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 ICD10تعريف علت مرگ و چگونگي تعیین آن از منظر 
ینابیني، چگونگي ثبت علل مستقیم، بو تعريف علت مرگ )

(هاآن وتوالي وقوانین زمینه اي و آشنايي با مفاهیم 

علي سامانپوردکتر 



DEATH
• Mode of Death (تابلوي فوت)

...(خونريزي،آريتمي قلبي،هیپوکسي،سپسیس و:اختالل فیزيولوژيک فوري )
• Mechanism of death

• Cause of Death (فوتعلت اصلي يا زمینه اي )

• Manner of Death (فوتروش يا نحوه )
Natural-Accident-Suicide-Homicide-Undetermined-Pending



example
•Mode of Death:extreme blood loss 
due to Aortic rupture

•Cause of Death:gunshot wound to 
the chest

•Manner of Death:homicide



In 1967, the Twentieth World Health Assembly defined
the causes of death to be entered on the medical
certificate of cause of death as

• “all those diseases, morbid conditions or injuries which
either resulted in or contributed to death and the
circumstances of the accident or violence which produced
any such injuries”



مرگ از ديد بیستمین مجمع جهاني بهداشت علت 

ايزا،بیماريهايوضعیتها،بیماريتمامازاستعبارتمرگتعل•
بودهسهیممرگايجاددرياوشدهمرگبهمنجرمستقیماًکهصدماتي

.اند
هاييخشونتياوحوادث،سوانحوقوعبهمربوطشرايطتمامهمچنین•

ميمحسوبمرگعللنیزجزءآورندميبوجودراصدماتيچنینکه
.شوند



WHOتعريف علل مرگ و میر از ديدگاه 

تقیماً مسکهصدماتييازابیماريهايوضعیتها،بیماريتمام
.اندبودهدخیلمرگايجاددرياشدهمرگبهمنجر

مي،،اورتب:ظیرنفوتوتابلويهانشانه،عاليمتعريف،اين
.گیردينمبردررا...وتنفسيياقلبينارسايي
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International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems (ICD)

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


International Classification of Diseases (ICD)

کدگذاريبرايشده و  در کشورهاي مختلف ايجادWHOتوسط کتاباين•
.شودميها و علل مرگ استفاده تشخیص

:سه جلد بودهکتاباين•
.فصل است22فهرست شماره اي کدها  و  شامل : جلد اول•
کدگذاريقوانین : جلد دوم•
الفباييايندکس: جلد سوم•
ستفاده ها از اصطالحات پزشکي استاندارد ابیماريتوصیفبرايکتابايندر •

شده است



تشخیص هاکدگذاري

ICD 10 Codes

تشخیص اولیه

تشخیص حین درمان

تشخیص نهایی

علت خارجی صدمات

علل مرگ 

ICD9cm درمانی و جراحیاقدامات

و ثبت اقدامات داردنویسیتشخیص ها وابسته به رعایت اصول تشخیص کدگذاریدقت 



علل مرگکدگذاري

هنگام. درشدهبیانوضعیت هايتماميبهICDکدهايمرگ،ابتداعللکدگذاري1
تهگفچندعلتيکدگذاري،کدگذاريشکلاينبه.يابداختصاصفوتگواهي
.مي شود

سپس. ستفادهابرايموجودهايدستورالعملوقوانیناساسبررافوتزمینه ايعلت2
.گرددميانتخابمیرومرگآمارهايدر

انتخاب. .استمرگعللکدگذاريدراقداممهمترينمرگ،ايزمینهعلت3



يا فهرست شماره اي کد هاICDجلد اول 

:زير استاصليبخش 4شامل ICDکتابجلد اول 
(بیماري هاي عفونيA00)لیست رده هاي سه کاراکتري-1
بیماري دريچه میترال  Io5.9لیست جداول مشموالت و زير رده هاي چهار کاراکتري مانند-2

)نامشخص

مرفولوژي نئوپالسم ها-3
لیست هاي فهرست بندي خاص جهت مرگ و میر و ناخوشي-4



 ICDجلد دوم

شامل قوانین ودستورالعمل کدگذاري بیماري ها و مرگ و میر مي باشد ICDجلد دوم
.استICDاز کنندگانو استفاده کدگذارانبرايهايراهنماييحاويجلد اين



يا ايندکس الفبايي ICDجلد سوم

:از سه بخش تشکیل شده است ICDجلد سوم
فهرست بیماري ها و صدمات: بخش اول
فهرست عوامل خارجي صدمات: بخش دوم
داروها و مواد شیمیاييايندکس: بخش سوم

. کتاب مشابه با يک فرهنگ لغت بر اساس الفبايي انگلیسي مرتب شده استاين •
. بود(  lead term)براي پیدا کردن يک کد بايد ابتدا در شرح تشخیص به دنبال واژه راهنما•



ICD10ساختار کدها در 

ر صدمات، علل خارجي صدمات در نظ،فصل براي پوشش بیماري هاICD10 ،22در •
.بیشتر فصول بر اساس سیستم هاي بدن انتخاب شدند. گرفته شده است

کدها از ICD10در . هر فصل حاوي تعدادي کد مرتبط با بیماري هاي آن فصل  است•
ي مي که به آن رده سه کاراکترانديک حرف بزرگ انگلیسي و دو رقم تشکیل شده 

