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   لألمراض الدولي اإلحصائي التصنيف
   المعلومات أحدث: الصلة ذات الصحية والمشاكل

  عشرة الحادية المراجعة عن
  
  

  معلومات أساسية
  
ــــدولي اإلحصــــائي إن التصــــنيف -١  عــــن المعلومــــات أحــــدث: الصــــلة ذات الصــــحية والمشــــاكل لألمــــراض ال

هــو التصــنيف العــالمي النمــوذجي الــدولي لألمــراض) عشــرة (الــذي كثيــرًا مــا يشــار إليــه بالتصــنيف  الحاديــة المراجعــة
المراضـــة والوفـــاة. وتشـــكل بيانـــات الوفيـــات حســـب الســـن ونـــوع الجـــنس وســـبب الوفـــاة أســـاس الصـــحة إلحصـــاءات 

 العمومية، مع أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك عدد من مؤشرات الوفيات المتعلقة بأسباب محددة.
 
بلــدًا بيانــات  ١٢٠نحــو  (المراجعــة العاشــرة). وقــدم الــدولي لألمــراض تنفيــذ التصــنيف ١٩٩٤وبــدأ فــي عــام  -٢

أســباب الوفــاة إلــى المنظمــة علــى أســاس المراجعــة العاشــرة للتصــنيف الــدولي لألمــراض، ولكــن نصــف هــذه البيانــات 
فيمــا يتعلــق بالمراضــة وٕاعــداد  لألمــراض الــدولي ويســتخدم كثيــر مــن البلــدان التصــنيف. المقدمــة فقــط يتســم بــالجودة

 الفواتير الخاصة بالتأمين الصحي.
  

  التقدم في المراجعة الحادية عشرة
  
الصـــلة  ذات الصـــحية والمشـــاكل لألمـــراض الـــدولي بـــدأت المراجعـــة الحاديـــة عشـــرة للتصـــنيف اإلحصـــائي -٣

وتلك المراجعات ضرورية من أجل مواكبة التطورات في مجاالت الطب . ٢٠٠٧(المراجعة الحادية عشرة) في عام 
بشـأن مجموعـة التصـنيفات  التقني الرئيسـي مـن شـبكة المراكـز المتعاونـةوالعلوم وتكنولوجيا المعلومات. وأتى الدعم 

وهنـاك نسـخة  ٢.وبمساهمة مالية من الشركاء العالميين، وخصوصًا رابطـة المستشـفيات اليابانيـة ١،الدولية للمنظمة
 .٢٠١٢تجريبية من المراجعة الحادية عشرة ُأعدت في أيار/ مايو 

 
وذكـــر التقريـــر  ٣المنظمـــة تكليفـــًا بـــإجراء مراجعـــة خارجيـــة مســـتقلة. أصـــدرت  ٢٠١٥وفـــي نيســـان/ أبريـــل  -٤

وأوصــت  ٤تطــورات هامــة، ولكنــه أعــرب عــن القلــق إزاء التــأخيرات الناجمــة عــن تعقيــد المهمــة ومحدوديــة المــوارد.

                                                           
١   http://www.who.int/classifications/network/en/.  
٢   https://www.hospital.or.jp/e/activities/.  
٣   http://www.who.int/classifications/icd/externalreview/en/.  
 ،من التقرير (باإلنكليزية) ٥٢إلى  ٥٠انظر الصفحات من    ٤

http://www.who.int/classifications/icd/reportoftheicd11review14april2015.pdf?ua=1. 
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 المراجعة بالتركيز على إنجاز نسخة راسخة من المراجعة الحادية عشـرة، يمكـن اسـتخدامها فيمـا يتعلـق بإحصـاءات
 الوفيات والمراضة.

توصــيات المــراجعين عــن طريــق تحســين التزويــد بــالموظفين التقنيــين واإلدارة، وٕانشــاء فرقــة  األمانــةونفــذت  -٥
خــاص اقتــراح  ٥٠٠٠كــان قــد تــم اســتالم  ٢٠١٥وبنهايــة عــام عمــل خبــراء معنيــة بإحصــاءات الوفيــات والمراضــة. 

من هذه  ٪٩٠تعاملت األمانة مع أكثر من  ٢٠١٦مارس آذار/  ١بإدخال تعديالت على النسخة التجريبية، وحتى 
 االقتراحات.

  
  الحادية عشرةخصائص المراجعة 

  
علـــى نحـــو يتـــيح بســـهولة إدراج المعـــارف للتصـــنيف الـــدولي لألمـــراض  الحاديـــة عشـــرةُصـــممت المراجعـــة  -٦

 قابلة للمقارنة.   العلمية الجديدة في عناصرها األساسية، وذلك مع ضمان بقاء إحصاءات الوفيات والمراضة
  
لألمـراض مـن أجـل اسـتخدامها فـي بيئـة إلكترونيـة تسـهل  الدولي للتصنيف عشرة الحادية وأعدت المراجعة -٧

