO85هایردهازثانویهکدیکباهمراهبایستی(B95-B98)گردداستفادهعفونیعاملنمودنمشخصبرای.

(...وباکتریالویرال،)

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/B95


Sepsis and Septic Shock, Puerperal Sepsis

سپسیس، شوك سپتیك و سپسیس دوره نفاسی

گیردقراراستفادهموردنفاسیدورانسپسیسبراینبایستیA41وA40ردهکدهای



O60.-, Preterm labour and Delivery 

Includes: onset (spontaneous) of labour before 37 completed weeks of gestation 

Normal pregnancies last anywhere from 37 to 42 weeks. 

O66.4 Failed trial of labour, unspecified

Failed trial of labour with subsequent delivery by caesarean section

O70, Perineal laceration during delivery 

Includes: episiotomy extended by laceration 



Degrees of Perineal Laceration 



O72.-, Postpartum hemorrhage 

Includes: hemorrhage after delivery of fetus or infant

O72.0, Third-stage hemorrhage 

Hemorrhage associated with retained, trapped or adherent placenta

Retained placenta NOS 

Use additional code, if desired, to identify any morbidly adherent placenta (O43.2) 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/O43.2


Delivery (O80-O84) 

ردهکدهایازاستفادهO80-O84تنها،شدهثبتاطالعاتکهشودمیمواردیبهمحدوداصلیتشخیصعنوانبه

استنشدهذکربارداریوزایمانعوارضخصوصدردیگریاطالعاتوباشدآنروشیازایمانازشرحی

واکیوموبازایمانمانند).رودبکارنیزفصلاینهایوضعیتسایرهمراهبهاضافیکدعنوانبهتواندمیردهاینکدهای

(یکجلدنکته)(سزارینوفورسپس

چندقلوزایمانهایبندیطبقهمنظوربهآخرردهوقلوتکهایزایمانبندیدستهبرایرده4کهداردرده5بلوکاین

استشدهدیدهتدارک



مثال

Main condition :Pregnancy

Other conditions:…

Procedures : low forceps delivery

low forceps deliveryباکدO81.0دیگریجزئیاتزیرا.گرددمیانتخاباصلیتشخیصعنوانبه

.باشدنمیدردسترس
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مثال

Main condition: twin pregnancy delivered

Other conditions: .…  

Procedures : spontaneous delivery  

twin pregnancyکدباO30.0واصلیتشخیصعنوانبهmultiple delivery all spontaneous

.گرددمیلیستتشخیصهاسایرعنوانبهO84.0کدبا
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Normal Delivery: O80

(completely normal case)زايمان در شرايط کامالً طبیعی 

کدO80مانزایحاصلوگرددمیپذیرشترمفولطبیعیزایمانیکبرایباردارفردکهشودمیدادهتخصیصزمانی

(یمانزاجهتشدهپذیرشدورهدر)تولدازبعدیاوزایمانحینتولد،ازقبلعارضههیچبدونسالمقلویتکنوزادیک

.باشدمی

کدO80باشدمیاصلیتشخیصیکهمیشه

کداینصورتدرباشد،موردنیازتولدازبعدوزایمانتولد،ازقبلعارضهیکتوصیفبرای15فصلازدیگریکدهایاگر

O80گیردقراراستفادهموردنبایستی.

کدباهمراهاستممکنفصولسایرکدهایO80اینکهشرطبهگیرند،قرارمورداستفاده:

با. نباشدمرتبطبارداریعوارض1

به. نکندپیچیدهرابارداریوجههیچ2



Normal Delivery: O80

(completely normal case)زايمان در شرايط کامالً طبیعی 

اشندبنداشتهوجودعوارضآنزایمانبرایفعلیپذیرشدرولیکنبودهعارضهدچاربارداریمختلفمراحلدربیماراگر

.نموداستفادهO80کدازتوانمیدراینصورت

کدZ37.0کدباتوانمیکهباشدمیزایماننتایجکدهایازمناسبکدتنهاO80نموداستفاده

کدازاستفادهباالگفتهطبقپرینهپارگیعارضهO80سازدمیغیرممکنرا

کدO80چرخشنظیراقداماتیباتواندنمی(Version)،وپارگیزدنبخیه،(فورسپسیاواکیوم)خاصابزارازاستفاده

.گیردقراراستفادهموردسزارین



Normal Delivery: O80

(completely normal case)زايمان در شرايط کامالً طبیعی 

:طبیعیزايماندراقداماتجزئیات

یابداختصاصوضعیتاینبهاقداماتکتابازبایستمیطبیعیزایماندراقداماتجزئیات:

کدباتواندمیکهروتینیاقداماتO80ازعبارتندشودلحاظ:

oدهدمینشانرامامایاپزشکتوسطزایمانکانالدرجنیندستکاریکهواژینالزایمان

oپارگیبدوناپیزیوتومی

oایمانیزفازهایتاشودمیپارهجنیناطراف(آبکیسه)آمنیوتیکساکاقدامایندر:جنینیپردهمصنوعیپارگی

شودآغاز

o(نوزاددیسترسمانیتورینگجهت)جنینقلبضربانپایشجهتالکترودهاجایگذاری



Normal Delivery: O80

(completely normal case)زايمان در شرايط کامالً طبیعی 

کداختصاصشرایطO80:

وسایلازاستفادهبدونوخودبخودیصورتبهزایمانکهمفهومبدین:(SPONTANEOUS)خودبخودیزایمان1.

