
  نحوه نوشتن علت مرگ در گواھي فوت 

تواند داشته باشد و وسیله ثبت واقعه مرگ است که بر اساس  سند معتبری است که کاربرد ھای بسیاری می گواھی فوت

 وضعیت مرگ تنظیم میشود.

  علل وضرورت صدور گواھی فوت

 ثبت واقعه مرگ از نظر آماری در کشور •

  پیگیری برخی اقدامات قانونی از جمله •

 الف ) ابطال شناسنامه •

 ب ) پیگیری ارثیه متوفی •

 روند تغییرات علل مرگ و میر در طول زمان جھت تنظیم سیاست ھای بھداشت و درمان •

 برطرف کردن نارساییھا در مراکز درمانی با توجه علل فوت •

 

 نکاتی که بایستی در تکمیل بخش علت مرگ گواھی فوت رعایت شود عبارتند از:

ید با واژه ھای تشخیصی و ترمینولوژی پزشکی مانند واژه ھایی که در تشخیص بیماری ھا بکار برده علت مرگ با -١

شود نوشته شود. مي  

منظور از واژه تشخیصی، بیماری، آسیب یا عوارضي است که موجب فوت شده است. -٢  

اري شود.بايد از نوشتن تابلوي مرگ مانند ايست قلبي تنفسي، ايست قلبي و نظاير آن خودد -٣  

ھاي آزمايشگاھي، و ساير كلماتي مانند  ھاي بالیني (آسیت، زردي و ...)، يافته بايد از نوشتن شكايات، نشانه-۴

 آسیستول و ... خودداري شود.

 ) بدلیل ایجاد مشکل در کدگذاری اجتناب شود Abbreviationبایستی از بکاربردن کلمات اختصاری( -۵

وضعیتی که متوفی قبل از مرگ داشت شروع می کنیم و آن را در قسمت الف (باالترين خط  ابتدا از آخرین بیماری یا -۶

نويسیم. ) مي١قسمت   

 برای نوشتن نام بیماری در خط ھای پایین از نظر زمانی به عقب بر می گردیم. -٧

 مقابل ھر خط فقط نام یک بیماری یا وضعیت نوشته می شود. ١در قسمت  -٨

 تن نام بیماریھا و وضعیتھا رعایت شود.توالی علیتی نوش -٩

در تمام موارد معیار تشخیص بیماریھا  و وضعیت ھا برای تعیین علت مرگ و تکمیل گواھی فوت، قضاوت پزشک  -١٠

 معالج و صادرکننده گواھی است.

بايد آخرين بیماري يا بیني شده در گواھي فوت زيادتر باشد  اگر تعداد بیماریھای منجر به مرگ از تعداد محلھاي پیش -١١

وضعیت قبل از مرگ در خط الف و بیماری آغاز کننده در خط د نوشته شود و از میان بیماریھا بین این دو مھم ترین و 

توان نام بیماريھاي بیشتري را نیز با اضافه كردن  موثرترین آنھا كه رابطه علیتی قوی تر دارند انتخاب شود. ھر چند مي

 حروف ه و ... نوشت.

مورد نظر نیست. ھر تعداد بیماری را که به روند مرگ کمک کرده اسست  ٢ھیچگونه توالی در بیماریھای قسمت  -١٢

 بدون آنکه به یکدیگر ارتباطی داشته باشد می توان نوشت.

  

  

زمستان  –راھنمای پزشکان برای ثبت و طبقه بندی علل مرگ (ویرایش دوم.دکتر ناھید جعفری و دکتر محسن نقوی منبع: 

١٣٨٥( 