.   گويند
یشتر ، مي آيد به زير گروه ب).(هر رده سه کاراکتري با يک رقم چهارم، که بعد از اعشار•

دمه مثل رقم چهارم جزيیات بیشتر در مورد يک بیماري يا ص. تقسیم بندي مي شوند
ه مکان آناتومیک، حاد يا مزمن بودن، يک طرفه يا دوطرفه بودن، عوارض همراه و غیر

.  اشاره دارد



مثال

فصل

Congenital malformations, 
deformations and chromosomal 

abnormalities(Q00-Q99)

congenital malformations 
of the circulatory 
system(Q20-Q28)

رده سه کاراکتری

Q21 Congenital malformations of 
cardiac septa 

چهارکاراکترییر رده ز

Q21.1Atrial septal 
defect



روش پیدا کردن کدها در جلد سوم

شناسايي واژه راهنما . 1lead termدر عبارت تشخیصي
واژه راهنما اصطالح نشان دهنده نام بیماري، صدمه، مسمومیت، حالت مرضي است•
:مکان هاي آناتومیک، نام ابزارها و وسايل، اصطالحات توصیفي مثل: نکته•
(chorionic, acute, bilateral, unilateral, complete, primary ،secondaryو  )...

ه عنوان که براي اشاره به حالت يا شدت يک بیماري، صدمه و يا حالت مرضي استفاده مي شوند، معموالً ب
.روندنميواژه راهنما به کار 

پیدا کردن متغییر مربوطه در زير واژه راهنما. 2

توجه به ارجاعات مربوطه مثل . 3(see, see also, see condition, …)

مراجعه به جلد اول براي اطمینان از صحت کد استخراج شده. 4



:مثال
.  ، ابتدا واژه راهنما مشخص مي شودperforation of cervix in deliveryتشخیص کدگذاريبراي 

.وجود دارندperforationو deliveryدر اين تشخیص دو واژه راهنما  
و چون اين پارگي ناشي از  cervixرا انتخاب مي کنیم، در زير آن ابتدا متغیر  perforationما واژه 
براي اطمینان از صحت کد استخراج . انتخاب مي شودO71.3با کد obstetric traumaبوده،  زايمان 

مراجعه مي شودICDشده به جلد اول 



گواهي بین المللي فوت

.اين گواهي براي ثبت علل مرگ استفاده مي شود•



در ايران( روز7بااليفوت سن گواهي)عموميفوت گواهي

دکتر زارعی



روز بعد از تولد در ايران7فوت مرده زايي و مرگ تا گواهي



ثبت علل مرگ

مرگايزمینهعلتشناساييفوت،گواهيدرمرگعللثبتازاصليهدف•
.است

:استسيبررقابلعنوانسهتحتمرگعلتزنجیرهفوتگواهيتکمیلفرآينددر

علت. Terminalمرگمستقیمياپاياني1 cause(Direct cause)

علت. Intermediateبینابیني2 cause

علت. Underlyingمرگاصليياآغازينياايزمینه3 or Primary Cause



Terminal cause(Direct Cause)علت پاياني يا  مستقیم مرگ

،طهواسبدونومستقیماً کهايعارضهياصدمهبیماري،آخرينازعبارتست•
.دهدميتشکیلرامرگبهمنجرزنجیرهآخرحلقهواستشدهمرگموجب

.گرددميثبتفوتگواهيIبخشخطاولیندرمرگپايانيعلت•

ياو(اساله)طوالنيتواندميمستقیمعلتوايزمینهعلتبینزمانيفاصله•
.باشد(ثانیهچند)کوتاه



 Intermediate causeبینابینيعلت 

درگ،مرايزمینهوپايانيعلتبینصدماتياعارضهبیماري،شامل•
.شودميمرگعللزنجیره



مرگعلت زمینه اي يا آغازين يا اصلي 
Underlying or PrimaryCause

درماًمستقیکهرامرضيرخدادهايزنجیرهکهاستايصدمهياعارضهبیماري،•
آسیبارتباطوزمانيتوالينظرازونمودهآغازرااندبودهمرگباارتباط

.استداشتهتقدمعللسايربهنسبتشناختي
استمهمزيرمواردايزمینهعلتباارتباطدر•

.ته باشدنظر پزشکي توالي قابل قبولي را شروع کرده و با علت نهايي مرگ خاتمه يافاز -
.باشدداشتهتقدمعللسايربهنسبتشناختيآسیبارتباطوزمانيتوالينظراز-
هايتسیاسبامطابق)اپیدمیولوژيکوبهداشتينظرازتوجهقابلومهموضعیتيک-

باشد(سالمت



نکته

در گواهي فوت نبايد عالئم و نشانه هاي بیماري ثبت گردد•
.در گواهي فوت نبايد از اختصارات پزشکي استفاده شود•



(Duration)طول دوره زماني علل مرگ 

انزممدتطولبايدشدهگزارشوضعیتهربرايمرگ،عللثبتدر
.باشدشدهگزارشنیزوضعیتآنشروع

زمانوباوضعیتبیماريآغازبینزمانيدورهبرداللتزماني،دورهاين
.داردمرگ
عیتوضتشخیصزمانبازمانيدورهاينهمیشهکهباشیدداشتهتوجه