باشدشدهانجام...ووکیوموفورسپسمثلزایمانیکمک

.باشدقلویییکجنینکهمفهومبدین:(SINGLE)قلوییتک2.

.باشدکاملهفته42ازکمترتاکاملهفته37بینبایدمادرحاملگیسنکهمفهومبدین:(TERM)ترم3.

نباشدسزارینطریقازکهمفهومبدین:واژینال4.

اپیزیوتومیبدونیابا5.



Multiple Delivery: O84

زايمانهاي چندقلو 

دهدمینشانچندقلوهایحاملگیدررازایمانشیوهردهاین.

هایردهازاضافیکداندآمدهبدنیامتفاوتهایشیوهباکهچندقلوزایمانهایدرO80-O83شیوهدادننشانبرای

.گیردقراراستفادهموردتواندمیهاجنینازیکهرزایمان



Complications predominantly to the puerperium(O85-O92)

مشكالت شايع در دوران نفاسی

 که رحم به حالت    هفته بعد از زایمان 6)این بلوک وضعیتهایی را دربر میگیرد که ممکن است طی دوران پس از زایمان

..(نظیر آمبولی بارداری، عفونت، اختالالت مربوط به شیردهی و . )ایجاد می شوند( طبیعی خود بر می گردد

 ادامه داردهفته بعد از زایمان 6از بعد از زایمان شروع شده و تا بالفاصلهپس دوره پست پارتوم

 ماه بعد از زایمان اطالق می گردد5دوره پری پارتوم از ماه آخر حاملگی تا.

هفته بعد از زایمان رخ می دهد6پست پارتوم، عارضه ای است که درون عارضهپس

 استفاده     15دوره پست پارتوم و پری پارتوم نیز می توان از کدهای فصل بعد از برای توصیف عوارض مرتبط با بارداری

.نمود، به شرطی که پزشک معالج در پرونده مستند نماید که آن وضعیت مرتبط با بارداری بوده است



مراقبت و معاينه در دوران نفاسی
postpartum care and examination

Z39ردهکدهایازیکی،نباشدهمخاصیمشکلدارایوشودویزیتزایمانازبعدهفتهششتامادرچنانچه

بههشدتجربهوضعیتکد،کندتجربهرامشکلینفاسیدورهدرمادرچنانچهاستواضح.یابدمیاختصاص

.یابدمیاختصاصZ39ردهکدهایجای
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مراقبت و معاينه در دوران نفاسی
postpartum care and examination

:مثال

سینفامراقبتبرایسپسکرده،زایمانبیمارستانبهرسیدنازپیشوبیمارستانمسیردربارداریفرد

ینفاسمعایناتدریافتجهتفقطفردوشدهانجامعارضهبدونزایماناگرشود،میپذیرشبیمارستاندر

بمناسکدزایمانازناشیعوارضبهاینصورتغیردرگیرد،میقراراستفادهموردZ39.0کداستشدهپذیرش

.یابدمیاختصاص

Examination

-Postpartum

--Immediately after delivery Z39.0
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Sequelae of Complication Of Pregnancy, Childbirth, and the Puerperium

(O94)

کدO94دیبعهایدرمانیاوهامراقبت،حاملگیاولیهیاابتدائیعارضهیککهگیردمیقراراستفادهموردزمانی

(Sequelae)کندمیایجادآیندهدررا

گیردقراراستفادهموردابتدائیپارتومپستدورهازبعدزمانیهردراستممکنکداین.

