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ثبت تابلوي مرگ-1

:گردندتابلوي مرگ مثل موارد زير نبايد به عنوان علل مرگ ثبت

Cardiac arrest, respiratory arrest, DIC, emboli  

وچ ثبت اين وضعيت ها و کدگذاري آنها منجر به ايجاد کدهاي پ
.  می گردد، که ارزش چندانی از نظر آمار مرگ و مير ندارند



مواردي كه نباید به عنوان علت زمینه اي مرگ گزارش نمود

■cardiac respiratory arrest:مرگتابلويواقعدر
نهزميعلتوباشدمرگفوريعلتفقطتواندمیواست

.نيستاي

■Pulmonary embolism:بدنبالکهاستواسطعلتی
میپديد....ودرازهاياستخوانهايشکستگیجراحی،

رگمايزمينهعلتعنوانبهراهاوضعيتايننبايدوآيند
.نمودگزارش









:دمواردي كه نباید به عنوان علت زمینه اي مرگ گزارش نمو

■(disseminated Intravascular Coagulation)
DIC:يازمينهعلتعنوانبهراآنآورندهبوجودعلتبايد
.نمودگزارشمرگ

■Mental Retardation:نمیمرگبهمنجرخودبهخود
درشتربيهابيماريبعضیبهابتالبرايبيماراناين.شود

لهسلسها،بيمارياينشروعبدونولیهستندخطرمعرض
شودنمیآغازخودخوديبهمرگبهمنجروقايع



:دمواردي كه نباید به عنوان علت زمینه اي مرگ گزارش نمو

■Septicemia:يبيماربرخیوعفونیهايبيماريدنبالبه
دثحوازنجيرهکنندهشروعخودوآيدمیپديدواگيرغيرهاي
.نيستمرگبهمنجر

■Heart failure:علتبهبلکهشودنمیايجادخودبهخود
.استديگرهايبيماريبعضی

■Asphyxia:کهاينمگر.کردمشخصبايدراخفگیعلت
.باشددادهرويخودبهخودخفگی





:دمواردي كه نباید به عنوان علت زمینه اي مرگ گزارش نمو

مرگايزمينهعلتعنوانبهسنکهولتياپيريثبت■















عدم رعایت توالی صحیح  در ثبت علل مرگ-2

در. وتقدماساسبرشدهذکرعللبينبايدفوتگواهی1
عيتوضوباشدداشتهوجودصحيحتوالیيكزمانیتاخر
خودرباالتخطکنندهايجادعلتبتواندخطهردرشدهثبت
بتواند(خطآخرين)مرگايزمينهعلتمهمترهمهاز.باشد
.دباشخودباالترهايوضعيتسايرايجاددليلوگرآغاز

(آخرواولخطدرخصوصبه)فوتگواهیخطهردر2.
شودثبتوضعيتيكبايد



در این گواهی چند مشکل وجود دارد؟■
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در خط دوم دو وضعیت ثبت شده. 1

توالی نادرست است، ذکر . 2atherosclerosis به عنوان
علت سرطان، به عنوان توالی بعید محسوب می 

شود

بین . 3Atherosclerosis و علت پایانی مرگ رابط علت و
معلولی وجود ندارد







نکته

،فوتگواهیکدگذاريفرايندصحيح،توالیرعايتعدمصورتدر■
ورگمکدگذاريقوانينازاستفادهبهمجبورکدگذاروگردد،میدشوار

.استمير

مرگواقعیايزمينهعلتاستممکننيزقوانين،اينازحاصلکد■
.ندهدنشانرا



I (a) Oesophageal varices and congestive heart failure

(b) Chronic rheumatic heart disease and cirrhosis of liver



ثبت تشخیص با اصطالحات مبهم، كلی و نامناسب-3

استفاده از اصطالحات پزشکی نامناسب•
دمهاستفاده از واژه هاي كلی براي توصیف بیماري یا ص•
عدم ذكر جزییات بیماري یا صدمه•









ثبت علل مرگ به زبان فارسی-4

در صورت ثبت تشخیص ها به زبان فارسي، كدگذار مجبور به ■
.  ترجمه تشخیص ها و كدگذاري آنها شوند

اين موضوع ضمن زمان بر كردن فرايند كدگذاري باعث افزايش■
خطاهاي كدگذاري مي شود



بدخطی-5

شده  را بدخطی ریسک برداشت اشتباه از تشخیص ثبت■
افزایش می دهد









استفاده از اختصارات براي ثبت علل مرگ-6

صارات طبق استانداردها، در ثبت تشخیص ها نباید از اخت■
.استفاده شود

تفاده  همچنین باید تمام بخش ها لیست اختصارات مورد اس■
.خود را به صورت مدون داشته باشند
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ثبت عالئم و نشانه هاي بیماري در گواهی فوت-7

لل عالئم و نشانه هاي بیماري ها یا صدمات  نباید به عنوان ع
:مرگ، ثبت گردد، مواردي مثل

تب= عالئم و نشانه هاي بیماري ها و صدمات■
ون باالاوره باال،قند خ=یافته هاي غیرطبیعی آزمایشگاهی ■



sign & symptom

یا نشان گفته( Symptom)نشانه هاي بیماري■
■ Uremia

یا نشان دیده( SIGN)عالئم بیماري■

■ Fever

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C


ذكر بیماري ها یا وضعیت هاي جزیی یا خفیف به عنوان-8
مرگ در گواهی فوت

میكاحتمالكهخفیفیاجزییهايوضعیتیاهابیماري
رايببخصوص)مرگعللعنوانبهباشندعلتكهدارد
.باشدشدهثبت(ايزمینهعلت



I (a) Hypovolemic shock

(b) Excessive hemorrhage

(c) Adenoidectomy 

(d) Hypertrophy of Adenoid 



ه ذكر بیماري ها یا وضعیت هاي غیر محتمل یا بعید ب-9
(:بخصوص براي علت زمینه اي) عنوان علل مرگ

)  رگبیماري ها یا وضعیت هاي غیر محتمل یا بعید به عنوان علل م■
:نباید ثبت گردد، مواردي مثل( بخصوص براي علت زمینه اي

بیماري هاي مربوط به یک سن مشخص براي سنین دیگر–
بیماري هاي مختص یک جنس براي جنس دیگر–



مشکالت ثبت علل خارجی صدمات-10

































عارضه حاد قلبی■

درزمینه اترواسکلروز عروق کرونر ومصرف مواد مخدر■



عوارض ناشی از بدخیمی داخلی■