.باشدنشانه هاآغازازبعدياهمزماناستممکنونبودهيکسان



(سن باالي هفت روز)فوتالملليگواهي بین 

دکتر زارعی



مه ف رم  رج  کی علت  مرگ  ت 
ش  ر  مللی گ واهی ت 

ن  ال ي  ب 

ا مرگ   روع ت  ن  ش  ي  ی ب  ب  رب 
ق  مان  ت  ز  علت  مرگ  

:الف  

امد ي  ا ب  ت  ت  ه سب  ب 

:  ب  

امد ي  ا ب  ت  ت  ه سب  ب 

:ج  

امد ي  ا ب  ت  ت  ه سب  ب 

:د

لاف  -1 ی که ت  ب  عي 
ا وض  مازی ت  ب  ن  ب  خ ري  ش  از  ا  ي  اصله پ 
ت   ود داس  مرگ  وج 

لی* ي 
های ق  مازي  ب  ب 

ه مرگ  کمک-2 ی که ب  هاي  مازي  ب  ر ب  د ولی سات  کرده اب 

می  س  
ت  مرگ  ن  ی موج  هاي 

ن  ه ب  ها ب 
ي  ود ا  دوج 

ده است  *  ها که موجت  مرگ  س 
ي  ا عوازض  ا  ت  ت  مازی، ا سب  ب  ام ب  ا ت  . ت  ی ت  لب 

ست  ف  د اي  ي  لوی مرگ  ماب  ات  وان  ت 
می ت 

سمت  ن 
ق 
ن   سی زا وازد کرددز اي 

ف  ن  ی ب  .ازساي 







مثال

ارتوپدياورژانسبهراستراندرشديددردشکايتباايساله55خانم•
دادهخیصتشفموراستخوانشکستگيگرافيومعاينهازپس.استکردهمراجعه

حالشرح.کندميفوتريهآمبوليتشخیصبابستريروزهشتمیندر.شودمي
بهکهدهبوپستانکارسینومدارايقبلسالچهارمتوفيکهدهدمينشانبیمار
.استدادهمتاستازفمور



ع تا زمان تقريبی بين شرو
مرگ علت مرگ

چند ساعت

روز8

ماه2

سال4

آمبولی ريوي:الف
به سبب يا پيامد

ورشكستگی پاتولوژيك فم: ب
به سبب يا پيامد

متاستاز سرطان به فمور: :ج
به سبب يا پيامد

سرطان پستان: :د

آخرين بيماری يا وضعيتی که-1
*بالفاصله پيش از مرگ وجود داشت

بيماريهای قبلی

مک ساير بيماريهايی که به مرگ ک-2
کرده اند ولی وجود آنها به تنهايی 

موجب مرگ نميشد

قلبی يا در اين قسمت نمی توان تابلوی مرگ مانند ايست. نام بيماری، آسيب يا عوارض آنها که موحب مرگ شده است* 
.نارسايی تنفسی را وارد کرد



مثال

آوردهژانساوربهاتومبیلباپیادهعابرتصادفازبعدبالفاصلهايساله4کودک•
نمياقعوموثراحیاعملیاتوبودهتنفسونبضفاقدپذيرشهنگام.استشده
ازپروئنپريتوشدهپارهبیمارکبدکهشودميمشخصالپاراسکوپيدر.شود
يزيخونرازناشيهیپوولمیکشوکعلتبهبیمارايدمينظربه.استخون
.استکردهفوتوشدهقلبيايستدچار

.استشدهنیزفیبوالوتیبیاشکستگيدچاربیمارکهدهدمينشانگرافيهمچنین•



Part-I a) Hypovolemic shock

b) Retroperitoneal hemorrhage

c) Rupture of liver

d) Pedestrian injured in collision 

with car

ICD 

codes

Part-II fracture of tibia and fibula



فرم بین المللی گواهی پزشکی علت مرگ

ا مرگزمان تقریبی بین شروع ت علت مرگ

دقیقهچند 

دقیقهچند 

دقیقهچند 

دقیقهچند 

هیپوولمیکشوك : الف
به سبب یا پیامد

خونریزي در پریتوان: ب

به سبب یا پیامد

پارگی كبد : ج 
به سبب یا پیامد

تصادف با اتومبیل: :د

ه آخرین بیماری یا وضعیتی ک-1
*بالفاصله پیش از مرگ وجود داشت

بیماریهای قبلی

سایر بیماریهایی که به مرگ -2
کمک کرده اند ولی وجود آنها به 

تنهایی موجب مرگ نمیشد

ست قلبی در این قسمت نمی توان تابلوی مرگ مانند ای. نام بیماری، آسیب یا عوارض آنها که موحب مرگ شده است* 
.یا نارسایی تنفسی را وارد کرد



Part-I (a) Peritonitis

(b) Perforation of Duodenum

(c) Duodenal ulcer

2 days

3 days

6 months

ICD codes

Part-II Carcinoma of bronchus







( Causal relationship)معلوليرابطه علت و 

ثبتديگروضعیتبواسطهبتواندفوتگواهيدرشدهذکروضعیتکهدرصورتي•
.داردوجودرابطهاينشود،ايجادگواهيدرشده

بلکهپزشکيارزيابيبهفقطنهمعلوليوعلترابطهيکنبودنيابودنقبولقابل•
.مي شودمربوطعموميسالمتواپیدمیولوژيکمالحظاتبه
علتي،ارتباطنبودقبولغیرقابليابودنقبولقابلتصمیم گیريبرايبنابراين،•

دومجلددرشدهردوقبولقابلتواليدرموردخاص هايدستورالعملابتدا
ICD .دادقرارمدنظربايدرا10



Rules for selection of the originating 
antecedent cause

• Sequence

• The term ‘sequence’refers to two or more conditions entered on 
successive lines  of Part I, each condition being an acceptable 
cause of the one entered on the line above  it.