کدهایتماممانندبهنیزکداینازاستفادهدرSequelae،لیستاصلیتشخیصعنوانبهبعدیاثرماهیتبایستی

Sequeleکدوگردد of .شودمیثبتاختیاریاضافیکدعنوانبهO94یعنی.…



(O95-O99)رده هاي 

تحتنکاتبهارجاعها،ردهاینازاستفادهبرایوگیردمیدربررامادرانمیرومرگ(O95-O99)هایرده

استضروریمیرومرگکدگذاریراهنمایوقوانینوردههر



د و دوران  که در جاي ديگري طبقه بنده اي شده اند ولی بارداري، تولمادرانگلیو عفونی بیماريهاي 

(O98)کنند و دچار عارضه می تحت تاثیر قرار می دهند و نفاسی را 



HIVدر بارداري، زايمان و دوره نفاسی

بیماریبدلیلخودنفاسیدورهوزایمانحاملگی،طیدربیماریاگرHIVکدیبایستیگرددپذیرشO98.7اختصاص

.گیردمیاضافیکدیکعنوانبهنیزB20-B24ردهازکدیهمچنینوشودداده

وضعیتدلیلبهکهبارداریفردasymptomatic HIVکدبایستیکردهمراجعهنفاسییاوزایمانبارداری،حیندر

O98.7وZ21کنددریافت.

Z21 : Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status



فاسی را  که در جاي ديگري طبقه بنده اي شده اند ولی بارداري، تولد و دوران نبیماريهاي مادر ساير 

(O99)دهند و دچار عارضه می کنند تحت تاثیر قرار می 



مثال

1) Pregnancy with sickle cell anemia 

O99.0  D57.1

2) Toxoplasmosis, pregnancy(undeliverd) 

O98.6  B58.9
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21کدهاي مربوط به تولیدمثل و باروري طبقه بندي شده در فصل 

Persons encountering health services in circumstances related to reproduction (Z30-Z39) 

باروریوتولیدمثلبامرتبطموارددربهداشتیمراکزباتماس

Z30 contraceptive management

Z31 procreative management

Z32 pregnancy examination and test 

Z33 Pregnant state, incidental

Z34 supervision of normal pregnancy

Z35 supervision of high-risk pregnancy 

Z36 Antenatal screening 

Z37 Outcome of delivery

Z38 Liveborn infants according to place of birth 

Z39 postpartum care and examination



(TL)رحمی کد بستن لوله هاي 

الوهعبایستی،صورتایندرنماید،رحمیهایلولهبستنبهاقدامزایمانبازمانهمشخصاستممکن

اختصاصپروندهبهاقدامات،کتابازنیزرارحمیهایلولهبستنکدزایمان،بهمربوطکدهایتخصیصبر

fallopianآنزیردروLigationعنوانیواژهبهکه،دهیم tubeکنیممیانتخاب66.39کدبارا.

الفباییایندکسازنیزرابیماریآنبهمربوطکدباشد،خاصیبیماریعلتبهرحمیهایلولهبستناگر

کنیممیثبتتشخیصهاکدقسمتدرواستخراج

عنوانیواژهبهالفباییایندکسدربایدباشد،سازیعقیمبرایصرفارحمیهایلولهبستناگر

sterilizationنماییممراجعه.
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عقیم سازيلغو يابرگشت عمل

کدZ31.0دهدمینشانراسازیعقیمعمللغویاوبرگشتبرایمراجعه

اصلیهایواژهتحتوضعیتاینTuboplastyیاVasoplastyبودخواهدکدگذاریقابل
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(Incidental)يا بارداري به عنوان يك وضعیت ضمنی( Pregnant State)وضعیت بارداري 

(Z33)

کدازاستفادهجهتZ33ارداریبازغیروضعیتبیمار،مراجعهعلتکهکندمستندحتماپزشکبایستی

وظیفهایناینجادروباشد،می(incidental)فرعییاضمنیوضعیتیکعنوانبهحاملگیوبوده

.نداردبارداریبرتاثیریباشد،میدرمانحالدرکهبیمارفعلیوضعیتکندبیانکهباشدمیپزشک

 بنابراین در صورت استفاده از کدZ33گیردمورد استفاده قرار 15دیگری از فصل کد نبایستی  .



سزاريندستورالعمل کدگذاري 
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درزارینساصلیعلتدانستنازپسکد،اینتخصیصبرایباشد،میپروندهاصلیکدسزارینانجامعلتکد

آنزیردروcesareanمتغیربهآنزیردرومراجعهdeliveryعنوانیواژهبهالفباییایندکسدرپرونده،

.یابیممیراسزارینعلت

هآمدرایجمواردازتعدادیفقطواستنشدهلیستسزارینعلتتمامواژهاینزیردرکهاستذکربهالزم

ذکرتعلآنخودبایستیکدگذارنداشت،وجودلیستایندرپروندهدرشدهقیدسزارینعلتاگرپساست،

.کندجستجوالفباییایندکسدیگرهایقسمتدرراشده



مثال

Main conditione : pregnancy delivered

Other conditions: failed trial of labor

Procedures : cesarean section

failed trial of laborکدباO66.4واصلیتشخیصعنوانبهdelivery cesarean sectionبا

.گرددمیلیستتشخیصهاسایرعنوانبهO82.9کد
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پايان

با تشكر از توجه شما