فأدوات الترميز وبرامج التصفح والملفات المختلفـة والمنتجـات  ترميز المعلومات في السجالت الصحية اإللكترونية.
وتحســــين التخصصــــية واالتســــاق فــــي  لألمــــراض صــــنيف الــــدوليالمطبوعــــة وخــــدمات اإلنترنــــت تســــهل اســــتخدام الت

 عشــرة الحاديــة وتســتهدف أيضــًا المراجعــةالبيانــات المرمــزة. ومــن شــأن الترميــز المتعــدد اللغــات أن يــدعم الترجمــة. 
 الدوليـة الطبيـة لألمراض االتساق مع المنتجات المعلوماتية األخـرى، مثـل مجموعـة المصـطلحات الدولي للتصنيف
 لتسجيل البيانات السريرية. ١مصطلحات الطب السريري -منهجياً  تصنيفاً  المصنفة

  
تحســينات فــي مجــاالت عديــدة، مثــل لألمــراض حاليــًا  الــدولي للتصــنيف عشــرة الحاديــة وتتضــمن المراجعــة -٨

الُمعديــة، تجســد المعــارف الحاليــة، مــع الحفــاظ علــى االســتمرارية اإلحصــائية.  واألمــراضأمــراض الجهــاز المنــاعي 
التحديثات التقدم المحـرز، كمـا تحـل مشـكالت التصـنيف التـي لوحظـت فـي المراجعـة العاشـرة، كالمشـكالت  تعكسو 

ويعكس تصنيف األمراض المتعلقة بداء السكري واالرتفاع  المفرط في ضغط الدم واعتالالت األمومة واإلصابات. 
 (تسجيل البيانات السريرية وحاالت السرطان).  السرطانية واألورام الحميدة

  
أليــة ويســهل تجميــع الرمــوز اإلبــالغ الســريري ألغــراض التوثيــق أو علــم األوبئــة أو الحــاالت المختلطــة أو  -٩

 الــدولي للتصــنيف عشــرة الحاديــة وتتضــمن المراجعــةأغــراض إداريــة أخــرى، علــى مســتوى التخصصــية المرغــوب. 
 وعلـم أمــراضيـة األوليـة وخيــارات ترميـز جديـدة، كخيــارات الترميـز الخاصـة بالتشــريح لألمـراض مفـاهيم جديــدة للرعا

 األنسجة ودرجات الشدة.
  

 عشـــرة الحاديـــة المراجعـــة وُأدرجـــت فئـــات التشـــخيص المســـتخدمة فـــي الطـــب الشـــعبي كفصـــل جديـــد فـــي  -١٠
لقديمــة والتــي يشــيع لألمــراض، وذلــك علــى أســاس تطبيقــات الطــب الشــعبي الناشــئة فــي الصــين ا الــدولي للتصــنيف

اســتخدامها اآلن فــي الصـــين واليابــان وجمهوريـــة كوريــا وأمـــاكن أخــرى علــى نطـــاق العــالم. وســـيولى اهتمــام خـــاص 
 الفصل في بيئات الرعاية الصحية المتكاملة في مختلف البلدان.  ذلك لتجربة

  
  

                                                           
ـــم االطـــالع فـــي http://www.ihtsdo.org/snomed-ctانظـــر    ١ مـــن  ٩وانظـــر أيضـــًا الصـــفحة  .٢٠١٦آذار/ مـــارس  ٣٠، ت

، تـــم http://www.who.int/classifications/icd/reportoftheicd11review14april2015.pdf?ua=1المســـتقلة: الخارجيـــة المراجعـــة 
 .٢٠١٦آذار/ مارس  ٣٠االطالع في 
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  مؤتمر مراجعة التصنيف الدولي لألمراض
  

الحاديــــة عشــــرة للتصــــنيف الــــدولي لألمــــراض علــــى الــــدول األعضــــاء ســــُيعرض إصــــدار مرشــــح للمراجعــــة  -١١
لألمـــراض فــــي طوكيـــو باليابــــان فـــي الفتــــرة  الــــدولي التصـــنيف مراجعــــة والجهـــات المعنيـــة فــــي العـــالم أثنــــاء مـــؤتمر

وستشـــمل تلـــك الحزمـــة نســـخة إلكترونيـــة ومعلومـــات ذات صـــلة  ٢٠١٦.١تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ١٤إلـــى  ١٢ مـــن
 راسات التجريبية والتجارب الميدانية من جانب الدول األعضاء. لالستخدام في الد

  
يحضره ممثلو الدول األعضاء  ىلألمراض اجتماعًا رفيع المستو  الدولي التصنيف مراجعة وسيكون مؤتمر -١٢

من مختلف األقاليم، وممثلـو شـبكة المراكـز المتعاونـة بشـأن مجموعـة التصـنيفات الدوليـة للمنظمـة، وسـائر الجهـات 
المعنيــة. وســيبين المــؤتمر خصــائص المراجعــة الحاديــة عشــرة، وسيتضــمن التشــاور بشــأن النهــوج المعنيــة وســيمهد 

 الطريق أمام التجربة. 
    

  المطلوب من المجلس التنفيذياإلجراء 
  

 . التقرير المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا -١٣
  
  

=     =     =  

                                                           
١   http://www.who.int/classifications/network/meeting2016/en/.  