منظور از توالي در ثبت علل مرگ

فوتگواهياولبخشخطوطرويبرشدهثبتوضعیتچنديادوبه•
.دارداشاره

خوداالييبخطايجادعلتبايدنيیپايخطدرشدهثبتوضعیتتواليدر•
.باشد
.استتواليدرمعلوليوعللرابطهوجوداولمهمنکته
.استخطهردروضعیتيکوجوددوممهمنکته
ازیشبباشدداشتهوجودفوتگواهيازخطيدرمرگعلتيکازبیشاگر
.داشتخواهیمتوالييک



•Example : 
I (a) Bleeding  of  oesophageal varices

(b) Portal  hypertension

(c) Liver  cirrhosis 

(d) Hepatitis  B



• Example : 

▫ I (a) Coma  

▫ (b) Myocardial  infarction  and  cerebrovascular accident  

▫ (c) Atherosclerosis  hypertension

• The  sequences  are: 

• atherosclerosis (leading  to)  myocardial  infarction (leading  to)  coma;

• atherosclerosis (leading  to)  cerebrovascular accident (leading  to)  coma; 

• hypertension   (leading  to)  myocardial  infarction (leading  to)  coma; 

• hypertension   (leading  to)  cerebrovascular accident (leading  to)  coma.



General Principleقانون عمومي 

وضعیتهاتنباشد،شدهثبتفوتگواهيدروضعیتيکازبیشوقتي•
مرگايزمینهعلتعنوانبهرايکبخشخطآخريندرشدهثبت

(دالف،ب،ج،).کنیدانتخاب
شدهثبتهايوضعیتتمامآورندهبوجودعلتبتواندوضعیتآناگر•

باشدخودشباالييخطوطدر



• Example: 
I (a) Uraemia

(b) Hydronephrosis

(c) Retention  of  urine 

(d) Hypertrophy  of  prostate

• Example :
I (a) Bronchopneumonia

(b) Chronic  bronchitis

II  Chronic myocarditis



گواهي بتواند بوجود آورنده تمامي وضعیت Iاگر تنها وضعیت ثبت شده در آخرين خط بخش •
ثبت نشده هاي باالي خود باشد انتخاب مي شود حتي اگر وضعیت هاي باال  به ترتیب صحیحي

.باشد بعنوان علت زمینه اي انتخاب مي شود
(ه استگرچه وضعیت هاي بااليي بطور صحیحي ثبت نشد)کانسر ريه : علت زمینه اي: مثال•
استa,bثبت صحیح تعويض جاي  دو گزينه •

• Example :  
I (a) Generalized  metastases 5  weeks   

(b) Bronchopneumonia 3  days 

(c) Lung  cancer  11  months



• Example : 
▫ I (a) Abscess  of  lung  

▫ (b) Lobar  pneumonia

• Select  lobar  pneumonia  (J18.1)



مثال

• Example : 
I (a) Cerebral  haemorrhage

(b) Hypertension  

(c) Chronic  pyelonephritis

(d) Prostatic  adenoma

• Select  prostatic  adenoma  (D29.1).

• Example : 
I (a) Traumatic  shock 

(b) Multiple  fractures  

(c) Pedestrian  hit  by  truck (traffic  accident)

• Select  pedestrian  hit  by  truck  (V04.1).

• Example : 
I (a) Bronchopneumonia  

II Secondary  anaemia and chronic  lymphatic  leukaemia

Select bronchopneumonia.



نکته 

.گرددثبتوضعیتيکبايدفقطخطهردراول،بخشدر•
عللدرتوالييکازبیشايجادبهمنجروضعیتيکازبیشذکر•

بقطمرگايزمینهعلتمجددانتخاببهمجبورکدگذاروشدهمرگ
ميدشوارفوت،گواهيکدگذاريفرايندوشدهکدگذاريقوانین
.گردد



عدم کاربرد قانون عمومی

.باشدشدهثبتگواهییکبخشخطآخریندروضعیتیکازبیشوقتی•
االيبهايوضعیتتواندنخطآخریندرشدهثبتوضعیتتکكهزمانی•

.نمایدایجادراخود



در موارد عدم کاربرد قانون عمومی چه می کنیم؟

.كندبررسیمجدداراگواهیتاخواهیممیپزشکاز•



در چه مواردی به قوانین انتخاب مجدد علت زمینه ای مراجعه می شود؟

زمانی. .باشدايسلیقهايزمینهعلتانتخابكه1

زمانی. .نداردامکانبیشترتصحیحكه2

زمانی. .نیستدسترسدركنندهگواهیپزشکكه3

زمانی. .نیستبخشرضایتشدهانتخابايزمینهعلتكه4



قانون يک

رويدهشثبتوضعیتاولینبرايونداشتهکاربردعمومياصلاگر•
بهرايتوالاينکنندهآغازعلتباشد،داشتهوجودتوالييکگواهي
.نمايیدانتخابمرگايزمینهعلتعنوان

(aطخروي)شدهذکروضعیتاولینبهکهتوالييکازبیشاگر•
یناولتواندميکهراتوالياولینآغازينعلتباشد،داشتهوجود

زمینهعلتعنوانبهآوردبوجودراaخطرويشدهثبتوضعیت
.نمايیدانتخابمرگاي



Example : 
I (a) Bronchopneumonia   
(b) Cerebral  infarction  and hypertensive  heart  disease

چون هر دو توالي درست است علت آغازين اولین توالي انتخاب شده

Example : 
I (a) Oesophageal varices and  congestive  heart  failure  
(b) Chronic  rheumatic  heart  disease  and  cirrhosis  of  liver

اولین وضعیت ثبت شده در الين الف

Example : 
I (a) Acute  myocardial  infarction 
(b) Atherosclerotic  heart  disease 
(c) Influenza





Example : 
I (a) pericarditis   

(b) Uraemia and pneumonia
چون هر دو توالي درست است علت آغازين اولین توالي انتخاب شده

Example : 
I (a)cerebral infarction and hypostatic pneumonia

(b) Hypertention and diabetes

(c) Athrosclerosis
(Cقانون)در اين گواهي چند توالي  پذيرفته شده داريم



قانون دوم

وتفگواهيدرشدهثبتوضعیتاولینبهمختومتواليهیچاگر•
راaخطرويشدهثبتوضعیتاولینباشد،نداشتهوجود(aخط)
.نمايیدانتخابمرگايزمینهعلتعنوانبه



• Example : 

I (a) Pernicious  anaemia and  gangrene  of  foot 

(b) Atherosclerosis

Select  pernicious  anaemia (D51.0)

A توالی پذیرفته شده نداریم لذا اولین وضعیت الین

• Example :  
▫ I (a) Rheumatic and  atherosclerotic  heart  disease

Select  rheumatic  heart  disease  (I09.9). 

• Example: 
▫ I (a) Fibrocystic  disease  of  the  pancreas 

▫ (b) Bronchitis  and  bronchiectasis



قانون سوم

بهودويکقوانینياعموميقانونتوسطشدهانتخابوضعیتاگر•
ضعیتواينخواهباشد،ديگريوضعیتمستقیمپیامدخودشوضوح

ايندرباشد،شدهثبتگواهيIIبخشدرياگواهيIبخشدر
ابانتخمرگايزمینهعلتعنوانبهرااولیهوضعیتهمینصورت
.نمايید



(1دبن)پیامدهاي مستقیم پذيرفته شده از ديگر وضعیت ها 

بافتبهمربوطبدخیمهايسرطانتماميوبورکیتتومورکارپوسي،سارکوما-1•
بهتوانميراC81-C96و-.C46هايردهدربنديطبقهقابلسازخونولنفاوي
.گرفتنظردرHIVبیماريشدهپذيرفتهومستقیمپیامدهايونتايجعنوان

• I   (a) Kaposi’s sarcoma

II       AIDS

ثبت شده است لذا aدر بخش يک هیچگونه توالي وجود ندارد و فقط يک علت در خط 
ود ولي براساس قانون دو همان کاپوسي سارکوما به عنوان علت زمینه اي انتخاب مي ش

د که کاپوسي سارکوما به عنوان پیامد ايدز مي باش( پیامدها1بند ) باتوجه به قانون سه 
.در قسمت دو گواهي ثبت شده است

به عنوان علت زمینه اي انتخاب و کد HIVلذا کاپوسي سارکوماي ناشي از بیماري 
B21.0به آن اختصاص مي يابد.



(2دبن)پیامدهاي مستقیم پذيرفته شده از ديگر وضعیت ها

sectionهايردهدرشدهبنديطبقهعفونيبیماريهايتمامي-2•
4.2.2 Aشدهفتهپذيرومستقیمپیامدهايونتايجعنوانبهتوانميرا

.گرفتنظردرHIVبیماري
نیستندHIVمستقیمپیامدکهفوقهايردهمیاناستثنائاتازبرخي•

عفونت(B57)شاگاسبیماري(B50-B54)ماالريا:ازعبارتند
(B65-B83)کرميهايبیماري(B55)لیشمانیاز



• I  (a) Tuberculosis

II     HIV disease

• I  (a) cerebral toxoplasmosis and herpes zoster

II     Burkitts lymphoma ,HIV disease

قانونبراساسلذااستشدهثبتaخطدرعلتیکفقطونداردوجودتوالیهیچگونهیکبخشدر
.شودمیانتخابایزمینهعلتعنوانبهسلدو
درهکباشدمیایدزپیامدوعفونیبیمارییکعنوانبهسل(پیامدها2بند)سهقانونبهباتوجهولی

علتعنوانبهHIVبیماریازناشیمیکوباکتریالعفونتلذااستشدهثبتگواهیدوقسمت
.یابدمیاختصاصآنبهB20.0کدوانتخابایزمینه



نسیتند و فقط سرطان هاي HIVبخاط داشته باشید كه تمامی سرطانها پیامد بیماري : تذكر
.پذیرفته شده اندHIVپیامدها به عنوان پیامد مستقیم ناشی از 1ذكر شده در بند 

•I  (a) Cancer of ovary

II      HIV disease

میاختصاصآنبهC56كدوانتخابمرگايزمینهعلتعنوانبهتخمدانبدخیمسرطان
.یابد



(3بند)پیامدهای مستقیم پذیرفته شده از دیگر وضعیت ها

ي،خونريزپنوموني،نوعهرقبیلازجراحيازبعدمشخصعوارض-3•
حادنارسايي،قلبي،ايستسمي،سپتيترمبوز،آمبولي،ترومبوفلبیت،

پیامدانعنوبهتواندميانفارکتوسوآتلکتازيآسپیراسیون،کلیه،
.شودگرفتهنظردرجراحيعمليکمستقیم

ازقبلبیشترياهفته4زمانيفاصلهدرمذکورجراحيعملاينکهمگر•
.باشدشدهانجاممرگ



(4دبن)پیامدهاي مستقیم پذيرفته شده از ديگر وضعیت ها

هرزامنتجعارضهعنوانبهتوانميرابرنکوپنومونيوپنوموني-4•
ميراوميبرونکوپنويژهطوربهولي.پذيرفتوگرفتهنظردربیماري

دماتصقبیلازهاييبیماريمشخصوپیامدمستقیمعنوانبهتوان
و،پولیومیلیتمغزي،ترمبوزومغزيخونريزينخاعي،طنابومغزي

.گرفتنظردرغیرجزييصدماتومسريهايبیماريهمچنین



مثال

• I  (a) Bronchopneumonia

II  Secondary anemia and chronic lymphatic 
leukemia

ساسبرا.نداردوجودايشدهپذيرفتهتواليهیچگونهآنيکبخشدر
يعنيaخطرويشدهثبتوضعیتاولینيکقانونوعموميقانون

بهاتوجهبوليشودميانتخابايزمینهعلتعنوانبهبرونکوپنوموني
VIIبندبراساسوبرونکوپنومونيپیامدهاIVبندبراساسسهقانون

مزمناتیکلنفلوسميمستقیمپیامدعنوانبهدوهرثانويهآنميپیامدها
اتیکلنفلوسميلذااست،شدهثبتگواهيدوبخشدرکهباشندمي

اختصاصآنبهC91.1کدوانتخابايزمینهعلتعنوانبهمزمن
.يابدمي



مثال

• I      (a) Hypostatic pneumonia

(b) Cerebral Hemorrhage & Cancer of breast

بهaخطرویشدهثبتوضعیتاولیندو،قانونبراساس.نداردوجودایشدهپذیرفتهتوالی
پیامدهاIVبندبراساسوسهقانونبهباتوجهولی.شودمیانتخابایزمینهعلتعنوان

شدهثبتهایبیماریازکدامهرمستقیمپیامدعنوانبهتوانمیراهیپواستاتیکپنومونی
وشدهثبتbخطدروضعیتدوگواهیایندرکهگرفت،نظردرگواهیدیگرهایقسمتدر

کدوخابانتایزمینهعلتعنوانبهرامغزیخونریزییعنیوضعیتاولینبایستیکدگذار
I61.9دهداختصاصآنبهرا.



(5دبن)پیامدهاي مستقیم پذيرفته شده از ديگر وضعیت ها

راباشددهشتعريفياشدهتوصیفآمبولیکصفتباکهبیماريهر-5•
مبوفلبیت،تريافلبیتوريدي،ترمبوزمستقیمپیامدعنوانبهتوانمي

عملرهوزايمان،وتولددهلیزي،فیبريالسیونقلب،ايدريچهبیماري
.شودگرفتهنظردرجراحي



(6دبن)پیامدهاي مستقیم پذيرفته شده از ديگر وضعیت ها

عنوانبهيبايستباشدشدهتوصیفثانويهعنوانبهکهبیماريهر-6•
فوتگواهيرويشدهثبتاولیهعلتترينمحتملمستقیمپیامد

.شودگرفتهدرنظر



(7بند)پیامدهای مستقیم پذیرفته شده از دیگر وضعیت ها

هسوءتغذي)مارسموسسوءتغذيه،ثانويه،يانامشخصهايآنمي-7•
تقیممسپیامدعنوانبهتوانميرا(شديدضعف)کاشکسييا(شديد

.گرفتنظردربدخیمسرطانهر



(8بند)پیامدهای مستقیم پذیرفته شده از دیگر وضعیت ها

دراريادرانسدادپیامدعنوانبهتوانميراپیلونفريتنوعهر-8•
زاهاييوضعیتازناشياستممکنادراريانسداد.گرفتنظر
.باشدحالبتنگيياپروستاتهیپرپالزيقبیل



مثال

• I (a)   Cerebral hemorrhage

(b)  Hypertension

(c) Chronic pyelonephritis & prostatic  obstruction

بهمنجرهمآنوخونفشاربهمنجرمزمنپیلونفريتآنوداردوجودشدهپذيرفتهتوالي
يعنيزنجیرهاينآغازينعلتيک،قانونبراساس.استشدهمغزيخونريزي
قانونبههباتوجولي.نمايیمميانتخابايزمینهعلتعنوانبهرامزمنپیلونفريت

قیممستپیامدعنوانبهتوانميرامزمنپیلونفريتپیامدVIIIبندبراساسوسه
ايزمینهعلتعنوانبهپروستاتیکانسدادلذاگرفت،نظردرپروستاتیکانسداد
.يابدمياختصاصآنبهN40کدوانتخاب



(9دبن)پیامدهاي مستقیم پذيرفته شده از ديگر وضعیت ها

قبیلازوکياسترپتوکعفونتهرپیامدعنوانبهتوانميرانفروتیکسندرم-9•
.گرفتدرنظر...واسترپتوکوکيدردگلومخملک،تب



مثال

• I   (a) Acute nephritis, Scarlet Fever
اسبراس.نداردوجودايشدهپذيرفتهتواليهیچگونهآنيکبخشدر

عنوانبهحادنفريتيعنيaخطرويشدهثبتوضعیتاولیندوقانون
IXبندبراساسوسهقانونبهباتوجهوليشودميانتخابايزمینهعلت

تبلذا،باشدميمخملکتبمستقیمپیامدعنوانبهحادنفريتپیامدها
مياختصاصآنبهA38کدوانتخابايزمینهعلتعنوانبهمخملک

.يابد



(10دبن)پیامدهاي مستقیم پذيرفته شده از ديگر وضعیت ها

نظردرايرودهعفونيبیماريهرپیامدبهتوانميرادهیدراسیون-10•
.گرفت



(11دبن)پیامدهاي مستقیم پذيرفته شده از ديگر وضعیت ها

وضعیتيکمستقیمپیامدعنوانبهبايستيارگانيکرويجراحي-11•
ظرندر(جراحتيابدخیمتومورقبیلاز)ارگانهمانبهمربوطجراحي

تثبفوتگواهيکجايهردراستممکنوضعیتاين.شودگرفته
.باشدشده

:مثال
نفرکتومي-الف•
clear-ب• cellکلیهکارسینوماي



مثال

• I   (a) Pulmonary Infarction

II    Left pneumonectoy for carcinoma  of lung 3 weeks ago

رويشدهثبتوضعیتاولیندومقانونبراساس.نداردوجودايشدهپذيرفتهتوالييکبخشدر
سهقانونهبباتوجهولي.شودميانتخابايزمینهعلتعنوانبهريويانفارکتوسيعنيaخط

يجراحعملمستقیمپیامدعنوانبهتوانميراريويانفارکتوسپیامدها،IIIبندبراساسو
دوبخشدرواستشدهانجامبیماربرايقبلهفته3درکهگرفتنظردرچپريهبرداشتن
.استشدهثبتگواهي

يهرکارسینومايمتعاقبريهبرداشتنجراحيعملمستقیم،پیامدهايXIبندبراساسطرفياز
بهC34.9کدوانتخابايزمینهعلتعنوانبهراريهکارسینوماينهايتاًپس.استشدهانجام

.يابدمياختصاصآن



علت انتخاب شده( اصالح)تغییر و تعديل 

بقهطنیازهايبامطابقتجهتراشدهانتخابکداستالزماوقاتگاهي
ديلتعاينراستايدرهمچنین.گردداصالحوتغییرتعديل،بندي
مرگعلتچنديادوبرايمنفردکديکازتوانمياوقاتگاهي
بهيجزيعلتيکازاستفادهجايبهياونموداستفادهبهممرتبط
راتريخاصومشخصعلتتوانميمرگ،ايزمینهعلتعنوان

.نمودانتخاب



قوانین تغییر و تعديل

(Senility)شدهتعريفبدهايوضعیتسايروپیري:Aقانون•
طبقهقابلICD-10هجدهمفصلدرمرگشدهانتخابعلتکهموارديدر

يکهمزمانو،(نوزادناگهانيمرگسندرم)R95کداستثناءبهباشد،بندي
بارتيعبه)هجدهفصلدربنديطبقهقابلهايوضعیتازغیرديگروضعیت

شدهگزارشفوتگواهيدر(R96-R99ياR00-R94هايردهازغیر
فصلردبنديطبقهقابلوضعیتگرفتننظردربدونصورتايندرباشد،

دکدارايوضعیتديگرعبارتبه.نمايیدانتخابمجدداً رامرگعلتهجدهم،
Rقوانینبراساسرامرگايزمینهعلتمجدداً وحذففوتگواهيازرا

.نمايیدانتخاب



مثال

• I  (a) Senility & Hypostatic pneumonia

(b) Rheumatoid arthritis

پنومونيهبمنجرآرتريتروماتويیدازاستعبارتآنوداردوجودشدهپذيرفتهتوالييک
يعنيaخطرويشدهلیستوضعیتاولینکهنداريمتواليهیچوليهیپواستاتیک،

يعنيaخطرويشدهثبتوضعیتاولیندو،قانونبراساسلذاآورد،بوجودراپیري
درراپیريAقانونبهباتوجهولي.گرددميانتخابايزمینهعلتعنوانبهراپیري
اينهزمیعلت.گرددانتخابايزمینهعلتدوبارهونمودهحذفگواهيازونگرفتهنظر

M06.9يابدمياختصاصآنبه.



Example 

• I (a) Myocardial  degeneration  and emphysema 

• (c) Senility

• Code  to  myocardial  degeneration  (I51.5).  Senility,  selected  
by  the  General  Principle,  is  ignored  and  Rule  2  applied.



قوانین تغییر و تعدیل

Trivial)جزييهايوضعیت:Bقانون• Conditions)
ملنامحتکهباشدخفیفوجزييوضعیتيکشده،انتخابعلتکهموارديدر

نیزريتجديوضعیتطرفيازوباشدشدهمرگباعثجزييوضعیتايناست
جزييوضعیتاينکهمانندصورتايندرباشد،شدهگزارشفوتگواهيدر

اينعبارتيبه.نمايیدانتخابمجدداًراايزمینهعلتاست،نشدهگزارش
رامرگايزمینهعلتمجدداً ونمودهحذففوتگواهيازراجزييوضعیت
.نمايیدانتخاب

جزييوضعیتيکدرمانبهمربوطجانبيالعملعکسيکنتیجهدرمرگاگرحال
نمايیدانتخابمرگايزمینهعلتبعنوانراجانبيالعملعکسباشد،



Example 38: 

• I (a) Dental  caries 

• II  Diabetes

Code  to diabetes (E14.9).  Dental  caries,  selected  by  
the  General  Principle, is ignored.

فرو رفتن ناخن در گوشت پا-الف•
نارسايي حاد کلیه-ب•



قوانین تغییر و تعديل

(Linkage)ارتباط:Cقانون•
نديبطبقهدرقانونيتوسطشده،انتخابايزمینهعلتکهموارديدر

ايزمینهعلتکدگذاريدراستفادهموردهاييادداشتتوسطيا
رتباطافوتگواهيرويشدهثبتديگروضعیتچنديايکبامرگ،
.هیدداختصاصراهاوضعیتبهمربوطترکیبيکدباشد،داشته

رودهانسدادالف
فمورالهرني-ب

رودهانسدادهمراهبهرانيفتق:نهاييعلت



قوانین تغییر و تعديل

(Specificity)ترتخصصيوضعیت:Dقانون•
يکلاصطالحاتصورتبهراوضعیتيکشده،انتخابعلتکهموارديدر

يامحلبارهدرراتريدقیقاطالعاتکهاصطالحيوکندميتوصیف
کدباشدفردشدهگزارشفوتگواهيدرکند،ميارائهوضعیتاينماهیت

یحترجرااستترتخصصيوبیشتراطالعاتدارايکهاصطالحيگذار
.دهید

يوصفصورتبهکلياصطالحکهرفتخواهدبکارزمانياغلبقانوناين
.نمايدميتوصیفراترتخصصيوتريدقیقاصطالحوشدهآورده



• Example : 

I (a) Cerebral  infarction 

(b) Cerebrovascular accident

Code  to  cerebral  infarction  (I63.9). 

• Example:

I (a) Rheumatic  heart  disease,  mitral  stenosis

Code  to  rheumatic  mitral  stenosis  (I05.0).

Example:

• I (a) Meningitis  

(b) Tuberculosis 

Code  to  tuberculous meningitis  (A17.0). The  conditions  are stated in 
the correct causal relationship.



• Example :

I (a) Severe  hypertension  in  pregnancy 

II Eclamptic convulsions Code  to  eclampsia in  pregnancy  (O15.0).

• Example:

I (a) Aneurysm  of  aorta 

(b) Syphilis

Code  to  syphilitic  aneurysm  of  aorta  (A52.0). The  conditions  are stated in the 
correct causal relationship.

• Example :

I (a) Pericarditis

(b) Uraemia and  pneumonia

Code  to  uraemic pericarditis (N18.5).  Uraemia,  selected  by  Rule  l  (see  
Example  14),  modifies  the  pericarditis.



قوانین تغییر و تعديل

بیماريوانتهاييابتداييمراحل:Eقانون•
رفتهپیشومرحلهاستبیمارييکاولمرحلهشده،انتخابعلتکهموارديدر

علتوانبعنترپیشرفتهمرحلهشدهگزارشفوتگواهيدربیماريهمانتر
.شودميانتخابايزمینه

مزمنمیوکارديت-الف
حادمیوکارديت-ب

.استترارجحمرگانتخابدرحادمیوکارديت
سیفلیسسوممرحله-الف
سیفلیساولمرحله-ب



قوانین تغییر و تعديل

ماندهباقياثرات:Fقانون•
بودهالمبتآنبهگذشتهدرفردکهاستوضعیتيبهمربوطکهمواردياين•

ماندهجابهآنوعوارضاثراتولينداردوجودوضعیتانحاضرحالودر
.استاناثراتبعلتمرگاينکهبردالداردوجودومدرکياست

هیپوستاتیکپنوموني-الف
پلژيهمي-ب
(169.4مغزيعروقحادثهپیامد()سال10)قديميمغزيعروقيحادثه-ج



کدگذاريروش 




